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 اليمن    -المكتب القُطري  

                      تقرير الوضع اإلنساني  
   

 
 
 
 
 
 

 

 
 2021فبراير  28 – 1 التقرير:ب المشمولةالفترة 

 أهم النتائج التي خلص إليها التقرير 
المواجهات   • حدة  في  تصاعداً  فبراير  شهر  من محافظة    ات جبه  فيشهد  بالرغم  مأرب 

 وقف األعمال العدائية بين األطراف المتنازعة في البالد، مساعي  السالم الجارية وباحثات  م

في شمال غرب الجوف وجنوب    نزاعمما دفع باآلالف إلى الفرار من المناطق المتأثرة بال 

مأرب. وشمال شرق  حاال   ويؤدي غرب  إلى  المناطق  هذه  في  األمني  الوضع    ت تدهور 

 . واسعة النطاقالقائمة وإلى زيادة وتفاقم االحتياجات  ةنزوح جماعي

بلغت  طفل ممن يتجاوز عمرهم السنة ضد الكوليرا )  190,858تم تحصين ما مجموعه   •

طفل جرعة ثانية،    188,850؛ ومن بين هؤالء األطفال تلقى  في المائة(   94نسبة التغطية  

 الفموي.طفل وإعطائهم الجرعة األولى من لقاح الكوليرا   2,008وتم الوصول إلى 
تقييم   • بتم إجراء  التوعية  المخاطر وإشراك المجتمع فيما يتعلق بمواجهة فيروس  ألنشطة 

مستويات الوعي  عدن بهدف تقييم    في محافظة( في ثالث مديريات  19  - كورونا )كوفيد  

ومدى إدراك المخاطر لدى المستفيدين من المشروع، وكذلك لتحديد االحتياجات المتعلقة  

ل الفعالة  االتصال  وقنوات  خاللهابالمعلومات  من  معهم  التوعية  ويمكن   . لتواصل  لعملية 

لنتائج في  لمواجهة فيروس كورونا أن تسترشد بهذه االمحلي  المخاطر وإشراك المجتمع  ب

 . وتنفيذ التدخالت في المديريات المستهدفةالوقائية توجيه الرسائل 

 1استجابة اليونيسف ووضع التمويل 

 

 

 الوضع في أرقام 
)اوتشا: نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية   

2021 ) 
 

 

 مليون 11,3

 طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية 

 
 مليون 20,7

 المحتاجينإجمالي عدد األشخاص 

 
 مليون 1,58

 إجمالي عدد األطفال النازحين 

 

 
 
 
 

 

 2021 للعامنداء اليونيسف 

 دوالر  مليون 576,9
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 . تشير النتائج إلى نشاط واحد محدد فقطالحظ أن "وضع التمويل" يُشير إلى القطاع بأكمله، بينما  يرجى االطالع على النص والوصف للحصول على مزيد من التفاصيل. 1

11,5 
مليون 

44,5 
مليون 

 المبلغ الُمرحَّل
 مليون دوالر 94,5

 الفجوة التمويلية
 مليون 426,4

 دوالر

 صناديق العمل اإلنساني موارد أخرى
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 لمحة عامة عن التمويل والشراكات
، أطلقت أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن، والتي تتواءم حالياً مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام  2021في العام  
لقد تم دمج االستجابة لمواجهة فيروس كورونا ضمن البرامج المخطط لها في إطار   مليون دوالر.  577، نداًء للحصول على  2020

ومن المتوقع أن تتم مراجعة أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن عند  أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن.
مليون دوالر من مخصصات    94وقد تم ترحيل ما مجموعه   في األشهر المقبلة.  2021إصدار خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام  

 ، 2021  للعام ، وبينما تعمل اليونيسف بنشاط على جمع األموال لنداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن  2020  العام
حيث  مليون دوالر أمريكي،  122موال المتوفرة  مليون دوالر أمريكي وبذلك بلغ إجمالي األ   11فبراير على    28حتى  فقد حصلت  

ووحدة المفوضيّة األوروبيّة لعمليّات المساعدات  وردت هذه التبرعات السخية من اللجنة الكندية المعنية باليونيسف وحكومة سلوفينيا  
 ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية. اإلنسانيّة والحماية المدنيّة

 

 2الوضع واالحتياجات اإلنسانية لمحة عامة عن 
مليون شخص   20,7، ال يزال اليمن يشكل أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج  النزاعبعد مضي ما يقرب من ست سنوات على  

 1.58إلى نزوح ثالثة ماليين شخص، من بينهم    النزاع فقد أدَّى   إلى المساعدة اإلنسانية.  - في المائة من إجمالي عدد السكان    71أي    -
 شخص إلى طلب اللجوء في الخارج.   137,000شخص قد باتوا مهاجرين في حين يسعى    138,000باإلضافة إلى أن    مليون طفل.

 
لحاد الوخيم طفالً من سوء التغذية ا 395,195ال يزال سوء التغذية الحاد الوخيم يصيب األطفال دون الخامسة، حيث يعاني أكثر من 

للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي.  2,25في اليمن ويعاني   واستمرت االحتياجات  مليون طفل من سوء التغذية الحاد وفقاً 
الغذائية في االزدياد طوال شهر فبراير، كما أدى نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في 

مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة للوصول    15,4حيث أن أكثر من   لى التهديد بتقويض االستجابة المتكاملة،حاالت الطوارئ إ
وأدى هذا النقص إلى تفاقم خطر اإلصابة بفيروس كورونا واألمراض المنقولة   إلى خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي.

التغذ الكوليرا وسوء  المياه بما في ذلك  الرعاية   20,1أضحى ما يقرب من   ية.عبر  المساعدة في مجال  إلى  مليون شخص بحاجة 
إلى  مليون طفل يحتاجون    10,2و مليون امرأة    4,8وكان تأثر النساء واألطفال على نحو غير متناسب، فقد تبيَّن أن هناك   ة.يالصح

 في الحصول على الخدمات الصحية خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  المساعدة

 
في    32حالة )  2,367  عدد  2021مارس    3  بحلول  بفيروس كورونافي اليمن  عدد حاالت اإلصابة المؤكدة رسمياً    وصل إجمالي 

، يعني أن أكثر من  3في المائة  26,9الحاالت بلغ معدل وفيات  حالة تعافي. 1,437و  مصاحبةحالة وفاة  644المائة من اإلناث( مع 
ويعزى ارتفاع معدل الوفيات هذا إلى عدم اإلبالغ / التقصير في اإلبالغ عن   ربع اليمنيين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس قد ماتوا.

هناك دواعي قلق حقيقية بشأن وال تزال   الحاالت، ال سيما في الشمال حيث تم اإلبالغ رسمياً عن أربع حاالت مسجلة فقط حتى اآلن.
لقد تقدمت الحكومة اليمنية بطلب إلى منظومة كوفاكس لتغطية االحتياجات األولية لنسبة   للعدوى.احتمال استمرار االنتقال "الصامت"  

خصيص على ت)جافي( وأكد التحالف العالمي للقاحات والتحصين  مليون جرعة. 14في المائة من سكان اليمن، أي ما يقرب من  23
مليون جرعة، وتتوقع اليونيسف أن تكون متاحة بحلول نهاية شهر مارس وهذا يعتمد على مدى توفر اللقاحات   1,9أول حصة وقدرها  

 لدى الموردين.
 

فرضت جائحة فيروس كورونا مزيداً من الضغط على المنظومة الصحية المتسمة بالهشاشة أصالً حيث توقفت أكثر من نصف المرافق  
ن العمل، ويؤدي النقص العالمي في اإلمدادات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا )مثل معدات الحماية الشخصية وأجهزة الصحية ع 

مليون   8,1يحتاج قرابة   الصحية.لرعاية  االبنية التحتية لقطاع    وضعتفاقم  التنفس الصناعي( واالنقطاعات في سلسلة التوريد إلى زيادة  
الدراسة إلى الدعم لتسهيل وصولهم إلى التعليم في حاالت الطوارئ في جميع أنحاء اليمن، باإلضافة إلى  من البنين والبنات في سن  

وعندما فتحت المدارس أبوابها  مليون طفل في اليمن غير ملتحقين بالمدارس.  2,2وهناك أكثر من   مليون طفل من النازحين.  1,65
مليون طفل إضافي )ليصبح   3,6نا، تعرضت عملية التعليم للتعطيل لتشمل  مجدداً بعد عدة أشهر من اإلغالق بسبب فيروس كورو 

وأدى إغالق المدارس والوضع االقتصادي المتدهور بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا خالل العام   مليون طفل(.  5,8مجموعهم  
ل والعنف المنزلي والعنف القائم على أساس  إلى زيادة تعرض األطفال والنساء لالستغالل والعنف واالعتداء وعمالة األطفا   2020

 النوع االجتماعي وزواج األطفال.
 

في المائة من األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة يفوتون    37ال تزال تغطية التحصين في حالة ركود على المستوى الوطني، حيث أن  
ر إلى أن البالد كانت تعاني من حاالت تفشي منتظمة ألمراض  وبالنظ .2021التطعيمات الروتينية ويتوقع أن يزيد هذا العدد في العام  

،  2020خالل العام  المتحورمثل الحصبة والدفتيريا وغيرها من األمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك فيروس شلل األطفال 
ة والسكان لضمان تنفيذ جولتين متكاملتين  وتقوم اليونيسف بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العام .2021فال تزال المخاوف قائمة في  

وفي   .2021  العام جوالت متكاملة في النصف الثاني من    3-2و   2021على األقل قبل حلول يونيو    اإليصاليةالتحصين  حمالت  من  
العامة والسكان بخصوص تنفيذ أنشطة االستجابة لمواجهة حاالت تفشي   المناقشات جارية مع وزارة الصحة  الوقت، ال تزال  ذات 

 .التمويلالحصبة والدفتيريا، وهذا يستند إلى مدى توافر 

 
ن فقد تم أخذ األرقام من تقرير "نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية  2 ي اليمن للعام  ". 2021فيما يتعلق بأعداد األشخاص المحتاجي 

ي من أجل األطفال فن
  - 2021ستتم مراجعة أنشطة العمل اإلنسانن

ي شهر مارس لتوائم الخطة الجد  -اليونيسيف 
 يدة لالستجابة اإلنسانية لليمن وتقرير "نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية". فن

ي اليمن من منظمة الصحة العالمية  3
وس كورونا فن ي في 

 مستجدات تفش 
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حادثة انتهاك جسيم ضد األطفال،    17لألمم المتحدة من توثيق    التابعواإلبالغ    للرقابة القُطري    المهام، تمكن فريق  2021في فبراير  
ضحايا من األطفال، بما في  بوقوع  حيث ارتبطت معظم هذه االنتهاكات التي جرى التحقق منها   بالمائة منها،  94وجرى التحقق من  

في المائة فتيات( على أيدي أطراف النزاع    32)إلصابات جسيمة  طفالً    19  وتعرضفي المائة فتيات(    50ذلك مقتل أربعة أطفال )
تجنيد   المختلفة. وجود حاالت  من  التحقق  يتم  اغتصاب  ولم  أو  اختطاف  أو  استخدام  أو  أو  المدارس  على  أو شن هجمات  لألطفال 

وهذه   وكانت معظم الحوادث الموثقة والمتحقق منها قد وقعت في محافظات الضالع ومأرب والبيضاء والحديدة ولحج. فيات.المستش
 األرقام التي تمكنت األمم المتحدة من التحقق منها فقط حتى اآلن؛ وقد يكون العدد الفعلي للحوادث أعلى من ذلك. 

 

 تحليل موجز عن استجابة البرنامج 
 

 االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد/ الكوليرا 
حالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا    5,676، تم اإلبالغ عن  2021مارس    6يناير وحتى    1خالل الفترة من  

  العام مقارنة بالفترة نفسها من    ويعد هذا انخفاضاً كبيراً  في المائة من معدل وفيات الحاالت.  0.04، أي بنسبة    مصاحبة وحالتي وفاة  
وتظهر البيانات  في المائة من معدل وفيات الحاالت(.  0.1حالة وفاة مرتبطة بالوباء بنسبة    33و حالة مشتبه بها    32,205)   2020

يسف عن  المتوفرة أن اتجاهات الكوليرا ال تزال مستقرة ولم يتم اإلبالغ عن أي حاالت خالل الشهر الماضي، ومع ذلك ترصد اليون
 كثب حاالت الكوليرا المشتبه فيها والوفيات المرتبطة بها.

 
( مركزاً من مراكز  177)من أصل    35و ( مركزاً من مراكز عالج الجفاف )اإلماهة الفموية(  320)من أصل    222دعمت اليونيسف  

كما قامت   وواصلت اليونيسف في هذه المراكز تقديم الدعم إلدارة الحاالت المزمنة. محافظة.  11مديرية في    68عالج اإلسهال في  
بتسليم حوالي   إلى    479اليونيسف  الحاد بصورة مباشرة  المائي  لمعالجة اإلسهال  من مراكز عالج   113مجموعة عقاقير    مركزاً 

 اإلسهال ومراكز عالج الجفاف. 
 

الرامية للوقاية من    والحشد المجتمعي وخالل شهر فبراير، واصل الشركاء المنفذون تقديم الدعم لتنفيذ التدخالت في مجال التواصل  
عبر شخصاً    309,124تمكن المتطوعون المجتمعيون وأعضاء منتدى األمهات من الوصول إلى   اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا.

إيصال الرسائل وتنفيذ التدخالت بشأن اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا وتوضيح الممارسات األسرية األساسية والضرورية من خالل  
لقاء/ فعالية   120و عرضاً للدمى المتحركة  30و فعالية في المساجد،  150و زيارة لكل بيت وجلسات مع األمهات،  39,238إجراء 

 في المرافق الصحية.  135و في المدارس توعوية جلسة  300 مجتمعية، باإلضافة إلى 

 

 الصحة والتغذية 
فبراير في مديريتي الضالع واألزارق في    19إلى    7تم تنفيذ الجولة الثانية من حملة التطعيم الفموي ضد الكوليرا خالل الفترة من  

(، مع  أكبر من عام)طفل على مدى عام واحد    202,705حيث تم استهداف ما مجموعه   محافظة الضالع ومديرية حج في المكال،
من السكان المستهدفين   188,850وتلقى ما مجموعه   في المائة من السكان المستهدفين(.  94فرد ضد الكوليرا )  190,858تطعيم  

فاألفراد الذين فاتتهم الجولة األولى، تم   الكوليرا.  فرد( الجرعة األولى من التطعيم الفموي ضد  2,008جرعتين بينما تلقى الباقون )
 إعطاؤهم جرعة واحدة فقط من التطعيم الفموي ضد الكوليرا خالل الجولة الثانية.

 
  105وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم تركيب ما مجموعه خمس غرف تبريد واسعة في خمس محافظات في الشمال وتركيب  

ثالجة جديدة تعمل مباشرة    202وإجماالً، تم تركيب   لتخزين اللقاحات تعمل مباشرة بالطاقة الشمسية في الجنوب.ثالجة مخصصة  
 وستواصل اليونيسف دعم تركيب بقية الثالجات التي تعمل مباشرة بالطاقة الشمسية.  .2021 العامبالطاقة الشمسية في 

 
استمرارية الخدمات في ظل  كما واصلت اليونيسف تقديم الدعم في سبيل  

وفي بداية انتشار الفيروس وبسبب نقص  انتشار جائحة فيروس كورونا.
معدل   تدني  الصحية عن  المرافق  من  العديد  أبلغت  والخوف،  المعرفة 

لقد قدمت اليونيسف الدعم من  الحضور، بما في ذلك مقدمي الخدمات.
دمي الخدمات توفير معدات الحماية الشخصية من أجل حماية مق خالل:

من  الوقاية  بشأن  الخدمات  مقدمي  وإرشاد  وتوجيه  المرضى،  وكذلك 
من  فيروس كورونا  انتقال  الوقاية من  في ذلك  بما  العدوى ومكافحتها 
للمرضى  فرز  إنشاء مناطق  المرضى، وكذلك  الخدمات/  وإلى مقدمي 
داخل بعض المرافق الصحية الرئيسية للحيلولة دون انتقال العدوى من 

المراكز.   خالل داخل  المباشرة  قدمت  المخالطة  ذلك،  إلى  باإلضافة 
 اليونيسف الدعم من خالل توفير األدوية والمستلزمات الخاصة باألمهات والمواليد واألطفال، 

منطقة فرز المرضى من خالل شراء وتوفير معدات الحماية الشخصية ودعم عملية التوجيه   64وعلى وجه الخصوص واصلت دعم 
ومع ذلك وبسبب  وشمل هذا الدعم أربع مناطق في أمانة العاصمة وذمار وعمران ومأرب. وإنشاء مناطق فرز المرضى.  واإلرشاد

بالتقرير. المشمولة  الفترة  نهاية  منذ ديسمبر وحتى  األنشطة  تعليق  تم  التمويل،  إنشاء ودعم   نقص  فرز   60وتم  منطقة من مناطق 
وتم توفير معدات الحماية الشخصية لمقدمي   وشبوة والمكال وسيئون والمهرة وسقطرى.المرضى في عدن وأبين ولحج والضالع وتعز  

 الرعاية الصحية من أجل استمرار تقديم الخدمات الروتينية بشكل آمن طوال الفترة المشمولة بالتقرير. 
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اإلدارة   نطاق  وتوسيع  دعم  في  وشركاؤها  اليونيسف  استمرت 
المتك الحاد في  المجتمعية  التغذية  لبرنامج سوء  مديرية   209املة 

التي تم تحديدها في تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية 
في المائة من معدل اإلبالغ    68ومنذ بداية العام، ومن أصل   الحاد.

المتوسط على الصعيد الوطني، تم عمل فحص اكتشاف سوء التغذية 
مجموعه   دون    272,122لما  إجراء  طفالً  طريق  عن  الخامسة 

بينهم   من  فكان  التدخالت،  بسوء    18,638جميع  مصاب  طفل 
العالج. لتلقي  استقبالهم  تم  وقد  الوخيم  الحاد  منع  التغذية  وبهدف 

التغذية تلقى   طفل أقراص مكافحة    37,153حدوث حاالت سوء 
كما تم  طفل جرع المغذيات الدقيقة،  49,843الديدان بينما تلقى  

 باإلضافة إلى ذلك  طفل. 5,133ت فيتامين )أ( إلى تقديم مكمال
الفوليك    64,784حصلت   حمض  مكمالت  على  األمهات  من 
من األمهات على استشارات حول ممارسات    117,894وحصلت  

األطفال. وصغار  الرضع  أبين   تغذية  محافظتي  في  المستفيدون  شارك  في وقد  وتلقوا   وشبوة  التغذية  الحتياجات  االستجابة  أنشطة 
 حوصات لمحيط منتصف أعلى الذراع.ف

 
 .2021التغذية من أجل تنفيذ تدخالت التغذية العالجية والوقائية في اليمن خالل عام  لكتلةمليون دوالر  443المطلوب ما مجموعه 

التغذية الحاد الوخيم  في المائة من إجمالي التمويل لعالج الحاالت المستهدفة من سوء    49ومن أصل هذا المبلغ، فهناك حاجة إلى  
حالة مستهدفة من النساء الحوامل   720,877( بين األطفال دون الخامسة وعالج 998,395( وسوء التغذية المتوسط )320,134)

 والمرضعات الالئي يعانين من سوء التغذية المتوسط. 
 

 المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 
مجال االستجابة لتوفير المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في حاالت الطوارئ   قدمت اليونيسف وشركاؤها المنفذين الدعم في 

ت إلى الجوبا بتوفير    24واستجابت اليونيسف ألول   للنازحين في مأرب. مجموعة أدوات النظافة األساسية وأربعة خزانات    24أسرة فرَّ
نازحاً جديداً في منطقة الدريهمي بمحافظة الحديدة أن ثمة    96عدد  أظهر تقييم االحتياجات الذي تم إجراؤه لـ  لتر(   2,000مياه )سعة  

وقامت اليونيسف من خالل الهيئة العامة   حاجة إلى توسيع نطاق عملية االستجابة في مجال المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي.
وستبدأ االستجابة الطارئة الخاصة   ي هذه المواقع. لمشاريع مياه الريف بتوزيع مجموعات أدوات النظافة األساسية للنازحين المسجلين ف

وأشار النازحون إلى عدم وجود فجوة بالنسبة للمياه ألنهم يحصلون  بتوفير حمامات بمجرد إبرام عقد ساري باتفاقية طويلة األجل. 
مياً للنازحين بإمدادات المياه  تجمعاً سكانياً غير رس  15وعملت اليونيسف على ربط   عليها من مصادر المياه المتوفرة حول المنطقة.

متر مكعب   812وتم ضخ ما مجموعه  شخصاً(. 66,282أسرة نازحة ) 11,047العامة في مدينة مأرب والوادي، واستفادت منها 
 لتراً للفرد في اليوم. 17,5من المياه المعقمة إلى مواقع النازحين خالل الفترة المشمولة بالتقرير، مما أتاح توزيع 

 
 716,886شخصاً، منهم حوالي    1,405,657توصيل المياه إلى  تم  

طفالً، عبر مخزون وقود حاالت الطوارئ المدعوم من اليونيسف في 
الصحي  بالصرف  المعنية  المحلية  صنعاء    المؤسسات  مدينة  في 

ومحافظتي ذمار وعمران أثناء انتظار التوزيع المنتظم للوقود المدعوم 
 من اليونيسف.

 
مواقع  مختلف  إلى  اآلمنة  المياه  إمدادات  توفير  اليونيسف  دعمت 

وقد استفاد  واختبار جودتها.  عبر الشاحنات النازحين من خالل نقلها  
الدعم   نازح في   6,164و نازح في محافظة ذمار    1,800من هذا 

 127,897و نازح في محافظة الجوف    20,279و محافظة عمران  
 نازح في محافظة الحديدة.

غير حكومية، على توفير مياه الشرب اآلمنة من خالل نقلها    محليةليونيسف بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وهي منظمة  عملت ا
واستمرت   شخص في محافظتي عدن ولحج.  2,100و نازحاً إضافياً في حيس والخوخة بمحافظة الحديدة    35,500إلى    بالشاحنات 

 اقبة جودتها في جميع نقاط المياه داخل التجمعات السكانية للنازحين.اليونيسف بدعم معالجة المياه بالكلور ومر
 

للنازحين  بالشاحنات ودعمت اليونيسف مختلف التدخالت في مجال إمدادات المياه المستدامة بغرض الحد من االعتماد على نقل المياه 
تم ربط   وذلك من خالل توسيع أنظمة توزيع المياه وربطها باألنظمة القائمة وكذلك تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل المنظومة. 

 66,282أسرة نازحة )  11,047تجمعاً غير رسمياً للنازحين بإمدادات المياه العامة في مدينة مأرب والوادي، واستفادت منها    15
 ساهمت هذه التدخالت في التغلب على العبء الزائد الذي تنوء به مواقع النازحين في مدينة مأرب. وقد شخصاً(.
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وقدمت اليونيسف، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، الدعم لتوصيل المياه باألنابيب من أنظمة شبكات المياه القائمة إلى التجمعات   
 نازحاً والمجتمع المضيف. 9,940مدينة حيس )السوق والحضرمي والمحل والثلث( والتي استفاد منها السكانية للنازحين في مركز 

نازحاً في المغيلس )قريتا الحارية وبني بحر( بإمكانية الحصول على مياه آمنة بصورة مستدامة من خالل   10,850وبالمثل، تم تزويد  
نقطة توزيع مياه في الحديدة )منطقتي الخوخة وحيس( وأربع   48تركيب    وتم لتر.  2,000تركيب وتوصيل خزانين سعة كل منهما  

 نازحاً والمجتمع المضيف.  32,212نقاط في عدن ولحج والقيام بتعقيمها وتنظيفها كي تخدم ما مجموعه 
 

 66منها، وبناء    متر مكعب من النفايات من مخيمات النازحين وعملية التخلص  584باإلضافة إلى ذلك، دعمت اليونيسف أعمال جمع  
وأدى بناء   نازح.  1,500حماماً في محافظتي عدن ولحج، حيث يُقدر عدد المستفيدين منها بـ    50حماماً مؤقتاً للطوارئ وإعادة تأهيل  

ودعمت   مستفيداً. 1,414حماماً في مديريتي الحزم والغيل بمحافظة الجوف إلى توفير خدمات الصرف الصحي المالئمة لعدد  150
فرداً في حضرموت   780لتر لـخدمة    4,000سف، بالشراكة مع ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية، تركيب خزانين سعة كل منهما  اليوني

نازحاً مقيماً داخل المجتمعات المضيفة في محافظات    26,516مجموعة مستلزمات النظافة الصحية االستهالكية لعدد    3,788وتوزيع  
 شبوة والمهرة وحضرموت.

 
وشمل ذلك   ت اليونيسف في تقديم االستجابة المتمحورة حول فيروس كورونا بالشراكة مع ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية.واستمر

المياه  النظافة الصحية االستهالكية وصفائح بالستيكية لتخزين  النظافة الصحية األساسية ومجموعات مستلزمات  توزيع مجموعات 
تضررة والفئات الضعيفة على الساحل الغربي للبالد )محافظات الحديدة وعدن وحضرموت والمهرة  وتقديمها للنازحين والمجتمعات الم 

آلية   مجموعة مستلزمات نظافة صحية استهالكية في محافظتي الحديدة وعدن.  2,328تم توزيع ما مجموعه   وشبوة(. واستكملت 
 نازحاً جديداً في محافظة الجوف.  2,212مجموعة نظافة صحية أساسية لعدد  316االستجابة السريعة توزيع 

 
حالة   355عند    األسبوعي ولم تشهد المناطق الجنوبية ارتفاعاً في حاالت اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا، حيث استقر معدل اإلصابة  

ها أن تدعم احتواء انتشار اتفقت اليونيسف ووحدة الطوارئ في وزارة المياه والبيئة على ثالث استراتيجيات من شأن   على مدار الشهر.
تتمثل اإلستراتيجية األولى في إنشاء هيئة رئيسية لمكافحة الكوليرا في كل   حاالت اإلسهال المائي الحاد/ الكوليرا في المناطق الجنوبية.

وتنطوي   يم المفصلة.واإلجراءات التي يقوم بها الشركاء، بما في ذلك تنفيذ عمليات التقي  االستجابةمحافظة للتركيز على تنسيق جهود  
الثانية على قيام كل من اليونيسف ووحدة الطوارئ بإعطاء األولوية إلجراء تقييم شامل للمخاطر في ثالث مديريات   اإلستراتيجية 

والمجتمعات. للقرى  استهدافاً  أكثر  استجابة  وتقديم  المخاطر  عوامل  وتحديد  مارس،  شهر  اإلصابة خالل  حاالت  أعلى  أما   شهدت 
  ما دون المديرياتيجية الثالثة فتنطوي على قيام وحدة الطوارئ بتقديم تحليل وعرض اتجاهات انتشار الكوليرا على مستوى  اإلسترات

 .2019في المناطق الجنوبية منذ شهر نوفمبر   باستخدام البيانات التي تم جمعها من وحدة الطوارئ / فرق االستجابة السريعة
 

 حماية الطفل
  109,664بمن فيهم    النزاعشخص متضرر من    120,000يام بأنشطة التوعية بمخاطر األلغام التي استهدفت  استمرت اليونيسف الق

 ( خالل شهر فبراير في محافظات أبين والحديدة ومأرب وشبوة. اناث في المائة    41بالغين )  11,271و في المائة فتيات(    46طفل )
حيث جرى تنفيذ أنشطة التوعية بمخاطر األلغام في المدارس والمساحات الصديقة للطفل من خالل الحمالت المجتمعية مع االلتزام  

  كورونا.فيروس باإلجراءات الوقائية من 

 
تعرضهم للعنف،  على صعيد آخر، وبهدف مساعدة األشخاص المتضررين في التغلب على التبعات المباشرة وطويلة األجل جراء  

من    6,001وكذا    في المائة(  51طفل )نسبة الفتيات    30,802  شخص بمن فيهم  36,803قدمت اليونسف خدمات الدعم النفسي لعدد  
وفي  محافظات يمنية، وذلك من خالل شبكة من المساحات الصديقة للطفل الثابتة والمتنقلة.  9في المائة( في    77البالغين )نسبة النساء  

مج إدارة الحاالت، واصلت اليونيسف تقديم الدعم لعمليات اإلحالة وتقديم الخدمات الضرورية لألطفال بما في ذلك تسهيل  سياق برنا
طفل )نسبة الفتيات   651حيث استطاع مدراء الحاالت المدربون تحديد   الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة لألطفال األكثر ضعفاً، 

 طفل خدمات أخرى.   492لى خدمات حماية الطفل، ومن بين أولئك األطفال تلقى ممن هم بحاجة إ في المائة( 32
 

يستهدف تحالف حماية الطفل في العمل اإلنساني مليون طفل لتمكينهم من الحصول على خدمات حماية الطفل البالغة األهمية والدعم 
مليون دوالر أمريكي لمواصلة هذه   30,7حالف مبلغ  حيث طلب الت ،2021  للعامالنفسي واالجتماعي في خطة االستجابة اإلنسانية  

من جانب آخر سيواصل التحالف اقامة الروابط مع القطاعات الرئيسية األخرى، بما في ذلك التعليم والتغذية والصحة، من   التدخالت.
 القطاعات األخرى. بين أمور أخرى بهدف ضمان دمج االستجابة الحتياجات األطفال في استجابات 

 

 يمالتعل
وعقب اجتماعات رفيعة المستوى  واصلت اليونيسف استراتيجيتها متعددة الجوانب لضمان استمرارية التعليم لجميع األطفال في اليمن.

لت اليونيسف 2022-2021على خطة العمل للفترة    االتفاقعقدت بين اليونيسف ووزارة التربية والتعليم في عدن وصنعاء بشأن   ، عجَّ
مدرسة في جميع    42  األعمال اإلنشائية في تم االنتهاء من   خالل الفترة المشمولة بالتقرير.  2021من وتيرة عملها لتنفيذ البرنامج للعام  

 في المائة(.  45طفالً )نسبة الفتيات  13,671أنحاء اليمن، حيث يستفيد منها 
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كما تم االنتهاء من أعمال إعادة تأهيل   مدرسة.  13فصالً دراسياً في    20وفي محافظة تعز، تم بناء ستة فصول دراسية، وتجديد  
مدرسة في محافظات لحج والحديدة وحجة والجوف    23ق المياه والصرف الصحي في  رئيسية في ست مدارس وعمليات إصالح مراف

طفل في محافظات عدن   15,000طاولة مدرسية في عدة محافظات، يستفيد منها أكثر من    5,000وتم توزيع أكثر من   وصعدة.
وعمران. وحجة  على   والحديدة  الشخصية  الوقاية  معدات  مجموعات  توزيع  تم  آخر،  جانب  منها    78من  استفاد  تعز،  في  مدرسة 

 فيما ال تزال التحديات المتعلقة بتأخير صرف المرتبات الشهرية للمدرسين قائمة.  طفالً. 65,959
 

مليون طفل في   5,5يستهدف شركاء العمل اإلنساني في مجال التعليم    .2021  للعامتم االنتهاء من خطة االستجابة اإلنسانية للتعليم  

وبهدف ضمان    طفل من ذوي اإلعاقة.  825,000و مليون طفل نازح   1,6سن الدراسة ممن هم في أمس الحاجة للدعم، بما في ذلك  

تشاورية مع الشركاء االستراتيجيين لألمم مشاركة جميع الشركاء، عقدت مجموعة العمل اإلنساني في مجال التعليم ثالث اجتماعات  

 المتحدة والمنظمات غير الحكومية ووزارة التربية والتعليم في كٍل من عدن وصنعاء.

 

 االجتماعي  والدمج الحماية 
( اإلصدارين  ونشر  صياغة  اليونيسف  دعمت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  )54خالل  و  االقتصادية 55(  المستجدات  تقرير  من   )

وقد ركز هذا التقرير على التقدم المحرز بشأن أهداف التنمية المستدامة   ماعية في اليمن تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة".واالجت
( من التقرير الضوء على تحليل ومراجعة المؤشرات المتعلقة باألبعاد االقتصادية والبيئية، وفي العدد التالي 54سلط العدد ) في اليمن.

 وء على المؤشرات المتعلقة بالبعد االجتماعي. تم تسليط الض
 

( في مديريات معين بأمانة العاصمة ومديريتي  Cash Plus)النقد واإلحالة  وفي الفترة ذاتها، استمرت المرحلة الثالثة من برنامج  
فتاة( إلى خدمات   9,454و فتى    10,270  أسرة )بما في ذلك  41,683تم إحالة ما مجموعه   بني حشيش وجحانة بمحافظة صنعاء.

من مشروع الحواالت النقدية الطارئ وتقديم    المتأتيةويكمن الهدف من هذا المشروع في تحقيق أقصى ما يمكن من الفوائد   مختلفة.
الدعم لألسر من أجل الحصول على الخدمات االجتماعية في مجاالت الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي 

 ل المواليد الجدد.وتسجي

 

 االتصال من أجل التنمية 
مكتب األمم  وإشراك المجتمع التي تدعم مبادرة الحماية المتكاملة التي يمولها    التوعية بالمخاطرفي محافظة عدن، استمرت تدخالت  

وضمنت هذه التدخالت    ية المدنيّة.المفوضيّة األوروبيّة لعمليّات المساعدات اإلنسانيّة والحما  اإلنسانية ووحدةالمتحدة لتنسيق الشؤون  
من   للحدكورونا  فيروس  أن السكان واألسر المعرضة لمخاطرعالية لديهم المعرفة والمهارات الالزمة العتماد سلوكيات الوقاية من  

 عدوى مباشرة من شخٍص آلخر وحماية األفراد األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى. انتقال
 

المستهدفة، حيث جرى توعية   المناطق  في  المجتمع  اشراك  لتسهيل  المدربين  المتطوعين  بشأن مخاطر   15,524تم حشد  شخصاً 
ل توعوية حول مبادئ الحماية والتعقيم  وتلقى المستفيدون رسائ  زيارة من منزل إلى منزل.  2,500خالل تنفيذ    من كورونا  فيروس  

العدوى ومكافحتها على مستوى األسرة. الوقاية من    والوقاية من  ذات   والخدمات كورونا  فيروس  كما تم تزويدهم بمعلومات بشأن 
ول كما جرى نشر مواد توعوية ح  الصلة، بما في ذلك إجراءات التماس الرعاية الطبية عندما تظهر على الشخص أعراض المرض.

 الجانب الثقافي لتعزيز التواصل بين األشخاص طوال الفترة المشمولة بالتقرير. تالئمكورونا فيروس 

 
تدخالت الحماية الجاري تنفيذها في   لتسترشد بهاكورونا    يروسبف وفي فبراير، تم إجراء تقييم حول المعارف والممارسات المتعلقة  

عدن، بمحافظة  مديريات  المرتبطة   ثالث  للمخاطر  وإدراكهم  المستفيدين  معرفة  مدى  قياس  بهدف    وتحديد كورونا    فيروسبوذلك 
ستكون نتائج التقييم متاحة بحلول نهاية  .للتواصل معهم ممن خاللها قنوات االتصال الفعالة  تحديد  احتياجاتهم من المعلومات، فضال عن  

الرسائل    لنشركورونا  فيروس  بشأن المخاطر وإشراك المجتمع المحلي لمواجهة  والتوعية  بها في جانب التواصل    لالسترشادمارس  
  لألشخاصالتوعوية التي تعمل على تعزيز تدخالت الحماية في المديريات المستهدفة بهدف تمكين المجتمعات المحلية من تقديم الحماية  

  كورونا.فيروس األكثر ضعفاً من عدوى 
 

للجولة   الدعم  تقديم  والمكال  تم  الضالع  محافظتي  في  مديريات  ثالث  في  تنفيذها  التي جرى  الفموي  الكوليرا  لقاح  حملة  من  الثانية 
حيث تضمنت هذه األنشطة حشد المتطوعين المجتمعيين وقيادات دينية وأعضاء  بالتدخالت المتعلقة بالتواصل والتعبئة المجتمعية.،

الكو   خمس لقاح  لحملة  للترويج  المستهدفة.منتديات لألمهات  المديريات  الفموي في  الحملة بست سيارات مزودة  ليرا  كما تم تعزيز 
نجحت أنشطة االتصال والحشد المجتمعي هذه   بمكبرات الصوت، باإلضافة إلى بث رسائل إعالمية عبر ثالث محطات إذاعية محلية. 

   شخص. 210,000في الوصول إلى حوالي 
 

 آلية االستجابة السريعة 
مما تسبب بفرار اآلالف من المناطق المتضررة من النزاع في شمال غرب   مأرب، جبهات الدائر في  النزاعخالل شهر فبراير احتدم 

كما أدى التدهور األمني في هذه المناطق إلى نزوح جماعي وفاقم االحتياجات التي كانت   الجوف وجنوب غرب وشمال شرق مأرب.
مة تحديات الزالت تقف أمام إيصال المساعدات اإلنسانية إلى بعض المجتمعات األكثر ضعفا بالقرب  ث  منتشرة أصالً على نطاق واسع.

بؤر   نزوح حوالي    .النزاعمن  بآلية    22,400تم رصد  الخاصة  الداخليين  النازحين  تتبع  أداة  بحسب  فبراير،  شخص خالل شهر 
ي مأرب والحديدة والجوف لألشخاص الذين فروا بحثاً عن مديريات حيث تم تسجيل معظم حاالت النزوح الداخلي ف  االستجابة السريعة، 

في الوصول    - إلى جانب صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي   -استمرت اليونيسف    أكثر أماناً في تلك المحافظات. 
 إلى السكان النازحين في الخطوط األمامية ودعمهم بمجموعة االستجابة األولية. 
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أسرة في مأرب    2,000وخالل شهر فبراير، تلقت     أسرة نزحت مؤخراً.   3,045ومن خالل آلية االستجابة السريعة تم الوصول إلى  
السريعة تضمنت أدوات النظافة الشخصية وغيرها من المستلزمات بما   االستجابةشخصاً( مجموعة مستلزمات ضمن آلية    21,315)

للنساء. في ذلك مواد غذ الشخصية  النظافة  الشخصية لألسرة ومواد  النظافة  لبت   ائية ومواد  المستلزمات هذه    االحتياجات مجموعة 
 الفورية األكثر أهمية ألسر النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بشكل مفاجئ.  

 

 اإلمداد والخدمات اللوجستية 
اإلمدادات من شمال اليمن إلى جنوبه خالل فبراير، حيث تخضع المؤن المقدمة من مستودعات  ال تزال التحديات قائمة أمام حركة  

فيما ال تزال حركة اإلمدادات في   .)سكيمشا(  اليونيسف بانتظام لموافقات استثنائية من المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية
ر بين المناطق الجنوبية والشمالية، مما تسبب في تأخر إيصال اإلمدادات الموانئ وعبر الحدود تتطلب تخليص جمركي مزدوج للعبو 

 بشكل ملحوظ.  

 
وفي ميناء الحديدة، حظرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة استيراد المؤن التي يتبقى من تأريخ صالحيتها أقل من  

وجود مبرر علمي ودراسات الثبات بشأن تاريخ صالحية كافة اإلمدادات كما اشترطت الهيئة تزويدها بشهادات صحية و  في المائة.  50
كما أضافت الهيئة شرطاً آخراً يتضمن شحن جميع امدادات   العالجية المعتمدة من قبل بلد المنشأ، وهو ما تسبب في تأخير تفريغ السفن.

يف التشغيل والتأخير في شحن إمدادات التغذية من صاللة األمر الذي من شأنه زيادة تكال التغذية لليمن باستخدام الحاويات المبردة،
أثارت اليونيسف هذا الموضوع مع وزارة الصحة العامة والسكان لمناقشة   إلى الحديدة، إلى أن يتم تحديد طريقة شحن أكثر فاعلية.

 هذا الخيار بشكل أكبر. 
 

 القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني 

كما ظلت خطة اليونيسف  .2020تقرير الوضع اإلنساني لشهر يناير    إستراتيجية العمل اإلنساني هي نفسها وكما وردت في ال تزال  
يتم االنتهاء  .   2020ساني لشهر إبريل  تقرير الوضع اإلنفي   هي على النحو المبين   كما كورونا  فيروس  لمواجهة    واالستجابةللتأهب  

للعام   اإلنسانية  العامة لالحتياجات  واللمحة  اإلنسانية  االستجابة  اليونيسف حسب  2021من خطة  استراتيجية  يتم تحديث  ، في حين 
 كليهما.  لتوائمالحاجة 

 

 اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني 

واإلمدادات المدرسية وتحسين مرافق المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي: وصفة لتحسين آخر المستجدات الميدانية: التدريب  
 تجربة التعلم

  /اليمن2021©يونيسف/                                                         
 

المياه والصرف    اليونيسفتعمل   تأهيل وإصالح مرافق  تدريس حديثة، وإعادة  المدارس على ُطرق  المعلمين والعاملين في  تدريب  على 
 الصحي في المدارس في جميع أرجاء البلد لخلق بيئة تعليمية أفضل.  

   هنا لنقرالمزيد عن هذه التدخالت يرجى ا لقراءة

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-%202020/01%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://www.unicef.org/yemen/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85/%D9%82%D8%B5%D8%B5
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  اإلعالم الخارجي: 

 توزيع الكراسي المدرسية في الضالع
 

 

 اختتام دورة الصرف التاسعة لحوافز
 لمعلمين ا

 
 
 

 

مشروع   أنشطة التوعية المدعومة من
 الصحة والتغذية الطارئ 

 

 

 
 

   2021ابريل  30تقرير الوضع القادم: 
  www.facebook.com/unicefyemenاليمن على الفيسبوك: - اليونيسف صفحة 
 UNICEF_Yemenاليمن على تويتر: @ - يونيسف ال صفحة 
 UNICEF_Yemen على انستجرام: اليمن - يونيسف ال صفحة 

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

للمزيد من المعلومات 
 يمكن التواصل مع: 

 

 باستيان فينو 
 اليمن  -نائب ممثل اليونيسف 

 صنعاء

 + 967 712223150 تلفون:

  bvigneau@unicef.orgبريد الكتروني: 

 أليكس ريبول سالزي 
قسم االتصال   القائم بأعمال رئيس

 والمناصرة  

 اليمن - اليونيسف 

 صنعاء

   7787 326 212 1+تلفون:  
 بريد الكتروني: 

areboulsalze@unicef.org 

 لوبيل  آن
الشراكات   مديرة قسم 

 اليمن -  يونيسفال
 من مقر عمان، األردن،  

 0402 835 79 962تلفون: +

 بريد الكتروني:
alubell@unicef.org 

https://www.facebook.com/unicefyemen/posts/3921520657913948
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1359103234116366340
https://twitter.com/UNICEF_Yemen/status/1359103234116366340
https://www.youtube.com/watch?v=uBg35wl4BZo
https://www.youtube.com/watch?v=uBg35wl4BZo
https://www.youtube.com/watch?v=uBg35wl4BZo
http://www.facebook.com/unicefyemen
http://www.unicef.org/appeals/yemen.html
mailto:bvigneau@unicef.org
mailto:areboulsalze@unicef.org
mailto:alubell@unicef.org
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 الملحق )أ( 
 4ملخص نتائج البرنامج 

  
 اليونيسف وشركاء التنفيذ 

 
 استجابة القطاع

 
 القطاع

االحتياج 
 الكلي

المستهدف  
 2021للعام  

مجموع 
 النتائج

التغير منذ  
 آخر تقرير 

المستهدف  
 2021للعام  

مجموع 
 النتائج

التغير منذ  
 آخر تقرير 

 الصحة

 
عدد األطفال دون السنة األولى من العمر الذين  

 تم تلقيحهم ضد الحصبة

 
 
 
 
 
 

 
17,900,000 

 
972,142 

 
31,354 

 
31,354▲ 

   

 
عدد األطفال دون الخامسة الذين تم تلقيحهم 

 ضد شلل األطفال

 
5,535,816 

 
-5 

 
- 

   

 
األطفال دون الخامسة الذين يتلقون الرعاية  عدد 

 الصحية األولية في المرافق التي تدعمها اليونيسف 

 
2,500,000 

 
186,786 

 
186,786▲ 

   

عدد العاملين في مرافق الرعاية الصحية 
والعاملين المجتمعيين الذين تم تزويدهم  

 بمعدات الحماية الشخصية

 
25,000 

 
10,062 

 
10,062▲ 

   

 التغذية

شهراً   59-6عدد األطفال المستهدفين في سن 
والمصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم وتم ادخالهم 

 أقسام الرعاية العالجية  

 
325,000 

 
289,402 

 
18,638 

 
18,638▲ 

 
320,108 

 
18,638 

 
18,638▲ 

 
عدد األطفال دون الخامسة الذين تم استهدافهم 

 ضمن تدخالت المغذيات الدقيقة )فيتامين أ( 

 
4,766,718 

 
1,800,000 

 
5,133 

 
5,133▲ 

 
4,633,44

3 

 
5,133 

 
5,133▲ 

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

 
عدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على 

 واالجتماعي خدمات الرعاية النفسية والدعم النفسي

 
 
 
 
 
 
 

ال تتوفر  
بيانات حتى  

 اآلن

 
900,000 

 
57,203 

 
36,803▲ 

 
990,000 

 
60,379 

 
39,695▲ 

عدد النساء والفتيات واألوالد الذين يمكنهم  
الحصول على تدخالت التخفيف والوقاية من 

مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي أو 
 التصدي له

 
6,100,000 

 
-6 

 
 ال يوجد

   

عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات 
 واالعتداء الجنسيآمنة لإلبالغ عن االستغالل 

 
500,000 

 
- 

 
 ال يوجد

   

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

 الخاصة بتقديم المساعدة للناجين 

 
2,160,000 

 
188,715 

 
120,935▲ 

   

 التعليم

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

 
 

 
5,500,000 

 
850,000 

 
19,468 

 
13,671▲ 

 
790,750 

 
68,172 

 
68,172▲ 

 
عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية 

 لالستخدام الفردي 

 
850,000 

 
100,219 

 
74,639▲ 

 
872,000 

 
127,686 

 
102,106▲ 

 

 
 2021العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام  تعكس هذه األرقام أنشطة  4
تقوم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بمتابعة التنفيذ   ، و شلل األطفال المزمع تنفيذها في المحافظات الشماليةالتحصين ضد  لم يتم إحراز أي تقدم بسبب تأخير وزارة الصحة العامة والسكان لحملة  5

 مع وزارة الصحة العامة والسكان 
بمجرد االنتهاء  قابل هذا المؤشر المشترك بين القطاعات. يزال قسم التخطيط والرصد واإلبالغ وقسم حماية الطفل يعمالن حالياً على نموذج اإلبالغ لتنظيم القطاعات في جمع البيانات الشهرية مال 6

 (.من اعداد هذه األداة، سيتم اإلبالغ عن البيانات التي تم جمعها )اعتباراً من يناير
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عدد المدارس التي تطبق بروتوكوالت المدارس  

 المأمونة )الوقاية من العدوى ومكافحتها(

  
1,000 

 
201 

 
75▲ 

 
4,600 

 
212 

 
212▲ 

 
عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز 

 شهرية 

 
160,000 

 
-7 

 
 ال يوجد

 
181,603 

 
7,426 

 
7,426▲ 

 المياه والصرف الصحي واالصحاح البيئي 

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

 الشخصية

 
 
 
 
 
 

 
20,500,000 

 
6,800,000 

 
1,619,949 

 
1,619,949

 ▲ 

 
8,826,98

6 

 
2,229,956 

 

2,229,956
 ▲ 

حصلو الذين  األشخاص  امدادات    اعدد  على 
والنظافة  الصحي  الصرف  وخدمات  المياه 
 الصحية الضرورية )بما في ذلك مواد النظافة(

 
5,910,000 

 
26,516 

 
26,516▲ 

 
4,529,70

4 

 
447,561 

 

447,561▲ 

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

 المناسبة 

 
5,910,000 

 
26,516 

 
26,516▲ 

 
5,767,91

9 

 
454,731 

 

454,731▲ 

 
عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية  

ويمكنهم الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من 
 الفضالت 

 
3,400,000 

 
1,399,995 

 
1,399,995

 ▲ 

   

 الحماية االجتماعية والحواالت النقدية 

 
إليها من خالل  عدد األسر التي تم الوصول 

 الحواالت النقدية اإلنسانية عبر القطاعات

  
30,000 

 
-8 

 
 ال يوجد

   

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات  
االجتماعية واالقتصادية الطارئة طويلة 

 األجل 

 
150,000 

 
20,158 

 
10,140 

   

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

عدد األشخاص المشاركين في إجراءات  
االجتماعي  التغيير  أجل  من  اإلشراك 

 والسلوكي 

  
8,000,000 

 
679,334 

 
309,124 

   

 آلية االستجابة السريعة 

 

عدد النازحين من الفئات الضعيفة الذين 
على   االستجابة حصلوا  آلية  مستلزمات 

 السريعة

  
500,000 

 
38,185 

 
21,315 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 . 2021يتم جمع البيانات وسيتم مشاركتها خالل شهر مارس  7
بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة في أمانة العاصمة   خالل الربع األول، قامت اليونيسف باإلعداد للدورة الثانية من صرف الحواالت النقدية من خالل استكمال تسجيل المستفيدين والتحقق منهم 8

ستكون البيانات متاحة في الربع الثاني من عام   توزيع بطاقات هوية المستفيدين من مشروع النموذج المتكامل للدعم االجتماعي واالقتصادي والتمكين في محافظة عدن. وصنعاء وإب، وكذلك 
2021. 
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 الملحق )ب(  

 9الوضع الخاص بتمويل العمل اإلنساني من أجل األطفال

 

 

 القطاع 

 

 المتطلبات 

 فجوة التمويل  التمويل المتوفر 

الموارد الالزمة لألنشطة  

اإلنسانية التي تم استالمها  

 2021 العامفي 

الموارد األخرى التي  

  العامتم استخدامها في 

2021 )$(10 

الموارد المتاحة من العام  

)المبالغ التي تم   2020

 $ ترحيلها( 

 
$   

 
 % 

 % 94 148,277,533 9,557,421  516,471 158,351,425 الصحة 

 % 87 103,803,178 15,559,813  512,469 119,875,460 التغذية

 حماية الطفل 

العنف القائم على أساس  
الجنس في حاالت الطوارئ  

 واالعتداء االستغاللومنع 
 الجنسي 

48,223,500 1,600,016 752,354 5,398,419 40,472,711 84 % 

 % 58 53,413,344 19,840,644 15,465,561 3,992,451 92,712,000 التعليم

المياه والصرف الصحي  
 واإلصحاح البيئي

120,571,656 1,012,541 28,278,451 25,998,821 65,281,843 54 % 

الحماية االجتماعية 
 والحواالت النقدية

 

11,300,000 1,216,431 
 

1,912,372 8,171,197 72 % 

  -ألغراض التنمية  االتصال
  -إشراك المجتمع المحلي 

المساءلة تجاه السكان  
 المتضررين 

 

12,320,000 1,281 
 

6,279,086 6,039,633 49 % 

 آلية االستجابة السريعة

 
6,500,000 535,655 

 
2,777,449 3,186,896 49 % 

تنسيق مجموعة العمل  
 اإلنساني

7,000,000 0  224,290 6,775,710 97 % 

  (9,048,160) 6,963,950  2,084,210 0 تخصيصه جاري 

 %74 426,373,885 94,512,265 44,496,366 11,471,525 576,854,041 اإلجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عبر  "يشمل هذا المبلغ تكاليف  حالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات أخرى.وتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء ال 2021فبراير  28مبالغ التمويل المتوفرة اعتباراً من  9

التكاليف " ة واالتصاالت والمواد المرئية(، فضالً عن التي تعتبر أساسية لدعم البرمجة في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن )بسبب الظروف المتعلقة باألمن والعمليات الميدانية والرقاب " القطاعات
واإلصحاح البيئي وكذلك النظم الصحية   ويجري حشد موارد أخرى إضافية لتعزيز نظم الحماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي لكل تبرع التي تحتفظ بها اإلدارة العامة باليونيسف.  "المستردة

هذا يشمل برنامج الحواالت النقدية الطارئ الذي يهدف إلى تخيف أثر الصدمات اإلنسانية وغير اإلنسانية   إلنسانية.لتلبية االحتياجات قصيرة وطويلة األجل، بما في ذلك تلك الناشئة عن الحاالت ا
 على فئات المجتمع. 

الخاصة   ك ستسهم نحو تحقيق النتائجي بذلويتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز النظام، ولكنها تحتوي على مكونات طوارئ وه 10

 . 2021برصد أداء البرامج اإلنسانية للعام 


