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أهم النتائج التي خلص إليها التقرير
•

 11,3مليون
طفل بحاجة إلى مساعدة إنسانية

•

 20,7مليون
إجمالي عدد األشخاص المحتاجين

•

 1,58مليون
إجمالي عدد األطفال النازحين

•

ال يزال الوضع اإلنساني في مأرب يبعث على القلق ،حيث لم تظهر أي بوادر على تحسن
الوضع مع ازدياد موجات العنف المختلفة خالل الفترة المشمولة بالتقرير .ال تزال حياة
الناس تتأثر كل يوم بالقتال الذي أجبر آالف األسر على النزوح من منازلها ومن مواقع
النزوح ايضاً .كما استمرت وتيرة النزاع في ك ٍل من الحديدة وتعز والجوف.
خالل مارس نزح  30,317شخصا ً غالبيتهم من مأرب والحديدة وتعز والجوف ،فيما
شهدت المحافظات زيادة النزوح الداخلي نحو مناطق أكثر أماناً.
وصل عدد النازحين ال ُجدد الذين شملتهم آلية االستجابة السريعة  3,500أسرة جديدة من
بينها  2,200أسرة في مأرب ( 24,500شخصا ً) .وقد حصل المستفيدون على مجموعة
مستلزمات آلية االستجابة السريعة التي تضمنت مواد غذائية ومواد النظافة األساسية
لألسرة ومواد النظافة الشخصية للنساء.
ً
اعتبارا ً من  5أبريل  ،2021تم تسجيل  4,798حالة مؤكدة رسميا مصابة بفيروس
كورونا في اليمن ،و 946حالة وفاة مصاحبة و 1,738حالة تعافي (وقد بلغ معدل الوفيات
المؤكدة  19,7في المائة) وبلغ عدد الحاالت المشتبه بها بين العاملين الصحيين 382
حالة ،أي ما يعادل  4,78في المائة من إجمالي الحاالت.

وضع التمويل
نداء اليونيسف للعام  576,9 :2021مليون دوالر
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نظرة عامة على التمويل والشراكات

في العام  ،2021أطلقت أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن ،والتي تتواءم حاليا ً مع خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  ،2020ندا ًء
للحصول على  576,9مليون دوالر .تم دمج استجابة التصدي لفيروس كورونا في البرامج المخطط لها في إطار أنشطة العمل اإلنساني من أجل
األطفال في اليمن والتي من المتوقع أن يتم مراجعتها عند إصدار خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  2021في األشهر المقبلة .تم ترحيل ما مجموعه
 94,4مليون دوالر من مخصصات العام  ،2020إلى جانب  44,5مليون دوالر إضافية في المخصصات األخرى .1بينما تبذل اليونيسف جهودا
كبيرة لجمع األموال بشأن نداء أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن لعام  ،2021تم الحصول على  19,7مليون دوالر أمريكي اعتبارا ً
من  31مارس فيما يخص  158,6مليون دوالر أمريكي مخصصة ألنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن .ومع هذا ستظل هناك فجوة
تمويلية بمبلغ  418,3مليون دوالرالزمة من أجل مواصلة أنشطة اليونيسف المنقذة للحياة في اليمن .تم تقديم هذه التبرعات السخية خالل الفترة
المشمولة بالتقرير من قبل حكومات سلوفينيا واليابان والدنمارك ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وصندوق الواليات المتحدة لليونيسف
واللجان المعنية بشؤون اليونيسف في ك ٍل من المملكة المتحدة وهولندا واسبانيا واليابان وكندا وفنلندا والمانيا والنمسا.

نظرة عامة على الوضع واالحتياجات اإلنسانية
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بعد مرور ست سنوات على النزاع في اليمن ،ال يزال البلد يمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم ،حيث يحتاج  20,7مليون شخص  -أي  71في المائة
من إجمالي عدد السكان  -إلى المساعدة اإلنسانية .لقد أدَّى النزاع إلى تشريد ثالثة ماليين شخص ،من بينهم  1,58مليون طفل .كما أصبح 138,000
شخصا ً في عداد المهاجرين في حين يسعى  137,000شخص إلى طلب اللجوء في الخارج.
بينما تواصل اليونيسف بنشاط تنفيذ تدخالتها في مجال التغذية ،ال يزال سوء التغذية الحاد الوخيم يصيب األطفال دون سن الخامسة ،حيث يعاني
أكثر من  395,195طفالً من سوء التغذية الحاد الوخيم في اليمن ويعاني  2,25مليون طفل من سوء التغذية الحاد وفقا ً للتصنيف المرحلي المتكامل
لألمن الغذائي .واستمرت االحتياجات الغذائية في االزدياد طوال شهر مارس ،كما أدى نقص التمويل المخصص لتدخالت المياه والصرف الصحي
واإلصحاح البيئي في حاالت الطوارئ إلى التهديد بتقويض االستجابة المتكاملة ،حيث أصبح أكثر من  15,4مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة
للوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي .وأدى هذا النقص إلى تفاقم خطر اإلصابة بفيروس كورونا واألمراض المنقولة عبر
المياه بما في ذلك الكوليرا وسوء التغذية .ال يزال ما يقرب من  20,1مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في مجال الرعاية الصحية .وال تزال النساء
واألطفال يتأثرون بنسب متفاوتة ،فقد تبيَّن أن هناك  4,8مليون امرأة و 10,2مليون طفل يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على الخدمات الصحية
خالل الفترة المشمولة بالتقرير.
اعتبارا ً من  5أبريل  ،2021تم تسجيل  4,798حالة مؤكدة بفيروس كورونا بشكل رسمي في اليمن ،و 946حالة وفاة مصاحبة و 1,738حالة تعافي،
وقد بلغ معدل الوفيات المؤكدة  19,7في المائة وبلغ عدد الحاالت المشتبه بها بين العاملين الصحيين  382حالة ،أي  4,78في المائة من إجمالي
الحاالت.

تسبب وباء فيروس كورونا في نقص اإلمدادات الخاصة بمواجهة الفيروس على المستوى العام (مثل معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس
الصناعي) واالنقطاعات في سلسلة التوريد ،األمر الذي فرض مزيدا ً من الضغط على المنظومة الصحية المتسمة بالهشاشة أصالً والبنية التحتية
للرعاية الصحية .كما تسبب ال وباء في استمرار معاناة األطفال في الحصول على التعليم خالل شهر مارس .ال يزال أكثر من  2,2مليون طفل في
اليمن خارج المدارس منذ اندالع النزاع في العام  .2015وحتى مع استمرار المدارس في فتح أبوابها أمام الطالب ،ال يزال  1,4مليون طفل آخر
بحاجة إلى دعم إضافي نتيجة تعطل تعليمهم بسبب إغالق المدارس في العام  2020أثناء التصدي لهذا الوباء .ال تزال اليمن تواجه مشاكل رئيسية
تتمثل في زيادة تعرض األطفال والنساء لالستغالل والعنف وسوء المعاملة وعمالة األطفال والعنف المنزلي والعنف القائم على النوع االجتماعي
وزواج األطفال ،حيث ال تزال هذه المشاكل تؤثر على التقدم المحرز بشأن النتائج التي تحققت لصالح األطفال.
شهدت التغطية باللقاحات زيادة في هذا الجانب حيث تم تحصين ما مجموعة  95,369طفل في محافظة صعدة خالل المرحلة األولى من الجولة
الثانية من خدمات األنشطة اإليصالية المتكاملة خارج الجدران .وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي لألطفال الذين يتلقون اللقاحات المنقذة للحياة في جميع
 " 1تشمل "المخصصات األخرى" الموارد العادية األخرى مقابل أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن .2021
 2فيما يتعلق بأعداد األشخاص المحتاجين األرقام مأخوذة من تقرير "نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية  ."2021ستتم مراجعة أنشطة اليونيسف في جانب العمل اإلنساني من أجل األطفال في اليمن لعام 2021
خالل الربع الثاني لمواءمتها مع الخطة الجديدة لالستجابة اإلنسانية لليمن وتقرير "نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية".
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أنحاء البالد 3إلى  284,326طفل خالل الفترة المشمولة بالتقرير .وتقوم اليونيسف بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان لضمان تنفيذ
الجولة الثانية من األنشطة اإليصالية المتكاملة على األقل قبل حلول يونيو  2021وتنفيذ الجوالت اإليصالية المتكاملة رقم  2و 3في النصف الثاني
من العام  .2021وفي ذات الوقت ،ال تزال المناقشات جارية مع وزارة الصحة العامة والسكان بخصوص تنفيذ أنشطة االستجابة لمواجهة حاالت
تفشي الحصبة والدفتيريا ،وهذا يستند إلى مدى توافر األموال.
في مارس ،2021تمكن فريق العمل القُطري للرصد واإلبالغ التابع لألمم المتحدة من توثيق  24حادثة انتهاك جسيم ضد األطفال ،وجرى التحقق
من  92بالمائة منها ،حيث ارتبطت معظم هذه االنتهاكات المؤكدة بسقوط ضحايا من األطفال ،بما في ذلك مقتل  12طفالً ( 25في المائة فتيات)
وتشويه  37طفالً ( 24في المائة فتيات) على أيدي أطراف النزاع المختلفة .ليس هناك حاالت مؤكدة بشأن تجنيد لألطفال أو استخدامهم أو اغتصابهم
خالل هذا الشهر .تم التحقق من تنفيذ اعتداءات على مدرسة واحدة ومستشفى وحالة اختطاف (فتى واحد) .وقعت معظم الحوادث الموثقة والمؤكدة
في محافظات تعز ( )9والحديدة ( ،)4مما 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.

تحليل موجز عن استجابة البرنامج
االستجابة لمواجهة االسهال المائي الحاد /الكوليرا
خالل الفترة من  1يناير وحتى  23مارس  ،2021تم اإلبالغ عن  13,013حالة مشتبه في إصابتها باإلسهال المائي الحاد /الكوليرا وحالتي وفاة
مصاحبة ،أي بنسبة  0.02في المائة من معدل وفيات الحاالت ويعد هذا انخفاضا ً كبيرا ً مقارنة بالفترة نفسها من العام  87,501( 2020حالة مشتبه
بها و 26حالة وفاة مصاحبة بنسبة  0,03في المائة من معدل وفيات الحاالت) .وتظهر البيانات المتوفرة أن اتجاهات الكوليرا ال تزال مستقرة حيث
لم يتم اإلبالغ عن أي حاالت خالل الشهرين الفائتين ،ومع ذلك ترصد اليونيسف عن كثب حاالت الكوليرا المشتبه بها والوفيات المصاحبة.
دعمت اليونيسف ( 207من أصل  )321مركزا ً من مراكز عالج الجفاف (اإلماهة الفموية) و( 35من أصل  )234مركزا ً من مراكز عالج اإلسهال
في  68مديرية موزعة على  11محافظة .انخفضت الحاالت المبلغ عنها من اإلسهال المائي الحاد /حاالت الكوليرا المشتبه بها بنسبة أكثر من 74
في المائة مقارنة بالعام  .2020واصلت اليونيسف دعم إدارة الحاالت المستمرة في مارس .تم تسليم حوالي  1,320مجموعة عقاقير لمعالجة اإلسهال
المائي الحاد وكذلك تسليم  164مجموعة قابلة للتجديد إلى  23من مكاتب الصحة في المحافظات لدعم العمل في جميع مراكز عالج اإلسهال ومراكز
عالج الجفاف المدعومة.

الصحة والتغذية
وفي جانب التصدي ألزمة فيروس كورونا ،تسلمت اليمن  360,000جرعة لقاح مضاد للفيروس تم شحنها عبر منظومة كوفاكس وهي شراكة تجمع
تحالف ابتكارات التأهب الوبائي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية.
كجزء من الجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات المقدمة في سياق مواجهة فيروس كورونا ،بحلول نهاية مارس  ،2021تم تعريف وتثقيف ما
مجموعه  7,804موظفا ً (من أصل العدد التراكمي المخطط له البالغ  )20,000بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها .تم تقديم معدات الحماية الشخصية
إلى  43,805من مقدمي الرعاية الصحية في  3,376مرفق صحي موزعة على  286مديرية في  23محافظة .وقامت اليونيسف بإنشاء ودعم 64
منطقة من مناطق فرز المرضى في أربع محافظات شمال اليمن (أمانة العاصمة وذمار وعمران ومأرب) .وتم إنشاء ودعم  60منطقة من مناطق
فرز المرضى في  10محافظات جنوبية (عدن وأبين ولحج والضالع وتعز وشبوة والمكال وسيئون والمهرة وسقطرى) .خالل شهر مارس تم فحص
 29,995حالة بشأن فيروس كورونا ( 52في المائة إناث) وتم إحالة  556حالة مشتبه بها للعالج ( 46في المائة إناث).
تم تنفيذ المرحلة األولى من الجولة الثانية من األنشطة اإليصالية المتكاملة في محافظة صعدة خالل الفترة ما بين  8-1مارس .ونتيجة لذلك ،تلقى
 29,580طفالً دون سن الخامسة التطعيم ضد شلل األطفال ،فيما تم تطعيم  59,609طفل تتراوح أعمارهم بين  6أشهر و 15سنة ضد مرض
الحصبة وتم تطعيم  6,180طفل تتراوح أعمارهم بين  6أسابيع و 15سنة ضد الدفتيريا.
استمر تقديم خدمات التطعيم من خالل استراتيجيات تقديم الخدمات الروتينية والتوعوية وخدمات الفرق المتنقلة وتلقى ما مجموعه  73,020طفالً
دون سن الواحدة جرعتهم الثالثة من اللقاح الخماسي .تلقى  76,310من األطفال المستهدفين جرعاتهم األولى من اللقاح المحتوي على عالج
الحصبة .باإلضافة إلى ذلك ،تلقت  41,290امرأة في سن اإلنجاب تتراوح أعمارهن بين  15و 49سنة اللقاح المحتوي على عالج الكزاز .خالل
مارس ،تم تركيب ما مجموعه  55ثالجة تعمل بنظام الطاقة الشمسية من أصل  255ثالجة تم تركيبها منذ بداية العام.
استمرت اليونيسف وشركاؤها في دعم وتوسيع نطاق برنامج اإلدارة المجتمعية المتكاملة لسوء التغذية الحاد للتصدي لحاالت سوء التغذية على
الصعيد الوطني وكذلك على مستوى  209مديرية تم تصنيفها على أنها في حالة متردية بحسب آخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية
الحاد .ومنذ بداية العام ومن خالل  88في المائة من معدل اإلبالغ المتوسط على الصعيد الوطني ،تم عمل فحص اكتشاف سوء التغذية لما مجموعه
 857,310طفالً دون سن الخامسة عن طريق اجراء جميع التدخالت ،حيث كان من بينهم  44,683طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم دون
مضاعفات وقد تم استقبالهم لتلقي العالج ،حيث بلغ معدل الشفاء  88,8في المائة .على صعيد الوقاية من األمراض ،حصل  233,562طفل على
أقراص التخلص من الديدان فيما حصل  300,280طفل على جرع المغذيات الدقيقة ،وحصل  10,499طفل على فيتامين أ .باإلضافة إلى ذلك ،تلقت
 157,145من األمهات مكمالت حمض الفوليك وحصلت  321,729من األمهات على استشارات حول ممارسات تغذية الرضع وصغار األطفال.
 3وشملت هذه اللقاحات :اللقاح الخماسي ،الجرعة األولى من اللقاح المحتوي على عالج الحصبة ،واللقاح المحتوي على عالج الكزاز.
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تماشيا ً مع خطة التعجيل ،تم دعم  73فريقا ً متنقالً وتم إجراء حمالت اجراء فحوص محيط منتصف أعلى الذراع في  24مديرية استهدفت 217,958
طفالً وإحالة  26,045آخرين للعالج .تواصل وزارة الصحة العامة والسكان في المناطق الشمالية إصرارها على استخدام الوزن والطول كأساس
دخول مراكز عالج سوء التغذية الحاد مع تطبيق ضوابط الوقاية من العدوى ،بينما وافقت وزارة الصحة العامة والسكان في الجنوب على االستمرار
في استخدام معايير محيط منتصف أعلى الذراع الستقبال حاالت سوء التغذية الحاد نظرا ً الرتفاع حاالت فيروس كورونا.
ستواصل اليونيسف توسيع نطاق التدخالت في مجال التغذية مع التنفيذ التدريجي لألنشطة متعددة القطاعات التي تعالج الدوافع األخرى لسوء التغذية
(مثل نقص خدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي) على مستوى المجتمع المحلي والمرافق الصحية.
وفي مارس  ،2021عُقدت ورشة العمل الوطنية المعنية بالتصديق الخاصة بالتنسيق بين الكتل ورصد األداء  .2020خالل ورشة العمل هذه ،تم
رصد أداء وظائف الكتل السبع في صنعاء وعدن .كما تم وضع خطة عمل لمعالجة الفجوات المتعلقة بالتنسيق بين الكتل من خالل وظائف الكتل
األساسية السبع .وفي الوقت نفسه تم إعداد خطة العمل السنوية لكتلة التغذية للعام  2021خالل ورشة عمل ضمت جميع الشركاء .تم تشكيل منتدى
للتنسيق متعدد القطاعات على المستوى المركزي في أربعة محاور (صعدة وإب وصنعاء والحديدة) لتوسيع نطاق االستجابات في  192مديرية تم
تصنيفها على أنها تعاني من تدهور في الوضع التغذوي.

المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي
خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،دعمت اليونيسف توزيع  1,576,492لترا ً من الوقود ،واستهدفت  33مؤسسة محلية للمياه والصرف الصحي في
 14محافظة لتشغيل أنظمة ضخ إمدادات المياه .سيستفيد من هذا الدعم الذي قدمته اليونيسف ما مجموعه  2,4مليون شخص يوميا ً من خالل توفير
إمدادات المياه الصالحة للشرب.
بدأت فرق االستجابة السريعة عملها في محافظات البيضاء وذمار وعمران وأمانة العاصمة للتصدي لتفشي حاالت الكوليرا وسوء التغذية .دعمت
اليونيسف برنامج تدريب المدربين حيث شمل  20مشاركا ً تم اختيارهم من المحافظات الشمالية على المستوى الوطني لبدء التدريب على تنفيذ
االستجابة المتكاملة في جانب المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي لمعالجة سوء التغذية والكوليرا  /اإلسهال المائي الحاد وغير ذلك من حاالت
تفشي األمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي .وعبر هذا التدريب تم تحديد األدوار والمسؤوليات الجديدة لفرق االستجابة
السريعة باإلضافة إلى األنشطة الجديدة التي سيضطلع بها المشاركون بصفتهم الجديدة "اللجان المستدامة للتصدي لألزمات والكوارث".
كجزء من االستجابة الحتياجات التغذية المتكاملة في الجنوب ،أعطت استجابة اليونيسف ألنشطة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي األولوية
لتسع مديريات في محافظات عدن ولحج وحضرموت لتوسيع نطاق االستجابة الحتياجات التغذية المتعددة القطاعات ،مع التركيز على  110من
المجتمعات المحلية في المناطق الحضرية والريفية التي تشهد أعلى حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم .ويجري التخطيط ألنشطة المديريات المتبقية
ذات األولوية في إطار كتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي لضمان عدم ازدواجية األنشطة .وتم االنتهاء من إعداد الموارد اإلضافية
الالزمة لدمج أنشطة تغيير السلوك ،بما في ذلك توزيع المواد غير الغذائية.
أنجزت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف التقييمات الفنية لعدد  30برنامجا ً عالجيا للمرضى الخارجيين في محافظة حضرموت ،والتي ستحدد أي
تغييرات ضرورية لتحسين مرافق المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي .استمرار اجراء التقييم الفني لعشرة مشاريع مياه وبرامج عالج
المرضى الخارجيين األخرى في المجتمعات التي سجلت ارتفاعا ً في حدة األمراض المرتبطة بخدمات المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي
(نتيجة لألعداد الكبيرة من حاالت الكوليرا وسوء التغذية الحاد الوخيم).
وطوال شهر مارس ،واصلت اليونيسف دعم نقل المياه بالشاحنات ومعالجة المياه المنقولة بالشاحنات بالكلور ورصد نوعية المياه في جميع نقاط
توزيع المياه ،والذي استفاد منها  1,800نازح في محافظة ذمار و 6,164نازح في محافظة عمران ومديرية قفلة خمر بمحافظة عمران و127,897
نازح في مديريات عبس وكعيدنه وأسلم بمحافظة حجة ومديريتي الزهرة والقناوص بمحافظة الحديدة ،و 20,279نازح في مديريات الحزم والمتون
والغيل والمسلوب والخلق بمحافظة الجوف .وباإلضافة إلى ذلك ،دعمت اليونيسف تنفيذ برنامج رصد جودة المياه الذي يستهدف مديريات الوادي
وصرواح ومدينة مارب بالشراكة مع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي .تضمن هذا التدخل جمع عينات عشوائية من المياه من نقاط توزيع
المياه في مخيمات النازحين واآلبار الخاصة وصهاريج المياه ومحطات مياه الشرب .تم بعد ذلك اختبار المؤشرات الفيزيائية والكيميائية والبكتيرية
لهذه العينات .وبعد ذلك تم اختبار العينات ،حيث يتم تتبع تلوث المياه ويتم تقديم بالغات عن أي تلوث أو الخروج عن المعايير المقبولة إلى الشركاء
المعنيين في مجال المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي التخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة بما في ذلك معالجة مصادر المياه ونقاط التجميع
بالكلور .سيستفيد من هذا المشروع ما مجموعه  126,282شخص ( 60,000مجتمع مضيف  66,282 +نازح) في محافظة مأرب .أما في جنوب
اليمن فقد قدمت اليونيسف مسحوق الكلور من أجل معالجة  1,800متر مكعب من المياه ،كما عملت على رصد نسب الكلور الحر المترسب لإلبقاء
عليه ضمن معايير الجودة المقبولة ( 0.5-0.2ملجم  /لتر) .وقد استفاد من هذه األنشطة  100,000شخص في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة.
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في الجنوب أيضا ً ،بدأت فرق االستجابة السريعة تقييم المخاطر الشامل الذي يستهدف المديريات التي تشهد أعلى حاالت اإلصابة بالكوليرا لتحديد
عوامل المخاطر المحددة وتقديم استجابة أكثر استهدافا ً لهذه القرى والمجتمعات .بالشراكة مع وحدة الطوارئ التابعة لوزارة المياه والبيئة في جنوب
اليمن ،واصل ت اليونيسف تقديم الدعم في جانب االستجابة ألنشطة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي في ثمان محافظات باستخدام فرق
االستجابة السريعة .خالل شهر مارس ،تم اإلبالغ عن  1,028حالة وايصال
رسائل توعية متكاملة حول النظافة الصحية إلى  141,235شخصاً .حصل
المستفيدون أيضا ً على  7,981مجموعات مستلزمات النظافة الصحية
االستهالكية و 2,276صفائح بالستيكية لتخزين المياه ومواد التطهير
( 120,200قرص كلور حجم  33ملجم  /لتر من الماء و 222,300جرام من
مسحوق الكلور و 17,363قرص حجم  1,6جرام من األقراص المائية) لمعالجة
المياه في المنزل .باإلضافة إلى ذلك ،تم توزيع  4,533مجموعات مستلزمات
النظافة االستهالكية األساسية و 2,468مجموعات مستلزمات النظافة األساسية
في محافظة الجوف بدعم من اليونيسف استفاد منها  31,395شخصا ً (19,173
في مديرية الحزم و 10,521في مديرية الخلق و 1,701شخص في مديرية
المتون) و 17,276شخصا ً ( 3,628فتاة و 3282فتى و 5,356امرأة و5,010
رجل) على التوالي .وقد استفاد  1,414شخصا ً من بناء  150حماما ً في مديريتي
الحزم والغيل بمحافظة الجوف التي ساعدت على توفير خدمات الصرف
الصحي المالئمة.
اليونيسف/اليمن@2021/

حماية الطفل
على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن وباء فيروس كورونا ،فقد تم الوصول إلى  37,239شخص متضرر من النزاع ،بما في ذلك 37,195
طفالً ( 52في المائة فتيات) و 44بالغا ً ( 59في المائة إناث) من خالل أنشطة التوعية بمخاطر األلغام في محافظتي مأرب وشبوة ،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 ،دعمت اليونيسف األطفال لمساعدتهم في التغلب على التبعات اآلنية وطويلة المدى
الناجمة عن التعرض لتجارب عنيفة .على وجه الخصوص ،قدمت اليونيسف خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لصالح  21,154شخص ،بما في
ذلك  19,903طفل ( 39في المائة فتيات) و 1,251من البالغين ( 49في المائة إناث) في سبع محافظات (عدن والجوف ومأرب وريمة وصعده
وشبوة وتعز).
وعبر برنامج إدارة الحاالت ،واصلت اليونيسف تقديم الدعم لعمليات اإلحالة وتقديم الخدمات الضرورية لألطفال األكثر ضعفاً ،حيث استطاع مدراء
الحاالت المدربون تحديد  817طفال ( 33في المائة فتيات) ممن هم بحاجة إلى خدمات حماية الطفل ،ومن بين أولئك األطفال تلقى  658طفل خدمات
أخرى.
ساهم مجال مسؤولية حماية الطفل في خطة االستجابة المشتركة بين الكتل في مأرب من خالل ضمان تلبية احتياجات األطفال ومعالجة الثغرات
القائمة في جهود االستجابة في محافظة مأرب .ويستمر مجال مسؤولية حماية الطفل العمل مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل ومقدمي اإلدارة
المجتمعية المتكاملة لحاالت اإلصابة لضمان التنسيق في محافظة مأرب التي تشهد تدهورا ً في الوضع اإلنساني .خالل الفترة المشمولة
بالتقريرحصل 24,871من األطفال ومقدمي الرعاية األولية في مأرب على خدمات الصحة العقلية المجتمعية والدعم النفسي واالجتماعي .من جانب
آخر سيواصل مجال مسؤولية حماية الطفل العمل مع القطاعات الرئيسية األخرى ،بما في ذلك التعليم والتغذية والصحة من بين أمور أخرى بهدف
ضمان دمج االستجابة الحتياجات األطفال في استجابات القطاعات األخرى.

التعليم
واصلت اليونيسف استراتيجيتها متعددة الجوانب لضمان استمرارية التعليم لجميع األطفال في اليمن .ونتيجة زيادة حاالت فيروس كورونا ،قامت
وزارة التربية والتعليم في ك ٍل من عدن وصنعاء بتعديل التقويم الدراسي إلنهاء األنشطة التعليمية في وقت أبكر مما كانت عليه في السنوات الماضية.
هناك تعاون بين اليونيسف ووزارة التربية والتعليم لدعم االمتحانات الوزارية للصف التاسع من المرحلة األساسية والثاني عشر من المرحلة الثانوية
في جميع محافظات الجمهورية .باإلضافة إلى ذلك وعلى سبيل التأهب دعمت اليونيسف تدريب  32مدربا ً ( 1في المائة إناث) في محافظة إب على
بروتوكوالت المدارس اآلمنة .وفي المناطق الجنوبية ،قامت اليونيسف بالتعاون مع وحدة التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم بمراجعة ثالث
كتيبات إرشادية حول استعداد المعلمين حول :أ) المدارس اآلمنة في حاالت الطوارئ .ب) فيروس كورونا .ج) المياه والصرف الصحي واإلصحاح
البيئي في التوجيه المدرسي للطالب .وبمجرد اعتماد هذه الكتيبات ،سيتم تضمينها في حزم تدريبية للمعلمين لبناء قدراتهم على االستجابة لبيئة التشغيل
المتغيرة في خضم جائحة فيروس كورونا.
قامت كتلة التعليم بتدريب  97من الشركاء على إطار خطة االستجابة اإلنسانية حول السبب وراء القيام باإلبالغ عن األنشطة وكيفية القيام بذلك .تم
وضع خطة لالستجابة مع تصاعد حدة النزاع في مأرب الذي أثر على أكثر من  30,000طفل نازح في سن الدراسة.
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الحماية واإلدماج االجتماعيين
كجزء من إعداد المستفيدين لمشروع الحواالت النقدية اإلنسانية ،تم توزيع ما مجموعه  7,116بطاقة هوية المستفيدين لألطفال ذوي اإلعاقات
المسجلين في أمانة العاصمة وصنعاء وإب خالل شهر مارس .من خالل توزيع هذه البطائق سيتمكن األطفال ذوي االعاقة من االستفادة من دورة
الصرف القادمة الخاصة بمشروع الحواالت النقدية اإلنسانية.
استمرت الدورة الثالثة من برنامج النقد واإلحالة والتي نجحت في الوصول إلى  6,023أسرة و 42,836شخصا ً في المديريات الثالث المستهدفة
(معين في أمانة العاصمة وبني حشيش وجحانة في محافظة صنعاء) وهي مناطق ذات أولوية في التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي .بشك ٍل
عام ،بلغ العدد التراكمي للمستفيدين الذين تم الوصول إليهم منذ يناير 2021ما مجموعه  8,774أسرة و 62,994فردا ً من أفراد األسرة ،حيث تم
الوصول إلى هؤالء المستفيدين من قبل موظفي اإلحالة الذين قيموا احتياجاتهم وقدموا لهم خدمات النقد واإلحالة إما من خالل الدعم المباشر أو
اإلحالة إلى الخدمات.
بحسب تقييمات موظفي اإلحالة ،هناك  7,258طفالً بحاجة إلى قياسات محيط منتصف أعلى الذراع و 399طفالً بحاجة إلى التطعيمات ،كما ظهرت
عالمات سوء التغذية على  136طفل وأن طفالً واحدا ً كان بحاجة إلى العالج ضد الكوليرا في أحد المرفق الصحية .تمت إحالة  7,980طفالً إلى
مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني حيث حصل  44في المائة منهم ( 3,515طفالً) على شهادات الميالد .يتابع موظفو اإلحالة بدعم من
اليونيسف مع مصلحة األحوال المدنية والسجل المدني لضمان حصول األطفال المحالين المتبقين على شهادات الميالد .تم تزويد  30,626حالة
برسائل توعوية حول ممارسات الحماية من فيروس كورونا والنظافة الشخصية.
باإلضافة إلى ذلك ،تعمل برامج الصحة والتغذية في اليونيسف على التنسيق إلحالة  14,522امرأة وطفل إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية ،بما
في ذلك  2,137حالة بحاجة إلى مكمالت حمض الفوليك و 6,313حالة بحاجة إلى مكمالت المغذيات الدقيقة و  6,072حالة بحاجة إلى عالج
التخلص من الديدان.
دربت اليونيسف  20موظفا ً من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين حول إعداد المدربين على نظام إدارة الحالة .سيقوم هؤالء المدربون بتدريب مدراء
الحاالت على نظام إدارة الحالة الذي سيتم إنشاؤه في صندوق رعاية وتأهيل المعاقين .يهدف النظام إلى تعزيز إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة
 وخاصة األطفال ذوي اإلعاقة  -إلى الخدمات التي يقدمها الصندوق والمنظمات األخرى.كجزء من توسيع نطاق مكون المشاركة المجتمعية لمشروع النموذج المتكامل للمساعدة االجتماعية واالقتصادية والتمكين ،بدأت اليونيسف دورات
تدريبية لتنمية القدرات المؤسسية لـ  8منظمات مجتمعية تعمل مع فئات المهمشين التي تعيش في األحياء الفقيرة بأمانة العاصمة .تلقى  28مشاركا ً
التدريب حول "الحماية االجتماعية والتخطيط االستراتيجي وكتابة التقارير وإعداد الميزانية وكتابة مقترح المشروع والبناء المؤسسي ورصد وتقييم
المشروع والتعبئة المجتمعية والمهارات الحياتية (الصمود وحل المشاكل واإلدارة الذاتية)" .تم تنفيذ مبادرتين مجتمعية -غسل اليدين وأهمية التعليم
 من قبل اليافعين المدربين الذين تم تجهيزهم بالمعرفة والمهارات الالزمة في نوفمبر الماضي ليكونوا سفراء التغيير داخل مجتمعاتهم في اثنين مناألحياء الفقيرة (باب السبح والعلمي في أمانة العاصمة) .وقد استفاد من هذه المبادرات حوالي  1,550أسرة .في إطار ركيزة الخدمات االجتماعية،
قام قسم السياسة االجتماعية (بدعم فني من فريق المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي ومكتب صنعاء الميداني) بتركيب  34خزان مياه لصالح
 9أحياء فقيرة (حوالي  4,822أسرة في أمانة العاصمة) وتزويدها بمياه نظيفة.

االتصال من أجل التنمية
بالتعاون مع الحكومة والشركاء من المنظمات غير الحكومية ،واصلت اليونيسف دعم التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع من خالل التدخالت الوقائية
من فيروس كورونا في جميع أنحاء اليمن.
واصل المتطوعون المجتمعيون ،بما في ذلك زعماء الدين ،المشاركة مع المجتمعات مع االلتزام بإرشادات التباعد الجسدي ،حيث أوصلوا رسائل
توعوية إلى  207,537شخص بشأن الوقاية من فيروس كورونا من خالل مجموعة متنوعة من أنشطة التواصل بين األشخاص.
استمرت تدخالت التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع لدعم مبادرة الحماية المتكاملة في ثالث مديريات في محور عدن ،وتزويد السكان واألسر
المعرضة لمخاطر عالية بالمعلومات والمهارات العتماد ممارسات الوقاية من فيروس كورونا للحد من انتقال العدوى بين البشر وحماية أفراد األسرة
األكثر عرضة لمخاطر اإلصابة بالعدوى .تم تدريب المتطوعين وحشدهم لتسهيل اشراك المجتمع في المديريات المستهدفة ،حيث تم توعية 8,800
شخصا ً بشأن مخاطر فيروس كورونا من خالل تنفيذ  1,500زيارة من منزل إلى منزل.
مع تطور الوضع الخاص بفيروس كورونا والحاجة إلى المعلومات في الوقت المناسب لتوجيه جهود التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع ،تم إجراء
الجولة الثالثة من التقييم السريع بشأن فيروس كورونا هذا الشهر لقياس الوعي والمواقف وتصورات المخاطر واعتماد ممارسات الوقاية .كما تم تقييم
التردد في أخذ لقاح فيروس كورونا ،حيث قام بإجراء هذا التقييم مجموعة من الشركاء في  22محافظة باستخدام المنهجيات النوعية والكمية .سيتم
االستفادة من نتائج التقييم في الرسائل المتعلقة بلقاح فيروس كورونا وكذلك تدخالت التوعية بالمخاطر وإشراك المجتمع .على سبيل المثال ،أشار
ربع المشاركين فقط إلى أنهم سيأخذون اللقاح للوقاية من فيروس كورونا .من بين أولئك الذين أجابوا بـ "ال" أو "غير متأكدين" ،أشارت األغلبية إلى
أنهم سيكونون متحمسين ألخذ اللقاح إذا تأكدوا من سالمته أو أن هناك موافقه واضحة للقاح من قبل "السلطات الصحية الرسمية".
كجزء من االستجابة المتكاملة متعددة القطاعات لسوء التغذية في اليمن ،تم حشد أعضاء منتديات األمهات والقيادات الدينية في الجنوب للمشاركة مع
المجتمعات المحلية لتعزيز ممارسات التغذية اإليجابية وزيادة الطلب على خدمات الصحة والتغذية .فيما قدمت وسائل اإلعالم الدعم لهذا التدخل عبر
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 22محطة إذاعية مجتمعية قامت ببث رسائل التغذية من خالل مقتطفات مصورة وإعالنات عامة وبرامج الحوارات النقاشية ،والتي وصلت إلى
حوالي  4ماليين شخص .تمت طباعة وتوزيع مواد االتصال واإلشارات المرجعية القرآنية والتقاويم الرمضانية التي تحمل رسائل الوقاية من فيروس
كورونا ورسائل التغذية لصالح ما يقدر بنحو  150,000شخص.

آلية االستجابة السريعة
ال يزال الوضع اإلنساني في مأرب يبعث على القلق ،حيث لم تظهر أي بوادر على تحسن الوضع مع ازدياد موجات العنف المختلفة خالل الفترة
المشمولة بالتقرير .ال تزال حياة الناس تتأثر كل يوم بالقتال الذي أجبر آالف األسر النزوح من منازلها ومواقع النزوح .استمرت وتيرة النزاع كذلك
في الحديدة وتعز والجوف.
ثمة تحديات الزالت تقف أمام إيصال المساعدات اإلنسانية إلى بعض المجتمعات األكثر ضعفا بالقرب من بؤر النزاع .تم رصد نزوح حوالي 30,317
شخص خالل شهر مارس ،بحسب أداة تتبع النازحين الخاصة بآلية االستجابة السريعة .حدثت غالبية حاالت النزوح في محافظات مأرب والحديدة
وتعز والجوف حيث فر الناس إلى مناطق أكثر أماناً .استمرت اليونيسف  -إلى جانب صندوق األمم المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي -في
الوصول إلى السكان النازحين في الخطوط األمامية ودعمهم بمجموعة االستجابة األولية .وصلت آلية االستجابة السريعة إلى  3,500أسرة نازحة
جديدة ( 24,500شخص) من بينهم  2,200أسرة كانت في مأرب خالل شهر مارس ،مع توزيع مجموعات مستلزمات آلية االستجابة السريعة التي
تضمنت مواد النظافة األساسية وغيرها من المستلزمات ،بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات النظافة األساسية لألسرة ومواد النظافة الشخصية
للنساء .وقد لبت هذه المستلزمات االحتياجات الفورية األكثر أهمية لألسر النازحة التي اضطرت إلى مغادرة منازلها بشكل مفاجئ.

اإلمداد والخدمات اللوجستية
ال تزال التحديات قائمة أمام حركة اإلمدادات من شمال اليمن إلى جنوبه خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،حيث تخضع تحركات المؤن المقدمة من
مستودعات اليونيسف بانتظام لموافقات استثنائية من المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية.
كما تعمل اليونيسف على تقييم إمكانية استئناف النقل البري عبر الحدود من صاللة إلى صنعاء ،بالتوازي مع الشحن البحري عبر الحديدة .يواصل
كل من برنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية استخدام هذا المسار .باإلضافة إلى ذلك ،وبدعم من قسم اإلمدادات ،تقوم اليونيسف بتقييم
احتمال استخدام مسار ميناء جدة  -ميناء الحديدة عبر إدارة الخدمات الثنائية التابعة لبرنامج األغذية العالمي لتخفيف االزدحام في خط اإلمدادات
المستخدم لمكتب اليمن القطري عبر الميناء.
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القيادة والتنسيق واستراتيجية العمل اإلنساني
ال تزال إستراتيجية العمل اإلنساني دون تغيير وكما وردت في تقرير الوضع اإلنساني لشهر يناير  .2020كما ظلت خطة اليونيسف للتأهب
واالستجابة لمواجهة فيروس كورونا كما هي وعلى النحو المبين في تقرير الوضع اإلنساني لشهر ابريل  .2020تم االنتهاء من خطة االستجابة
اإلنسانية في مارس ،فيما يجري االنتهاء من تقرير نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية  .2021سيتم تحديث استراتيجية اليونيسف حسب الحاجة
لتتماشى مع كليهما.

اإلعالم الخارجي وقصص ذات بُعد إنساني
خارج الجدران :مساعدة السكان الذين يصعب الوصول إليهم على تلبية احتياجاتهم الطبية

اليونيسف/اليمن@2021/

قام فريق اليونيسف بزيارات ميدانية للمناطق النائية مع فريق خارج الجدران لتوفير التطعيم لألطفال والنساء ،ومكمالت الفيتامينات لألطفال والحوامل
والمرضعات والذين يعانون من سوء التغذية ،وكذلك لتثقيف المرأة حول طرق تنظيم األسرة والتغذية.
لقراءة المزيد عن هذا التدخل يرجى النقر على الرابط التالي
اإلعالم الخارجي
فحص األطفال المصابين بسوء التغذية
في سقطرى

الجولة الثانية من حملة التطعيم الفموي
ضد الكوليرا في الضالع

اليوم العالمي للمياه

تقرير الوضع اإلنساني القادم 31 :مايو2021
صفحة اليونيسف اليمن على الفيسبوكwww.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:

باستيان فينو
نائب ممثل اليونيسف  -اليمن
صنعاء
تلفون+967 712 223 150:
بريد الكترونيbvigneau@unicef.org :

أليكس ريبول سالزي
القائم بأعمال رئيس قسم االتصال والمناصرة
اليونيسف اليمن
صنعاء
تلفون+1 212 326 7787:
بريد الكترونيareboulsalze@unicef.org :

آن لوبيل
مديرة قسم الشراكات في اليونيسف  -اليمن
من مقر عمان ،األردن
تلفون+962 79 835 0402:
بريد الكترونيalubell@unicef.org:
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الملحق (أ)
ملخص نتائج البرنامج

4

القطاع

االحتياج الكلي

عدد األطفال دون السنة األولى من العمر الذين تم تلقيحهم
ضد الحصبة
عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 59شهراً ممن
تم تطعيمهم ضد شلل األطفال
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

20,100,000

اليونيسف وشركاء التنفيذ
التغير منذ
مجموع
هدف 2021
آخر تقرير
النتائج

هدف 2021

استجابة القطاع
مجموع
النتائج

التغير منذ
آخر تقرير

الصحة
972,142

107,664

76,310

5,535,816

5

-

ال يوجد

2,500,000

419,644

232,858

25,000

10,763

701

التغذية
عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 59شهراً
والمصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم الذين أدخلوا أقسام
الرعاية العالجية
عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  6و 59شهراً
والذين يتلقون مكمالت فيتامين أ كل ستة أشهر

325,000

289,402

44,683

26,045

320,108

44,683

26,045

4,766,718

1,800,000

10,499

5,366

4,633,443

10,499

5,366

حماية الطفل ،العنف القائم على أساس الجنس في حاالت الطوارئ ومنع االستغالل واالعتداء الجنسي
عدد األطفال ومقدمو الرعاية الذين يحصلون على خدمات
الرعاية النفسية والدعم النفسي
عدد النساء والفتيات والفتيان الذين يمكنهم الحصول على
تدخالت التخفيف والوقاية من مخاطر العنف القائم على
النوع االجتماعي أو التصدي له
عدد األشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى قنوات آمنة
لإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسي
عدد األطفال الذين يحصلون على التوعية بشأن المخاطر
المتعلقة باألسلحة المتفجرة والتدخالت الخاصة بتقديم
المساعدة للناجين

8,600,000

عدد األطفال الذين يتلقون التعليم الرسمي وغير الرسمي،
بما في ذلك التعليم المبكر
عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمواد تعليمية لالستخدام
الفردي
عدد المدارس التي تطبق بروتوكوالت المدارس المأمونة
(الوقاية من العدوى ومكافحتها)
عدد المعلمين الذين يحصلون على حوافز شهرية

8,100,000

900,000

78,357

21,154

6,100,000

6

-

ال يوجد

500,000

7

-

ال يوجد

2,160,000

225,910

37,195

990,000

85,250

24,871

التعليم

المياه والصرف الصحي واالصحاح

850,000

24,472

5,004

790,750

113,704

45,532

850,000

100,219

8

-

872,000

160,482

32,796

1,000

229

28

4,600

456

244

160,000

9

-

ال يوجد

181,603

8,777

1,351

البيئي10

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

6,800,000

4,497,424

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

5,910,000

540,387

عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية وتم
الوصول إليهم برسائل حول ممارسات النظافة المناسبة
عدد األشخاص الذين يعيشون في ظروف إنسانية ويمكنهم
الوصول إلى وسائل آمنة للتخلص من الفضالت

2,877,475

513,871

8,826,986

1,741,901

4,529,704

301,711

39,178
42,293

15,400,000
5,910,000

491,737

491,737

3,400,000

1,426,281

26,286

30,000

11

-

150,000

62,994

42,836

5,767,919

221,269

20,711

الحماية االجتماعية والحواالت النقدية
عدد األسر التي تم الوصول إليها من خالل الحواالت النقدية
اإلنسانية عبر القطاعات
عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات االجتماعية
واالقتصادية الطارئة طويلة األجل

-

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

8,000,000

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

500,000

1,119,487

440,153

آلية االستجابة السريعة
62,685

24,500

 4تعكس هذه األرقام أنشطة العمل اإلنساني من أجل األطفال لعام 2021
5لم يتم إحراز أي تقدم بسبب تأخير وزارة الصحة العامة والسكان لحملة شلل األطفال المزمع تنفيذها في المحافظات الشمالية .تقوم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية بمتابعة التنفيذ مع وزارة الصحة العامة والسكان
6ال يزال قسم التخطيط والرصد واإلبالغ وقسم حماية الطفل يعمالن حاليا ً على نموذج لإلبالغ لتنظيم القطاعات في جمع البيانات الشهرية مقابل هذا المؤشر المشترك بين القطاعات .بمجرد االنتهاء من اعداد هذه األداة ،سيتم اإلبالغ عن البيانات التي تم جمعها (اعتباراً من يناير).
7ال يزال قسم التخطيط والرصد واإلبالغ وقسم حماية الطفل يعمالن حاليا ً على نموذج لإلبالغ لتنظيم القطاعات في جمع البيانات الشهرية مقابل هذا المؤشر المشترك بين القطاعات .بمجرد االنتهاء من اعداد هذه األداة ،سيتم اإلبالغ عن البيانات التي تم جمعها (اعتباراً من يناير).
8تم االنتهاء من توزيع المواد التعليمية لألطفال لهذا العام الدراسي .خالل العطلة الصيفية المدرسية ،ستقوم اليونيسف بإعداد توزيع المواد التعليمية للعام الدراسي المقبل.
9يمثل هذا الرقم نتائج المشروع الذي يتم تنفيذه في جنوب البالد فقط .إلى اآلن لم يتم تنفيذ البرامج األكبر بشأن حوافز المعلمين والتي تشمل المدفوعات على أساس األداء ومعلمات المدارس الريفية ،حيث سيبدأ تنفيذها في يونيو.
 10تم تعديل ارقام الكتلة لتعكس فقط األرقام المجمعة من الكتل المختلفة ،وال تشمل األرقام التراكمية لليونيسف .وبالتالي ستظهر هذه أقل في البداية ولكنها تتجنب الحساب المزدوج.
 11خالل الربع األول ،قامت اليونيسف باإلعداد للدورة الثانية من صرف الحواالت النقدية من خالل استكمال تسجيل المستفيدين والتحقق منهم بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة في أمانة العاصمة وصنعاء وإب ،وكذلك توزيع بطاقات وثيقة التعريف من مشروع النموذج المتكامل للدعم
االجتماعي واالقتصادي والتمكين في محافظة عدن .ستكون البيانات متاحة في الربع الثاني من العام .2021
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الملحق (ب)
الوضع الخاص بتمويل العمل اإلنساني من أجل األطفال

12

التمويل المتوفر

القطاع

المتطلبات

الموارد الالزمة لألنشطة
اإلنسانية التي تم
استالمها في العام
2021

المخصصات األخرى التي
تساهم في تحقيق النتائج
13
(بالدوالر)

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

بالدوالر األمريكي

%

الصحة

158,351,425

604,647

10,133,889

147,612,889

%93

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

119,875,460

5,543,545

15,996,212

98,335,703

%82

48,223,500

1,612,517

752,354

5,573,974

40,284,655

%84

92,712,000

5,312,486

15,465,561

20,178,156

51,755,797

%56

التعليم
المياه والصرف الصحي واإلصحاح
البيئي
الحماية االجتماعية والحواالت النقدية
االتصال ألغراض التنمية  -إشراك
المجتمع المحلي  -المساءلة تجاه السكان
المتضررين
آلية االستجابة السريعة

120,571,656

2,267,688

11,300,000

1,220,535

1,953,509

12,320,000

4,475

6,323,936

5,991,589

6,500,000

537,340

2,801,112

3,161,548

%49

التنسيق بين الكتل

7,000,000

2,543

249,773

6,747,684

%96

جاري تخصيصه

0

2,623,054

4,725,151

*7,348,205-

94,373,466

418,255,379

المجموع

576,854,041

19,728,831

28,278,451

44,496,366

26,437,754

63,587,763

%53

8,125,956

%72
%49

%73

* الميزانية متاحة ولكن ال زال يتعين تخصيصها لقطاع معين في هذا الوقت.

12مبالغ التمويل المتوفرة اعتباراً من  31مارس  2021وتتضمن إجمالي التمويالت المستلمة مقابل النداء الحالي باإلضافة إلى المبالغ المرحلة ومخصصات أخرى .يشمل هذا المبلغ تكاليف ’ عبر القطاعات‘التي تعتبر أساسية لدعم البرمجة
في بيئة تشغيل عالية التكلفة مثل اليمن (بسبب الظروف المتعلقة باألمن والعمليات الميدانية والرصد واالتصاالت والمواد المرئية) ،فضالً عن ’ التكاليف المستردة‘لكل تبرع التي تحتفظ بها اإلدارة العامة باليونيسف .ويجري حشد موارد أخرى
إضافية لتعزيز نظم الحماية االجتماعية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي وكذلك النظم الصحية لتلبية االحتياجات قصيرة وطويلة األجل ،بما في ذلك تلك الناشئة عن الحاالت اإلنسانية .هذا يشمل برنامج الحواالت النقدية الطارئ
الذي يهدف إلى تخفيف أثر الصدمات اإلنسانية وغير اإلنسانية على فئات المجتمع.
 13وهذا يتضمن مساهمات إضافية من منظمات متعددة األطراف وجهات مانحة أخرى والتي تركز على تعزيز النظام ،ولكنها تحتوي على مكونات طوارئ وهي بذلك ستسهم نحو تحقيق النتائج الخاصة برصد أداء البرامج اإلنسانية للعام
.2021
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