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 المجلس التنفيذي

 2022الدورة العادية الثانية لعام  
 2022  سبتمبر/أيلول 6-9

    * )أ( من جدول األعمال المؤقت  4البند 
 وثيقة البرنامج القطري   

  
 اليمن  

  

 موجز  
م وثيقة البرنامج الُقطري   هذه إلى المجلس التنفيذي بغرض مناقشــــــــــــت ا والموا قة علي ا      لليمنُتقدَّ

ــا  عدم اضعتراض   ــتم الدورة، على أســـ ــاجمة إجمالية على الوثيقة  وتشـــ للفترة الممتدة من مقترح ميزانية إرشـــ
جوضر من الموارج العـاجـمة، رهـنات اتوا ر األموال،  18 100 000مبلغ  ، يـتلل  من 2024إلى عـام   2023عـام  

 جوضر من الموارج األخرى، رهنات اتوا ر المساهمات المحدجة الغرض  794 000 000ومبلغ  
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 البرنامج  مبررات  

ــاره لتحقي  خطة  2015عام قب  تصــــــــاعد النزا  المســــــــل       - 1 ، كان اليمن قد خرج بالفع  عن مســــــ
 حسـ،، ا  عسس أماـا مسـار   البلد   ولم مقطع النزا  المسـل  مسـار التنمية   2030التنمية المسـتدامة لعام 

الـدات ييمـا يتعل  بـالتقـدم   165من اين    145المسـاســـــــــــــــ، المحـدوجة الت  تحققـت، ولحتـ  اليمن  ـاليـا المرت ـة  
  ( 1) تحقي  جميع أهداف التنمية المستدامة الس عة عشر المحرز نحو

ــانيــة    العــالم،  يــ  محتــاج مــا مقــدر انحو  - 2 ولعــان  البلــد من وا ــدة من أســــــــــــــوأ األزمــات ا نســـــــــــــ
ــسان(، بما     ل   68مليون شـــ)  ) 23,4 امرأة، إلى   ماليين 5,2  مليون طف  و 12,9   المائة من السـ

  وقد أثرت األزمة على تقدمم ال)دمات األسـاسـية والولـول إلي ا على  د سـواه  وهنا   ( 2) المسـاعدة ا نسـانية
ولعــان  كثيرون من م من  ــاضت نزوح مطولـة     ( 3) ماليين شــــــــــــــ) ، من م مليونــا طفــ ، جاخليــا  4أكثر من  

ولاـــــع تد   أعداج كبيرة من الناز ين جاخليا  ومتعدجة، مما مســـــتنزف موارجهم ولفاقم من  دة أوجه .ـــــعف م 
ــيفة  ــاييا على الموارج    المجتمعات الماــــــ ــرر كثير من ا من النزا  ولدمه ا تياجات   -عبئا إ.ــــــ الت  يتاــــــ

ــانية كبيرة  ــ  مرض  يرو  كورونا   إنســ ــانات ،(19-)كو يد 2019وأجى تفشــ وتداخ     ،الجراج  غزوو  ،والفياــ
مفاقمة  موالــلة الم)اطر المرت طة بالمناخ إلى و   ،الكوليرا و مى الاــن تفشــ  األمراض المعدمة مث   اضت  

 الو.ع ا نسان  المترجي بالفع  

آخرلن، أكثر من  1 739  وجرحمدنيا   769، أســــــــــــــفر العن  المســــــــــــــل  عن مقت  2021و   عام  - 3
واألج زة المتفجرة اليدولة الصــــــــــنع   ،  وض تزال األلغام األر.ــــــــــية( 4)    المائة من م من األطفال والنســــــــــاه 25

، إلى ( 5) 2021آخرون    عـام   288مـدنـيا وجرح  130واـلذخـائر غير المنفجرة تحصــــــــــــــد األرواح،  ـي  ُقـت    
وض يزال القانون الدول  ا نســان  يواجه تحدما،    جان، تعطي  ســب  الشيو وتقييد ولــول المســاعدة ا نســانية

 دمات المياه لل جوم أو اضستياله علي ا من قب  الجماعات المسلحة  ي  تتعرض المدار  والمستشفيات وخ

   المائة   49   المائة من الذكور و  51مليون نسـمة )  31,8ولبلغ عدج الشـ ا     اليمن  وال   - 4
   المـاـئة من م عن  38عـامـا ولـق  عمر  24   المـاـئة من الســــــــــــــسـان عن  63من ا ـنا((،  ـي  مـق  عمر 

    68   المائة من الســـــــــسان    المناط  الرلفية،    ان)فاض عن نســـــــــ ة  63لشيو نحو  و    ( 6) عاما 15
  ( 8) 2035ومن المتوقع أن يتااع  عدج السسان بحلول عام    ( 7) 2010المائة    عام 

 __________ 

  (1 ) Sachs, Jeffrey, et al., Sustainable Development Report 2021, Cambridge University Press, 

Cambridge, 2021   

، مست، تنســـي  الشـــؤون ا نســـانية، اليمن :ا نســـانيةال تياجات  لعامة  النظرة وثيقة ال، مست، األمم المتحدة لتنســـي  الشـــؤون ا نســـانية (2) 
  2022نيولور ،  

 المرجع نفسه  (3) 

 (4) Protection Cluster Yemen, Civilian Impact Monitoring Project Annual Report 2021  

 المرجع نفسه  (5) 

  2025-2020اليمن، التوقعات السسانية للفترة  -الج از المركزي لإل صاه  (6) 

 المرجع نفسه  (7) 

اليمن،    (8)  الحقـــــائ  الصــــــــــــــش ـــــة     الــــدول ، مواج ـــــة    /https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature،  2012البنـــــ  
2012/09/26/yemen-talking-points،     2022 زلران/يونيه  6تم اضطال  عليه. 

https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/%202012/09/26/yemen-talking-points
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/%202012/09/26/yemen-talking-points
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/%202012/09/26/yemen-talking-points
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/%202012/09/26/yemen-talking-points
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وكان ألزمة الوقوج الت  طال أمدها،   ، تقل  اضقتصـاج اليمن  بلكثر من النصـ  2015ومنذ عام  - 5
، ـتلثير كبير،  ـي  ر عـت تكلفـة النقـ  والغـذاه، وهـدجت ال)ـدمـات الطبـية  2020 زلران/يونـيه   والت  ـادأت   

، تاــــــا رت عدة لــــــدمات لزلاجة زعزعة اســــــتقرار و.ــــــع  2021و   عام   المياه النظيفة والك رباه ب  ا مداجو 
الت  تواجه  تحدمات  الد  اضقتصــاج الكل  للبلد وزلاجة أســعار المواج الغذائية: ان يار العملة    الجنو ، وتصــاع

الســـــياســـــة النقدمة الداخلية، والقيوج المفرو.ـــــة على العمال اليمنيين    المملكة العربية الســـــعوجمة، والحد من 
ــب، تلثير النزا  األوكران  على 2022و   عام  التحولالت المالية  ــاج مزلدا من التحدمات بســــ ، واجه اضقتصــــ

 أسعار الوقوج والمواج الغذائية 

ولتاـــرر منه ؛ الســـسانعدج ن من الفقر ما مقر  من نصـــ   ل المتاـــرر عدج ، الغ 2015قب  عام و  - 6
  واألســـر المشيشـــية الت  ترأســـ ا نســـاه و تيات أكثر عر.ـــة ل)طر الفقر ( 9) اآلن ما مقدر اثالثة أربا  الســـسان

ارنامج التحول  النقدي غير   لتســــــــمو    ( 10) بســــــــب، اض تقار إلى  رو العم  وان)فاض األجور مقارنة بالرجال
مليون أســــــــــرة    جميع   1,45اليونيســــــــــ  ولغط  أكثر من    تنفذهالمشــــــــــرون الممول من البن  الدول  الذي 

 .روري لمنع المزلد من اضنزضق إلى الفقر بلنه مناط  اليمن 

ائ ، والتعليم،  وض تزال النســاه والفتيات يواج ن تحدمات كبيرة    الحصــول على التغذمة واألمن الغذ - 7
 هذه  والصـــــحة، والمعلومات، والمشـــــاركة    القوى العاملة، مع تفاقم  اضت الحرمان القائمة على نو  الجنس

 بسب، النزا  وانعدام األمن وغير  ل  من الصدمات 

إلى زلاجة الاــــــــــــغا على النظم الوطنية ال شــــــــــــة، مث  الصــــــــــــحة والمياه  19-جائحة كو يد  وتؤجي - 8
      19- الة إلــابة بسو يد 11  800، تم تســجي  أكثر من  2022وبحلول نيســان/أارل     والصــرف الصــح  

هـذه   ومع اض تقـار إلى قـدرات اضخت ـار، ض تمثـ    ( 11)  ـالـة و ـاة  2  140جنو  البلـد، بمـا     لـ  أكثر من  
ر أن ما مق  عن   األرقام معدضت ا لـــــــابة تمثيال كامال  ا التطشيم الكام      المائة من الســـــــسان تلقو  2وُلقدَّ

،  د( تفٍو لفيرو  شـل  األطفال الدائر المشـت  من 2021و   الربع األخير من عام    ( 12) 19-.ـد كو يد
   2022محا ظة بحلول أمار/مايو  16 الة     83،  ي  ُأالغ عن  2اللقاح من النما 

من عفا علي ا الزمن بـشس  عام  والبيانات وا  ـصاهات الرئيـسية    جميع مؤـشرات التنمية ال ـشرلة    الي  - 9
لإلشــــــــارة  وعلى الرغم من أوجه القصــــــــور هذه، هنا  ما مسف  من األجلة     ( 13) تعتمد على التقديرات والتوقعات ه  و 

يؤجي إلى  الذي إلى أن األطفال    اليمن يتعر.ـــون لحرمان متعدج، مث  تقييد الولـــول إلى ال)دمات اضجتما ية 
زواج األطفال   و أ اضســتغالل   و أ التعلُّم، وهم معر.ــون ل)طر العن         نق   اضت  ســوه الصــحة وســوه التغذمة و 

  الج ات الفاعلة المسلحة  الو اة أو ا لابة من جراه النزا  والتجنيد من قب     و أ 

 __________ 

تم اضطال     ، www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#1،  2021البن  الدول ، البن  الدول     اليمن،     (9) 
 .2022 زلران/يونيه    6عليه     

 (10) CARE, IASC GenCorp and Oxfam, From the Ground Up: Gender and conflict analysis in Yemen , 

Oxfam, Oxford, 2016  

 (11) Johns Hopkins University & Medicine, Coronavirus Resource Center: Yemen overview, 

<https://coronavirus.jhu.edu/region/yemen>  ،     2022  يونيه /  زلران   6تم اضطال  عليه  

 (12) Reuters, COVID-19 tracker: Yemen, https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-

maps/countries-and-territories/yemen/  ،     2022  يونيه /  زلران   6تم اضطال  عليه  

 (13) United Nations Yemen, Common Country Analysis (CCA), November 2021  

http://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#1
https://coronavirus.jhu.edu/region/yemen
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/yemen/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/countries-and-territories/yemen/
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مليون امرأة  ـــامـــ  ومر.ــــــــــــــعـــة   1,3ومن المتوقع أن معـــان   وال     مزرلـــة   تغـــذولـــةوالحـــالـــة ال - 10
طف  معانون من ســـــــوه التغذمة  538 000، من م 2022مليون طف  من ســـــــوه التغذمة الحاج    عام  2,2 و

وض سيما  قر الدم، على نطاق واسع، وض سيما   وتنتشر  اضت النق     المغذمات الدقيقة، ( 14) الحاج الوخيم
ولســـــــتند ارتفا  معدل انتشـــــــار ســـــــوه التغذمة المزمن والحاج إلى مجموعة مترابطة من  اين األطفال والنســـــــاه 

ــار الفقر، وانعدام األمن الغذائ ، وعدم كفامة  رو الحصـــــــول على المياه  ــ ا  ال يسلية المرت طة بانتشـــــ األســـــ
وارتفا  معدل انتشــــــار أمراض ا ســــــ ال، وممارســــــات تغذمة الر.ــــــع واألطفال    النظيفة والصــــــرف الصــــــح ،

  الصغار جون المستوى األمث  

وتشـير التقديرات إلى أن أما وا دة وسـتة أطفال  ديث  الوضجة مموتون ك  سـاعتين    اليمن بسـب،  - 11
ــ وت   ( 15) اض تقار إلى جوجة ال)دمات الصحية أو إلى إمسانية الحصول علي ا  164قدر نس ة وييات األمومة اـــ

ــ  100 000 الة و اة لك     الة و اة   60من المواليد األ ياه، ومعدل وييات األطفال جون سـن ال)امسـة اـــــــــــــ
ع اــــــــــ  1  000لك   من المواليد األ ياه،  1 000 الة و اة لك    46من المواليد األ ياه، ومعدل وييات الُر.َّ

ــ  من المواليد األ ياه، وكل ا من اين أعلى المعدضت      1 000 اة لك    الة و  28ومعدل وييات المواليد اـــــــ
  ( 16) العالم

وتشـــير البيانات القائمة إلى ان)فاض مســـتوى التغطية بال)دمات الصـــحية األســـاســـية لحديث  الوضجة  - 12
و تى    ية؛وض معم  كليات أو جزئيات ســـــوى نصـــــ  المرا   الصـــــح  واألطفال واألم ات، بما     ل  التطشيمات

المرا   الت  تعمـ  بسـامـ  طـاقت ـا تـتلثر انق  المووفين، وعـدم كفـاـمة ا مـداجات والمعـدات، وعـدم القـدرة على 
ولزـلد من تـفاقم    ( 17) تغطـية التكـاليا التشــــــــــــــغيلـية، و ـاضت انقطـا  التـيار الك رـبائ  الـناجمـة عن نق  الوقوج

ــنوات، مما يؤجي إلى الحالة عدم ج ع المرت ات للقوى العاملة   ــحية    القطا  العام على مدى عدة ســـــــــ الصـــــــــ
ــحية  ــغيلية وا مداجات والحوا ز    تثبيا ال مة والت)ل  عن المرا   الصــــــ وبدعم من اليونيســــــــ  للتكاليا التشــــــ

مر   إ.ـــــا      العم     2 000مر   لـــــح  مغل  واســـــتمر أكثر من  200للمووفين، أعيد  ت  أكثر من 
  2018منذ عام 

وألــ   تقدمم ال)دمات   وقد تفاقم شــ  المياه المزمن، الذي كان بالفع  مســب ات لل شــاشــة، بســب، النزا    - 13
انقطا  التيار الك ربائ ، وعدم كفامة تحصـــــــــي    اضت  أكثر تفاوتا بســـــــــب، األ.ـــــــــرار الماجمة، ونق  الوقوج، و 

الذين   فنيين عن العم  اين المووفين ال   ا يراجات، وســــــــرقة المياه، والعب  بعداجات المياه، وارتفا  نســــــــ ة التغي، 
   المائة من    40وض محصـــــــــــ  ما مقر  من  يتقا.ـــــــــــوا مرت ات م الكاملة على مدى أكثر من أربع ســـــــــــنوات   لم 

   المائة من م على خدمات الصـــرف الصـــح     45الســـسان على خدمات مياه الشـــر  األســـاســـية، وض محصـــ  

 __________ 

  (14 ) Integrated Food Security Phase Classification, Yemen: acute malnutrition situation January–May 2022 and 

Projection for June–December 2022, http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-

map/en/c/1155480/?iso3=YEM  ،     2022  يونيه / زلران 6تم اضطال  عليه   

  2021الفرل  المشتر  اين الوكاضت المعن  اتقدير وييات األطفال، معدضت الوييات،  (15) 

 المرجع نفسه  (16) 
 (17) United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Yemen HeRAMS dataset 2020: 

list of health facilities, https://data.humdata.org/dataset/yemen-herams-dataset-2020-list-of-health-

facilities  ،     2022  يونيه /  زلران   6تم اضطال  عليه  

http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1155480/?iso3=YEM
https://data.humdata.org/dataset/yemen-herams-dataset-2020-list-of-health-facilities
https://data.humdata.org/dataset/yemen-herams-dataset-2020-list-of-health-facilities
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تن ار تدرلجيا بســب، نق  الصــيانة ه  صــرف الصــح  غير كايية و والقدرة على معالجة مياه ال    ( 18) األســاســية 
وأســــ م تدهور تقدمم خدمات المياه والصــــرف الصــــح ، إلى جان،    وعدم كفامة القدرات ا جارلة والطل، المتزايد  

   تزايد ا ج اج المائ ، إس اما كبيرا    أزمت  الكوليرا وسوه التغذمة  

ــب،    إغالقالذي  19-كو يدالنزا ، إلى جان، تلثير    ألح و  - 14 ــ ر     تســــــ ــتة أشــــــ المدار  لمدة ســــــ
ــ    قدرة األطفال على الولــــــول إلى التعليم .ــــــررا ب ، 2021 عام وهنا  ما مقدر انحو مليون  طف  من ألــــ
؛  (19) ســـــنة( غير ملتحقين بالمدار  17ســـــنوات و   5ماليين طف     ســـــن الدراســـــة )تراوح أعمارهم اين   10

، وتفتقر المـدار  إلى ا مـداجات  2016المعلمين لم يتقـا.ــــــــــــــوا مرت ـات منتظمـا منـذ عـام     المـائـة من    64 و
تو ير التعليم  وتشــــــــــــــمـ  الحواجز الت  تحول جون    الكـايـية من الكـت، المـدرســـــــــــــــية وغيرها من اللوازم التعليمـية

ر أن نحو   عدم إمسانيةألطفال  ل    ( 20) الست)داممدار  غير لالحة ل  2  507الولول إلى المدار ،  ي  ُمقدَّ
وض تزال   وتعم  بعض المدار  لمدة ســــاعة أو ســــاعتين  قا ك  يوم،  تى عندما مسون المعلمون  ا.ــــرلن 

هنا   جوات كبيرة اين الجنســــــــــين    اضلتحاق بالمدار : تشــــــــــم  العح ات الت  تحول جون تحســــــــــين  رو  
  نو  الجنس اضلتحاق بالمدار  وتحصي  التعلم  ي ا أعراف عميقة الجذور تتعل  ا 

كبيرات   قدراولتحم  المراهقون    ولؤثر العن  واضســــــــــــــتغالل وا يذاه على األطفال من جميع األعمار - 15
من ع،ه اســــتراتيجيات التكيا الســــلبية الت  تعتمدها األســــر، مث  زواج األطفال وعم  األطفال والتجنيد     

، األنثولةزواج األطفال وتشوله األعااه التناسلية  وض تزال الممارسات الاارة، وض سيما  الجماعات المسلحة 
 ، وثقت  رقة العم  القطرلة المعنية بالرلـــــــــد وا اال  التابعة لألمم المتحدة2021و   عام   تؤثر على الفتيات  

     المائة من الحواج( المبلغ عن ا   92 اجثة انت ا  جسيم .د األطفال،  ي  تم التحق  من  2  748

على الر ـاه النفســــــــــــــ  لألطفـال    يؤثرانالنزا  الـذي طـال أمـده والتـدهور اضقتصــــــــــــــاجي    و    ين أن - 16
والمراهقين ومقـدم  الرعـاـمة ل م،  ـلن اليمن لـدـمه قـدرة محـدوجة على تو ير الـدعم    مجـال الصــــــــــــــحـة العقلـية  

 والدعم النفس  اضجتماع  

التقييمات األخيرة والدرو  المسـتفاجة    المسـتمدة منباضسـتنتاجات  واسـترشـد تصـميم البرنامج القطري   - 17
لتعزلز أوجه التآزر اين أنشــــــــطة اضســــــــتجابة لحاضت الطوار  والن ج    ( 21) 19-من اضســــــــتجابة لجائحة كو يد

، ســــــيعط  البرنامج القطري الجديد  يفةالاــــــش  يةالســــــسان   الفئاتا نمائية الطوللة األج   واســــــتناجا إلى تحديد  
نتائج إنســانية ومنمائية جما ية تقل  من اض تياجات والم)اطر ومواطن الاــع  على مدى  األولولة لتحقي   

عدة ســــنوات، مع .ــــمان زلاجة التركيز على جوجة المســــاعدة وتحقي  توازن مناســــ، اين ا جراهات المت)ذة  
 على نطاق واسع والن ج المست د ة للولول إلى أشد الفئات ا تياجات،  اال عن تعزلز الرلد 

 __________ 

  2021، ارنامج الرلد المشتر  اين منظمة الصحة العالمية واليونيس   مداجات المياه والصرف الصح  (18) 

 (19) United Nations Children’s Fund, Education Disrupted: Impact of conflict on children’s education 

in Yemen, UNICEF Yemen, 2021  

، مست، تنســـي  الشـــؤون ا نســـانية، اليمن :ال تياجات ا نســـانيةلعامة  النظرة الوثيقة ، مست، األمم المتحدة لتنســـي  الشـــؤون ا نســـانية (20) 
  2022نيولور ،  

 (21) United Nations Children’s Fund, Analysis of Socioeconomic Impacts of COVID-19 on Children in 

Yemen, UNICEF Yemen, 2020; Evaluation of the UNICEF Level 3 response to the cholera epidemic 

in Yemen: Crisis within a crisis, UNICEF, 2018; UNICEF Yemen, Gender Programmatic Review, 

June 2020  
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   الفترة  ( 22) وجاهت ال دنة الت  توســا    التولــ  إلي ا م عو( األمم المتحدة ال)او إلى اليمن - 81
، وه  األولى منذ ست  2022آ /أغسطس   2 زلران/يونيه ثم جرى تمديدها  تى   2نيسان/أارل  إلى  2من 

ــتدام    اليمن  ــا جديدة للســـالم المسـ ــنوات، لتفت   رلـ يسون من األهمية بمسان  وكجزه من هذه العملية، ســـ   سـ
أن مســــــــتمر الدعم المقدم إلى ال)دمات اضجتما ية األســــــــاســــــــية وأن يوســــــــع نطاقه لتلبية اض تياجات العاجلة  

 للسسان ومنع ان يار النظم الوطنية 

 
 األولويات البرنامجية والشراكات  

من خالل المســــــــــــــــاهمـــة    جميع النتـــائج األربع  طـــار األمم المتحـــدة للتعـــاون من أجـــ  التنميـــة   - 19
ــتدامة )إطار التعاون( للفترة   ــال  اليمن، ي دف البرنامج القطري إلى وق  وعسس   2024-2022المســـــــــ لصـــــــــ

ل)دمات  الولــــول إلى اإمسانية  مســــار تدهور  الة األطفال    اليمن من خالل .ــــمان ما يل : )أ( تحســــين 
اضجتما ية األســــــــاســــــــية لألطفال وأســــــــرهم، وض ســــــــيما الفئات األكثر .ــــــــعفا، وجوجت ا واســــــــتجاات ا للمنظور 

) ( ممارســة عدج أكبر من اآلباه واألم ات وغيرهم من مقدم  الرعامة لســلوكيات لــحية وقائمة   الجنســان ؛
( زـلاجة قـدرة األســــــــــــــر المشيشـــــــــــــــية )ج على الرعـاـمة والحمـاـمة، بمـا     ـل  اســــــــــــــت)ـدام ال)ـدمـات اضجتمـا ـية؛

وترتكز هذه األهداف على مبدأ  والمجتمعات المحلية على الصــــموج وتحســــين قدرت ا على مقاومة الصــــدمات 
ــاســــــــــ  للبرمجة مقاــــــــــ  بلعطاه األولولة لألطفال المتاــــــــــررلن من النزا  والنزوح    جميع ا جراهات   أســــــــ

 ا نسانية وا نمائية   

لمعالجة التفاوتات الت  معان  من ا األطفال    خصيصا لسابقة، سيتم تصميم الن ج  وبناه على التجار  ا  - 20
   م)تل  المواقع الجغرايية من خالل تعزلز التقار  اين التدخالت ا نســانية وا نمائية .ــمن ال)طة المتعلقة 

وسـيتم جعم مزلج من ن ج المسـاعدة ا نسـانية وا نمائية     بالصـلة اين العم  ا نسـان  والتنمية والسـالم    اليمن 
عزز بعاـ ا بعاـا لتلبية كٍ  من اض تياجات الفورلة والمتطل ات ال يسلية الطوللة األج ، على الصـعيدين  الت  م 

وســتوالــ  اليونيســ   الوطن  والمحل ، بما     ل  الحاجة إلى اناه مجتمعات محلية أكثر قدرة على الصــموج  
م اشرة واغتنام الفرلة الت  يتيح ا العم   ، الذي يوازن اين تعزلز النظم مع جعم تقدمم ال)دمات  تدرلج  ن ج ا ال 

ــان     ــاه ا نسـ ــتركة لألمم  نشـ ــائ  من اين ا م اجرات البرمجة المشـ ــموج، اوسـ هياك  مجتمشية أكثر قدرة على الصـ
   على السواه   المتحدة    السياقين ا نمائ  وا نسان  

ن  للمســـاهمة    الحد من وســـتوالـــ  اليونيســـ  تعزلز اســـتجابة البرنامج القطري للمنظور الجنســـا - 21
وسـيشـم   ل  اعتماج ن ج تحوللية جنسـانية    جميع   التمييز وعدم المسـاواة والعن  على أسـا  نو  الجنس 

وســـتعزز اليونيســـ    البرامج، مع إياله اضهتمام الواج، لمنع اضســـتغالل واضعتداه الجنســـيين والتصـــدي ل ما 
 ساه وت يئة ايئة أكثر جعما للتعبير عن آرائ ن  ا جراهات الرامية إلى تمسين الفتيات والن 

ــتجابة للكوليرا  - 22 ــلن عمليات اضســـــــــــ وبناه على التجار  ا مجااية من التعاون المتعدج القطاعات بشـــــــــــ
ــتراتيجيات التغيير اضجتماع  والســــــلوك ، مع ات ا  ن ج مبتكرة 19-وكو يد ــيع اســــ ــتقوم اليونيســــــ  اتوســــ ، ســــ

 __________ 

مست، الم عو( ال)او لألمين العام لألمم المتحدة إلى اليمن، مان لـــحف  للم عو( األمم  ال)او إلى اليمن هانس غروندار   ول تجديد  ( 22)  
-https://osesgy.unmissions.org/press-statement-un-special-envoy-yemen-hans  ؛ 2022هدنة المبَرمة اوســـــاطة أممية،  

grundberg-renewal-un-mediated-truce-0  ،  الـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــن اـــــــــــــــيـــــــــــــــان  ـــــــــــــــول ،  2022  ، الـــــــــــــــ ـــــــــــــــدنـــــــــــــــة  ـــــــــــــــ  
https://osesgy.unmissions.org/statement-truce-yemen  ،     2022  يونيه /  زلران   10تم اضطال  عليه   

https://osesgy.unmissions.org/press-statement-un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-renewal-un-mediated-truce-0
https://osesgy.unmissions.org/press-statement-un-special-envoy-yemen-hans-grundberg-renewal-un-mediated-truce-0
https://osesgy.unmissions.org/statement-truce-yemen
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ة ومعالجة الممارسات واألعراف الاارة، مع التركيز على اآلباه واألم ات ومقدم  لتعزلز السلوكيات ا مجااي 
 الرعامة والمعلمين واألطفال والمراهقين  

وم.ـــــــــــا ة إلى ا جراهات الت  ادأت بالفع   جراه مســـــــــــوح عنقوجمة متعدجة المؤشـــــــــــرات، ســـــــــــتقوم  - 23
 بشلن  الة األطفال والنساه    اليونيس  باستثمارات إ.ايية لتحسين جمع البيانات وتحليل ا

وســــتظ  الم اج  ا نســــانية المتمثلة    ا نســــانية والحياج والنزاهة واضســــتقالل ُترشــــد ت)طيا وتنفيذ  - 24
وســــــــتوجه    التدخالت الت  تدعم ا اليونيســــــــ ، وتلبية ا تياجات األطفال بغض النظر عن موقع م الجغرا   

جال العم  ا نسـان  جعم  قوق األطفال    سـياق النزاعات والكوار( اضلتزامات األسـاسـية إزاه األطفال    م
واســـــــــتناجا إلى آلية اضنتصـــــــــاف من المظالم المنشـــــــــلة    إطار ارنامج  الطبيشية والطوار  الصـــــــــحية العامة 

التحولالت النقدمة غير المشــروطة، ســتقوم اليونيســ  اتوســيع وجعم الم اجرات المتعلقة بآليات الشــساوى وماداه 
التعليقات لتشــم  عنالــر أخرى للبرنامج  وســتســتجي، اليونيســ  لال تياجات ا نســانية عن طرل  المســاهمة  
   تعزلز النظام من خالل ما يل : )أ( تقدمم المســــاعدة ا نســــانية    الوقت المناســــ، اولــــف ا مو ر المال  

الصـح  والنظا ة الصـحية والتعليم األخير، إلى جان، قياجة المجموعات    مجاضت التغذمة والمياه والصـرف  
ــامـــة الطفـــ ؛ ــدمـــات والمجتمعـــ   و مـ قـــدرات مقـــدم  ال)ـ ــابـــة لألزمـــات   ةالمحليـــ   ات) ( تعزلز  على اضســــــــــــــتجـ

 )ج( التطبي  المن ج  لم اج  المساهلة أمام السسان المتاررلن  واض تياجات ا نسانية؛
 

 الصحة    

وبالشــراكة مع منظمة الصــحة العالمية ولــندوق    طار التعاون  4من خالل المســاهمة    النتيجة  - 25
األمم المتحـدة للســــــــــــــسـان وغيرهمـا من الج ـات الفـاعـلة ا نمـائـية، ي ـدف هـذا العنصــــــــــــــر إلى الحـد من اعتالل 
ــية   ــاســ ــحية األســ ــمان توا ر ال)دمات الصــ ــع واألطفال والمراهقين واألم ات، و ل  من خالل .ــ ووييات الر.ــ

ــتوى  ــيما على مســــ ــرورلة، وض ســــ ــحية األولية والاــــ وبينما ينصــــــ، تركيز البرنامج القطري على  الرعامة الصــــ
ــتســـــــت)دم اليونيســـــــ  ن جا  - بمن  ي م المراهقون   - األطفال   ونظرا للروابا القولة مع لـــــــحة األم وتغذيت ا، ســـــ

  سيما الفتيات للرعامة المستمرة، يربا اين الصحة ا نجااية ولحة األم ات والمواليد واألطفال والمراهقين، وض  

ولاـــمان اســـتمرارلة الرعامة، ســـتوالـــ  اليونيســـ  التركيز على تعزلز نظم الرعامة الصـــحية األولية  - 26
وســتدعم اليونيســ  عم  مرا   الرعامة الصــحية األولية   والصــحة المجتمشية باســت)دام  زمة ال)دمات الدنيا 

غيلية، واألجولة واللوازم األســـــــــاســـــــــية، واألثا( تمشـــــــــيا مع  زمة ال)دمات الدنيا، بما     ل  التكاليا التشـــــــــ 
والمعـدات، وـتدااير الوـقاـمة من العـدوى، بمـا     ـل  تو ير إمـداجات المـياه المـلموـنة ومجارة النـفاـمات الطبـية، إلى 

ــيتم تقدمم الدعم لاـــمان تو ير الرعامة الصـــحية   جان، المد وعات القائمة على األجاه للعاملين الصـــحيين  وسـ
ــاعفـات طبـية تحـتاج إلى المجـانـية ل إل ـالـة لحـديث  الوضجة واألطفـال وأم ـات األطفـال الـذين معـانون من ماــــــــــــ

  رعامة متقدمة 

وسـيولى تركيز أكبر لسـد الفجوة    الحصـول على ال)دمات الصـحية على مسـتوى المجتمع المحل   - 27
 لرعامة الصــــحية األولية من خالل توســــيع النظام الصــــح  ومنصــــات تقدمم ال)دمات إلى ما يت)طى مرا   ا

ــتدعم اليونيســـــ  زلاجة  ــحة والتغذمة المجتمعيين، ســـ ــر متطوع  الصـــ ــ ة    نشـــ ــتناجا إلى ال)برات المستســـ واســـ
منقذة للحياة    المناط  الت  التوســـيع نطاق هذا النشـــر لتحســـين  رو الحصـــول على ال)دمات األســـاســـية  

   ل  على أي شــــــــس  من أشــــــــسال الرعامة     غيا   ي االحصــــــــول    ممسنمصــــــــع، الولــــــــول إلي ا والت  ض 
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ــا قدرات القااالت   الصــــحية  ــتبن  اليونيســــ  أماــ لزلاجة تحســــين  رو الحصــــول    المحليةالمجتمعات    وســ
 على الرعامة لألم ات واألطفال  ديث  الوضجة  

ــحية   - 28 ــتجابة للطوار  الصــ ــطة التله، واضســ ــم  أنشــ ــتشــ ــب  لمواقع الوســ ه  مداجات، وبنااتحديد المســ
وســــــتقوم اليونيســــــ  بشــــــراه وجعم توزلع    قدرات القوى العاملة الصــــــحية، وا شــــــراف الداعم، ورلــــــد البيانات 

التبرلد وغيرها من السـلع الصـحية، وسـتكف  تقدمم خدمات التحصـين الروتين   أج زةاللقا ات ومعدات سـلسـلة 
  تت ع على التو ية، إلى جان، على نحو منصــــــــــــــ  من خالل اســــــــــــــتراتيجيات التطشيم الثاات والمتنق  والقائم  

ومجماجه    ارامج و مالت التطشيم  19-لقاح كو يد نشـــــــروســـــــيســـــــتمر تقدمم الدعم ل المت)لفين عن التطشيم 
لإلاال  عن م)زونات   Data4actionوســـــــــيتم توســـــــــيع نطاق اســـــــــت)دام تطبي  ال ات  المحمول    الروتينية 

وســــتوالــــ  اليونيســــ  إشــــرا  المجتمعات المحلية    اللقا ات وممداجات التطشيم والوقوج    جميع أنحاه البلد 
 زلاجة الطل، على التطشيم والتغل، على الترجج    أخذ اللقاح ل

 
   التغذية   

إطار التعاون، ســي دف هذا العنصــر من   4و   1اســتجابةت ألزمة ســوه التغذمة ومســ اما    النتيجتين   - 29
إلى .ــمان اســتفاجة المزلد من األطفال والنســاه من اضســت)دام المحســن والمنصــ  للتدخالت التغذولة العالية 

 اضت النق  للمســـاهمة    الحد من التقزم وال زال وغير  ل  من أشـــسال ســـوه التغذمة، بما     ل    تلثيرال
ج لتحســين التنســي  والعم  المتعدج القطاعات للحد من ســوه التغذمة، اوســائ  وســتبذل ج و  المغذمات الدقيقة       

  التغذمة   نظم من اين ا تشجيع الج ات الفاعلة    المجال ا نسان  على زلاجة اضستثمار    ن ج تعزلز  

نصــــ،   ي ولعان  اليمن من أ د أعلى معدضت التقزم    العالم، غير أن تركيز البرامج المنفذة مؤخرات   - 30
 األغذمة والزراعة لألمم المتحدةمنظمة وســـتســـعى اليونيســـ ، بالتعاون الوثي  مع   أســـاســـات على عالج ال زال 

وبرنامج األغذمة العالم ، إلى معالجة ســوه التغذمة على نحو أكثر شــموض وتقدمم خدمات التغذمة مع تركيز أكثر 
  على التدااير الوقائية من خالل ن ج التغيير اضجتماع  والسلوك  القائمة على المجتمعات المحلية   ا تلني 

مؤخرات    ا جارة المجتمشية ل)دمات سـوه التغذمة الحاج   الذي  د(وسـتسـتفيد اليونيسـ  من التوسـع   - 31
بالتزامن لى ال)دمات القائمة من خالل ارامج عالجية متنقلة وثااتة للمر.ــــــى ال)ارجيين عن طرل  الحفا  ع

وســـــــتدعم اضســـــــتثمارات توســـــــيع منصـــــــات تقدمم ال)دمات إلى ما يت)طى نظام الرعامة    مع تحســـــــين نوعيت ا 
ــول إلى خدمات   ــحية واعتماج خطا الحمامة اضجتما ية للحد من الحواجز المالية الت  تحول جون الولـــ الصـــ

 العالج من سوه التغذمة الحاج الوخيم 

لـــــ  اليونيســـــ  جعم وتوســـــيع شـــــ سة المتطوعين المجتمعيين    مجال  الصـــــحة والتغذمة،  وســـــتوا - 32
وســـتوالـــ  اليونيســـ    مرا   الرعامة الصـــحية األولية، وتحســـين نمو ج ا شـــراف الداعم مع وتعزلز روابط م  

من خالل  سـنوات والنسـاه الحوام  والمر.ـعات    5المغذمات الدقيقة لألطفال جون سـن  من مسمالت ال جعم تو ير 
    خدمات الرعامة الصحية األولية الروتينية واعتماج ن ج مجتمشية مبتكرة للوقامة من  قر الدم لدى المراهقات 

ــتناجا إلى نتائج تقييم   - 33 ــتقوم   2021عام أجري    واســـــ لبرنامج تغذمة الر.ـــــــع ولـــــــغار األطفال، ســـــ
الطبيشية الحصـــرلة لألطفال جون ســـن   اليونيســـ  اتوســـيع نطاق التغطية، مع التركيز على تحســـين الر.ـــاعة

 ش را   23 أش ر و 6أش ر والتغذمة التكميلية للر.ع الذين تراوح أعمارهم اين   6
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 التعليم   

ــر    النتيجة  - 34 ــ م هذا العنصــــــ ــيســــــ  طار التعاون، الت  ت دف إلى جعم التغل، على الحواجز   4ســــــ
 سـيما الفتيات، على التعليم األسـاسـ  وتحسـين نتائج  الرئيسـية الت  تحول جون  صـول األطفال والمراهقين، وض

وـبالعمـ     شــــــــــــــراكـة وثيقـة مع منظمـة األمم المتحـدة للتربـية والعلم والثقـاـ ة وبرـنامج األغـذـمة العـالم ،   التعلم 
ســـــتركز البرمجة على زلاجة  رو الحصـــــول على التعليم الرســـــم  والبدي ، بما     ل      اضت الطوار ، 

لس والتعلم، وض ســـــيما    التعليم األســـــاســـــ ، وتعزلز نظام التعليم من خالل تحســـــين الت)طيا  وتحســـــين التدر 
 وا جارة وجمع البيانات والميزنة   

وســــــــت دف اليونيســــــــ  إلى أن تكف  تدرلجيا تحســــــــين  رو الحصــــــــول على التعليم    مر لت    - 35
ــراه لوازم التعليم والتعلم    ما قب  اضاتدائ  واضاتدائ  التعليم   ــيقدم الدعم ضلتحاق األطفال بالمدار ، وشــ وســ

لصـــــــــح  والنظا ة  وتوزلع ا توزلعا منصـــــــــفا، ومعاجة تلهي  المدار ، بما     ل  مرا   المياه والصـــــــــرف ا
وســـتشـــم  الج وج ا .ـــايية الرامية إلى    الصـــحية، وتوســـيع الفصـــول الدراســـية، وبناه أماكن مؤقتة للتعلم 

تعزلز إمسانية الحصول على التعليم، وض سيما بالنس ة للفتيات، العم  مع إجارات المدار  والقاجة المحليين  
ماح بالحصـــــــــول على التعلم ألولئ  الذين  وللســـــــــ   ولـــــــــحية ومو رة للحمامة   ملمونة على .ـــــــــمان مدار   

نائية، بمن  ي م األطفال المشـرجون جاخليا، سـيتم جعم  مناط  مشيشـون    مناط  مصـع، الولـول إلي ا و 
 طرائ  التعلم البديلة، بما     ل  التعلم غير الرسم  والتعلم عن بعد والتعلم المنزل  عند الارورة  

ــين نو ية  - 36 ــتقدم اليونيســـــــــ  ومن أج  تحســـــــ التعليم، بما     ل  أجاه المعلمين ونتائج التعلم، ســـــــ
تقـدم  ي ـا مرتـ ات    وا ز وـبدضت لال تفـا  ـبالمعلمين والمووفين    المـدار  اـلذين معملون    مـناط  ض

الدعوة إلى ا عاجة الكاملة لمرت ات     التنمية ســــــــــنوات عديدة، وســــــــــتوالــــــــــ  مع الشــــــــــركاه منذ منتظمة  
وســـــــــيقدم الدعم للتطولر الم ن  للمعلمين ومووف  التعليم، وض ســـــــــيما من      جميع أنحاه البلد   المعلمين 

 خالل التدرل، أثناه ال)دمة  

الت)طيا  أعمال وســــتعزز اليونيســــ  القدرات المؤســــســــية على توليد البيانات لالســــترشــــاج ا ا     - 37
للجميع وأكثر   م ن أن مسون تقدمم تعليم شـــــاعلى األجلة، ا دف .ـــــما  ة والميزنة والرلـــــد والتنســـــي  القائم

وســــــــتوالــــــــ  اليونيســــــــ    للمنظور الجنســــــــان    مراعاةعلى الصــــــــموج    وجه األزمات وأكثر  قاجرأمانا و 
 المشاركة    قياجة مجموعة التعليم والفرل  العام  التقن  المعن  بالتعليم     اضت الطوار   

 حماية الطفل   

 طار التعاون، يرم  هذا العنصــــــــــــر إلى التصــــــــــــدي    4و   2نتيجتين  من خالل ا ســــــــــــ ام    ال - 38
 ضنت ـاكـات  قوق الطفـ     الحمـاـمة من العن  وا ـيذاه والممـارســـــــــــــــات الاـــــــــــــــارة ومنع هـذه اضنت ـاكـات 

ــيع نطاق توا ر العاملين    ال)طون األمامية، والتعجي  بلجماج   ــتثمار    توسـ ــ  اليونيســـ  اضسـ ــتوالـ وسـ
بالتزامن  منع اضنت اكات والتصـــــدي ل ا،  لاعات األخرى، ومشـــــرا  ال ياك  المجتمشية  مامة الطف     القط

 مع .مان تو ير خدمات الطوار     الوقت المناس،  

وســــتوالــــ  اليونيســــ  جعم إ الة    وســــتدعم اليونيســــ  و.ــــع وتفعي  خطة عم  لحمامة الطف   - 39
وتشــــم  هذه ال)دمات   ل نظام إجارة الحاضت األطفال األكثر .ــــعفا وتو ير ال)دمات الحيولة ل م من خال 

تقدمم المسـاعدة للاـحاما، ومسـداه المشـورة الفرجمة، وتعق، األسـر ولم شـمل ا، والمسـاعدة القانونية، والملوى  
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وســـتكون نظم الرعامة اضجتما ية والعدالة    المؤقت، والتعليم، وال)دمات الطبية، وملـــدار شـــ اجات الميالج 
ــات الصـــحية والمدار  والمرا     ــية لمنع  اضت ا يذاه والعن   منصـ ــان  رئيسـ ــارة    الجنسـ ــات الاـ والممارسـ

وســــتدعم اليونيســــ  الدعم    األنثولة والتصــــدي ل ا، وض ســــيما زواج األطفال وتشــــوله األعاــــاه التناســــلية  
اســـــــتراتيجيات التغيير  ومن شـــــــلن  النفســـــــ  اضجتماع  المجتمع  لألطفال والمراهقين ومقدم  الرعامة ل م 

ــلوك    ــلن  بما     ل  التو ية ب  - اضجتماع  والســــــــ ــرلة  - م)اطر الذخائر المتفجرة  شــــــــ أن تعزز ايئة أســــــــ
 ومو رة للحمامة   ملمونة ومجتمشية  

و   إطار ال)طة المتعلقة باألطفال والنزا  المسـل ، وبالتعاون مع مفو.ـية األمم المتحدة لحقوق   - 40
الشـــؤون ا نســـانية، ســـتدعم اليونيســـ  تنفيذ خطا العم   ات الصـــلة وســـتوالـــ  ا نســـان ومست، تنســـي  

رلد اضنت اكات الجسيمة الستة جاخ   رقة العم  القطرلة المعنية بالرلد وا اال  التابعة لألمم المتحدة،  
عم  والدعوة إلى و.ـع  د لالنت اكات ومطالق سـراح األطفال من القوات المسـلحة والجماعات المسـلحة، وج

وكجزه من البرنامج العالم   ن اه زواج األطفال المشــــــــــــــتر  اين لــــــــــــــندوق األمم   إعاجة إجماج م بلمان 
الوطن  والمجتمع   على الصـعيدين  المتحدة للسـسان واليونيسـ ، سـتوالـ  اليونيسـ  الدعوة إلى المشـاركة  

 وجعم ا  ن اه زواج األطفال 

 
 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية    

 طار التعاون، سـتت ع اليونيسـ  ن جا  ا شـقين لزلاجة   4و  1من خالل المسـاهمة    النتيجتين   - 41
مع بالتزامن  التغطية ب)دمات المياه والصــــــرف الصــــــح  والنظا ة الصــــــحية اســــــتجابةت لال تياجات الطارئة 

تعزلزه، ولن مقتصــــر وســــينتق  هذا العنصــــر من  ف  النظام إلى    تعزلز روابا أقوى مع البرمجة ا نمائية 
لنظام وتوســيعه ل)دمة ل ات تحديث إجراه  على التدخالت    مجال إعاجة التلهي  ا  ســيوســع نطاق ا لتشــم  

 المزلد من النا   

ــتمرار إمسانية الحصــــول على مياه  - 42 ــمان اســ ــر البرنامج  التركيز على .ــ ــيوالــــ  هذا العنصــ وســ
إمداجات المياه القاجرة على الصــــــــــــموج أمام األ وال    الشــــــــــــر  الملمونة من خالل إعاجة تلهي  وتعزلز نظم

ــيانة، وخيارات الطاقة البديلة،  ــرلة، وجعم العمليات المنتظمة والصــــــــــــ المناخية    المواقع الرلفية والحاــــــــــــ
وســتدعم اليونيســ    جاخليا والمجتمعات الماــيفة بعد نزوح الســسان   ناز ين والتدخالت الطارئة    مواقع ال

معالجة مياه الصــرف الصــح  المتاــررة وتشــغيل ا على نحو مســتدام و.ــمان توا ر إعاجة تلهي  محطات 
وبالتعلم من ال)برة المستس ة مؤخرات    مجال  مرا يض طوار  مالئمة للجنسين ولألش)او  وي ا عاقة 

وســـيســـتمر   اضســـتجابة للكوليرا، ســـتوســـع اليونيســـ  ج وجها الرامية إلى تحســـين الصـــرف الصـــح  الســـ ه 
ــتكمال ا  تعزلز ا ــ ة، مع اســ ــال المناســ ــت)دام ن ج اضتصــ ــديدة ال)طورة باســ ــحية    المناط  الشــ لنظا ة الصــ

 اتو ير لوازم النظا ة الصحية  

  الصــــرف الصــــح   خدمات   أماــــا إلــــالح وتركي، شــــ سات إمداجات المياه و ســــ وســــتدعم اليوني  - 43
 و.مان ايئة لحية    المدار  ومرا   الرعامة الصحية 

تعزلز القدرة على الصــموج، ســيتم جعم تنمية القدرات المؤســســية الوطنية  نحووكجزه من التحول   - 44
حمامة المياه الجويية  ب  ييما يتعل وجون الوطنية، مع التركيز على تحســـين إجارة النظم وتشـــغيل ا ولـــيانت ا 

ولوجيات المياه والصـــــــــرف ، واســـــــــت)دام تكن المتدهورة  والموارج المائية الســـــــــطحية، والتكيا مع نو ية المياه
 الصح  القاجرة على الصموج    وجه الكوار(  
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وســتوالــ  اليونيســ  جعم تنســي  الشــؤون ا نســانية    مجال المياه والصــرف الصــح  والنظا ة   - 45
ــيشـــــــــم   ل  اضســـــــــتجابة  الصـــــــــحية والتله، واضســـــــــتجابة ل ا على الصـــــــــعيدين الوطن  والالمركزي  وســـــــ

    ل  مياه الشــــر  الملمونة والمرا   الصــــحية المالئمة، إلى جان، ا مداجات    لال تياجات الطارئة، بما
  الج ات األخرى المتاـررةجاخليا والمجتمعات الماـيفة و   الناز ين األسـاسـية ألكثر الفئات .ـعفا، وض سـيما 

 من النزا  أو من المستولات المرتفعة لتفش  األمراض وسوه التغذمة  
 

   السياسة االجتماعية   

 طار التعاون، إلى .ـــــــمان أن   4و    3، الذي مســـــــ م    تحقي  النتيجتين  العنصـــــــري دف هذا   - 46
أن يزجاج الفقر المتعدج األبعاج،  رج  يتمسن األطفال    اليمن،    وقت تزجاج ييه اض تياجات ا نسانية ول 

 من الحصـــــــــول على الحمامة اضجتما ية المتكاملة بطرلقة موســـــــــعة ومســـــــــتجي ة للصـــــــــدمات ومســـــــــتدامة 
وســـــــينصـــــــ، التركيز بشـــــــس  خاو على الفئات األكثر .ـــــــعفا، بمن  ي م األطفال  وو ا عاقة واألطفال  

 المست عدون اجتما يا  

ــتدعم اليونيســـــ ، بالتعاون م - 47 ــع وســـ ع منظمة العم  الدولية وبرنامج األمم المتحدة ا نمائ ، و.ـــ
إطار قائم على الســـــينارلوهات لنظام وطن  للحمامة اضجتما ية، بما     ل  تعزلز هياك  التنســـــي  ونظم 

  المعلومات ومجارة المد وعات وآليات التظلم 

ــاجي لألزمات الم - 48 ــتجابة لألثر اضجتماع  اضقتصـــــــــ تعدجة الت  تواج  ا األســـــــــــر و   إطار اضســـــــــ
الاـشيفة، سـتوالـ  اليونيسـ  جعم الج وج الرامية إلى إنجاز وبناه القدرات الوطنية  جارة ارنامج التحولالت 

لتعزلز   “ Cash Plus” النقدمة غير المشــــــروطة الذي يدعمه البن  الدول ، بما     ل  توســــــيع نطاق م اجرة  
 لنقدمة غير المشروطة وال)دمات األساسية الروابا اين المستفيدين من التحولالت ا

ــت دف  - 49 ــايية الت  تســ ــ  اليونيســــ  تعزلز جوجة وتغطية ارامج الحمامة اضجتما ية ا .ــ ــتوالــ وســ
، من خالل الجمع اين اســتحقاقات المســاعدة اضجتما ية ا عاقة   ووأ.ــع  األطفال، بمن  ي م األطفال  

 لتلبية اض تياجات الفورلة المتعدجة وربا األسر بال)دمات اضجتما ية األساسية  

على الرغم من القيوج المفرو.ـــــة على جمع ايانات موثوقة، ســـــتســـــتفيد اليونيســـــ  من م اجرات و  - 50
الرلــــد القائمة مع الشــــركاه من أج  موالــــلة اســــتكمال األجلة المتعلقة بالســــياق اضجتماع  اضقتصــــاجي  

ل)دمات  و الة األطفال وسـتعزز قدرة السـلطات على تحلي  المعلومات واسـت)دام ا لتحسـين تغطية وجوجة ا
 المقدمة لألطفال األكثر .عفا 

 
 حاالت الطوارئ واالستجابة السريعة   في تنسيق  ال   

 جلة، ستوال  اليونيس ، بالتعاون مع لندوق   الناز ين لالستجابة ض تياجات األطفال واألسر  - 51
لنشـطة آلية اضسـتجابة السـرلعة، وتقدمم اض.ـطال  ب  األمم المتحدة للسـسان وبرنامج األغذمة العالم ، كفالة 

ــحـية، والغـذاه والتغـذـمة، وال)ـدمـات   المســـــــــــــــاعـدة الحيوـلة  نقـا  األرواح، بمـا     ـل  المـياه والمرا   الصــــــــــــ
 فسية واضجتما ية     اضت الطوار   الصحية، والرعامة الن 
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ــانية من خالل خطت ا  - 52 ــتجي،    المقام األول لال تياجات ا نســــ ــتســــ ــ  ســــ و    ين أن اليونيســــ
لالســـتجابة ا نســـانية،  لن البرنامج القطري ســـيركز على تعزلز نظم التنفيذ والتنســـي  الوطنية للحفا  على  

 اات ا ا نسانية  النتائج الفعالة الت  تتحق  من خالل استج

 تعاون أقوى مع الســــــلطات لتقدمم وجعم وتنســــــي  اضســــــتجابة ا نســــــانية ســــــيشــــــجع على الحيام ا و  - 53
ــانية، والوكاضت المشـــــــاركة    قياجة المجموعات، والوكاضت  وبالتعاون مع مست، تنســـــــي  الشـــــــؤون ا نســـــ

ت)طيا الذي يتمحور على الطف   ا نســــــــانية، ومنظمات المجتمع المدن ، ســــــــتعطى األولولة ضســــــــت)دام ال
 ولراع  الم)اطر 

 
 فعالية البرنامج   

سيدعم هذا العنصر البرنامج  ت)طيا البرامج ورلدها وتقييم ا واضتصاضت ال)ارجية والبرمجة  - 54
ــغيل  لتنفيذ البرامج، بما     ــلوك ، إلى جان، الدعم التشـ ــتراتيجيات التغيير اضجتماع  والسـ ــانية واسـ الجنسـ

ولكفالة إجارة الموارج بسفاهة، ســتســت)دم اليونيســ  ن ج إجارة الم)اطر والرقابة  إجارة المسات، الميدانية  ل   
 على الشراكات وا مداجات واألموال ومجارة المساهمات 

 
   جدول موجز للميزانية   

 )بآضف جوضرات الوضمات المتحدة(  
 المجمو  )أ(األخرى الموارج  الموارج العاجمة العنصر البرنامج 

 400 131 800 129 600 1 الصحة    
 300 120 700 118 600 1 التغذمة
 200 53 500 51 700 1 التعليم

 250 23 500 21 750 1  مامة الطف 
 750 69 000 68 750 1 المياه والصرف الصح  والنظا ة الصحية

 800 384 500 383 300 1 ةاضجتما ي السياسة
 100 1 000 1 100  اضت الطوار  واضستجابة السرلعةتنسي  

 300 28 000 20 300 8  عالية البرنامج
 100 812 000 794 100 18 المجموع 

 
 الطوار   -الموارج األخرى  مليون جوضر سنولات( من 300مليون جوضر ) 600من المتوقع جمع مبلغ إ.ا   قدره  )أ( 

 والمخاطرإدارة البرنامج    

ــاهمـات اليونيســــــــــــــ     النـتائج الوطنـية وه  بمـثاـبة الو ـدة   - 55 تحـدج وثيقـة البرـنامج القطري هـذه مســــــــــــ
األســـــاســـــية للمســـــاهلة أمام المجلس التنفيذي بشـــــلن مدى مالهمة النتائج والموارج الم)صـــــصـــــة للبرنامج على 

ــتوى القطري  ــدج البرامج وال المســ ــات ومجراهات المنظمة بصــ ــياســ ــاهلة  ولرج    ســ ــ  لجوان، مســ عمليات ولــ
 المديرلن على الصعيدين القطري وا قليم  وعلى لعيد المقر ييما م)ت  بالبرامج القطرلة 

ــده كجزه من إطار التعاون  - 56 ــي  البرنامج القطري وتنفيذه ورلــــ ــيجري تنســــ ــم  الم)اطر    وســــ وتشــــ
جي إلى زلاجة تقييد إمسانية الولــــول إلى  المحتملة الت  تت دج البرنامج زلاجة انعدام األمن والنزاعات مما يؤ 
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وتعرُّض البلد للكوار( الطبيشية، وض ســــــــــــــيما الجفاف    ومحدوجمة قدرات الشــــــــــــــركاه؛؛  الســــــــــــــسان المحتاجين 
ومقاومة بعض الزعماه الدينيين لحمامة األطفال   وتحول  مســـــــــار الموارج والتمول ؛  والفياـــــــــانات واألوبئة؛

وســـــت)ف  اليونيســـــ  من هذه الم)اطر من خالل التطبي  المن ج     ية وعدم تعبئة الموارج الكاي  والنســـــاه؛
ــاركة  ــد الميدان  للبرامج من جان، طرف ثال ، وتعزلز المشــــ للبرمجة وا جارة الواعيتين بالم)اطر، والرلــــ
  مع الزعماه التقليديين الرئيســيين، وتوســيع نطاق الشــراكات مع المانحين غير التقليديين ومصــاجر التمول  

ــُت)َ  فَّ  الم)اطر البيئية والم)اطر الت  تت دج األمان اضجتماع ، والم)اطر الت  ت دج  مامة األطفال  وســــــ
ــال    ــتجــابــة لصــــــــــــــ ــيين من خالل تنفيــذ خطا الوقــامــة واضســــــــــــ ــتغالل واضنت ــا  الجنســــــــــــ وم)ــاطر اضســــــــــــ

 والشركاه  المووفين 

ــانيــة ســــــــــــــ  - 57 تظــ  مرتفعــة    جميع واض تراض العــام للبرنــامج القطري هو أن اض تيــاجــات ا نســـــــــــــ
ــتراتيجيـات إنمـائيـة طوللـة األجـ  لـدعم النظم الوطنيـة ومنع  القطـاعـات، وأن هنـا   ـاجـة إلى ج وج واســــــــــــ

 ومن المفترض أماا أنه سيتم  شد موارج كايية لتمول  تنفيذ البرنامج القطري   ان يارها 

 
 الرصد والتعلم والتقييم  

ــد  - 58 ــا  لرلـــــ ــس  ا طار المتكام  للنتائج والموارج وخطة التقييم المحدجة التكاليا األســـــ   البرنامج مشـــــ
وسـيجري اسـتعراض هذا ا طار وهذه ال)طة مع الشـركاه خالل اضسـتعرا.ـات نصـ  السـنولة   وا اال  عنه 

ترشاج به    التغييرات وسُياطلع بالرلد    الوقت الححيق  لالس والسنولة، ولمسن بعد  ل  إجراه تعديالت 
وستعم   ا شراف الجيد على نظم المعلومات ا نسانية  وسيعززعلى التنفيذ    الوقت المناس،،   تدخ الت  

اليونيســـــــ  مع وكاضت األمم المتحدة األخرى لرلـــــــد التقدم المحرز    إطار التعاون، وتعزلز نظم الرلـــــــد 
ــية، بما      ــوح الرئيسـ ــرات الروتينية، ومجراه المسـ ــ  العنقوجي المتعدج المؤشـ ــول على   ل  المسـ ــيتم الحصـ وسـ

من الســـــــسان المســـــــت د ين من خالل مناقشـــــــات مجموعات التركيز وتعميم المســـــــاهلة أمام الســـــــسان  التعليقات
 المتاررلن    جميع أنحاه البرنامج 

ــية، على النحو المبين    - 59 جة التكاليا المر قة،  عالية   وســــــتحل  التقييمات الرئيســــ خطة التقييم المحدَّ
واســـــــــتدامة التدخالت البرنامجية واضســـــــــتجابات لحاضت الطوار  وســـــــــتســـــــــت)دم للتمسين من ات)ا  القرار اناه 

األجلة  على
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 المرفق
 إطار النتائج والموارد  

 2024- 2023واليونيسف،  اليمن  برنامج التعاون الُقْطري بين    

 
 40إلى  2المواج من الطفل: اتفاقية حقوق 

 نتائج إطار األمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة )إطار التعاون( التي تشارك فيها اليونيسف:

ــون    المجتمعات2024بحلول عام  :1النتيجة   ــاه والمراهقين والفتيات وأولئ  الذين مشيشـ ــة النسـ ــتفيد النا     اليمن، وخالـ ــول على الغذاه   المحلية ، مسـ ــا، من الحصـ ــعفا وت ميشـ األكثر .ـ
  للجميع المغذي وسب  الشيو المستدامة والمرنة واضستقرار البيئ  بشس  أ ا  ومتساو وشام 

األكثر .ـعفا وت ميشـا، بحسم رشـيد أكثر اعتماجا على المحلية  ، يتمتع النا     اليمن، وخالـة النسـاه والمراهقين والفتيات وأولئ  الذين مشيشـون    المجتمعات2024ول عام بحل :2النتيجة  
نة  عالة تتمحور على النا  وتتسم با نصاف وشمول الجنسين ومراعاة اضعت    ارات العمرلة، وسياجة القانون الحقوق، يتامن خدمات عامة محسَّ

دمات  ، مصــــــــ   النا     اليمن، وخالــــــــة النســــــــاه والمراهقين والفتيات وأولئ  المعر.ــــــــين ل)طر الت)ل  عن الرك،، أكثر قدرة على الصــــــــموج    وجه الصــــــــ 2024بحلول عام  :3النتيجة  
 اضقتصاجمة من خالل زلاجة تلمين جخل م و صول م على العم  الالئ  

معززة، تتمحور  ، سـيشـ د النا     اليمن، وخالـة النسـاه والمراهقين والفتيات وأولئ  المعر.ـين ل)طر الت)ل  عن الرك،،  مامة اجتما ية وخدمات اجتما ية2024بحلول عام  :4ة  النتيج
 لعمرلة ومراعاة اضعت ارات الجنسانية واالجميع على النا ، وتستند إلى األجلة واض تياجات، وتتسم با نصاف وشمول 

  5-1: 2025-2022مجاالت األهداف ذات الصلة في خطة اليونيسف االستراتيجية للفترة 
 



 

 

E
/IC

E
F

/2
0

2
2

/P
/L

.3
4

 
 

1
5

/2
0

 
2

2
-1

0
8

6
6

 

نـتائج إطـار عمـ  األمم  
ــاون     للتعــــ ــدة  المتحــــ
 نتائج اليونيس  مجال التنمية المستدامة  

مؤشــــــــــــــرات التقــدم الرئيســــــــــــــيــة 
 ا رشاجمةنواتج البرنامج القطري  وسائ  التحق   وخطون األسا  واألهداف

الشـــركاه الرئيســـيون، أطر  
 الشراكة

الموارج ا رشاجمة  س، نتائج البرنامج القطري: 
 ( والموارج األخرى )م أ(   الموارج العاجمة )م

 جوضرات الوضمات المتحدة(  )بآضف
 المجمو  م أ م  

 الصحة 4
مســــــــــــتفيد المزلد من  ديث   
ع واألطفال،   ــَّ الوضجة والُر.ــــــ

ــن   ــمـ ــون،  بـ ــقـ ــراهـ ــمـ الـ ــم  ــ ـ ــيـ  ـ
والنســــاه من تحســــين  رو 
الحصــــــــــــــول على ال)ـدمات  
ــات الصــــــــــــــحـية  والممـارســــــــــــ
ــفـــــــة   والــــمــــنصـــــــــــــــ ــدة  الــــجــــيـــــ
واســــــــــت)دام ا، بما     ل  

    الحاضت ا نسانية 

معـدضت وييـات  ـديث    )أ( 
 الوضجة و

 األطفال ) ( 
األســـــــــــــــــــــا :   )أ(  ؛  28خـا 

 27ال دف: 
؛  59خا األســـــــــــــــــا :   ( ) 

 55ال دف: 

العنقوجي المتعدج  المس   
 المؤشرات

تعزلز قدرات النظم الصــــــحية الوطنية وجون 
لحـــــاضت الطوار    ــلهـــــ،  التـــ الوطنيـــــة على 
ــتجابة  ــحية العامة والوقامة من ا واضســــــ الصــــــ

تفشــــــــــــــ  األمراض   اضت  ل ا، بما     ل  
 المعدمة 

يتلقى المزلد من األطفال الذين تق  أعمارهم  
   عن ســـــنة وا دة والنســـــاه    ســـــن ا نجا 

 جميع اللقا ات المولى ا ا 

تحســـين قدرة النظم الصـــحية    اليمن على 
تو ير خدمات لــــــــــــــحـية عالـية الجوجة على 
مســــــتوى المرا   والمجتمع المحل  لألم ات  
و ـديث  الوضجة واألطفـال الاــــــــــــــعفـاه، بمن 

  ي م المراهقون 

 الصحية السلطات
 

 وكاضت األمم المتحدة

 
 الحسوميةالمنظمات غير 

 
 منظمات المجتمع المدن 

1 600 129 800 131 400 

النســــ ة المئولة للر.ــــع ال اقين 
تلقوا   الـــــذين  الحيـــــاة  قيـــــد  على 
الـلـقـــــــاح   مـن  األولـى  ــة  الـجـرعـــــ

 المحتوي على الحص ة 

    المائة 83خا األسا : 
    المائة 90ال دف: 

المس  العنقوجي المتعدج  
 المؤشرات

     

ــ ة المئولة    للمواليد األ ياه النســـــ
عل   الــــــذين  وضجت ممشـــــــــــــرف   ى 

أخصـــــــــــــائيون لـــــــــــــح يون َمَ رة  
 )المنزل والَمرا  ( 

    المائة 39خا األسا : 
    المائة 42ال دف: 

المس  العنقوجي المتعدج  
 المؤشرات
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نـتائج إطـار عمـ  األمم  
ــاون     للتعــــ ــدة  المتحــــ
 نتائج اليونيس  مجال التنمية المستدامة  

مؤشــــــــــــــرات التقــدم الرئيســــــــــــــيــة 
 ا رشاجمةنواتج البرنامج القطري  وسائ  التحق   وخطون األسا  واألهداف

الشـــركاه الرئيســـيون، أطر  
 الشراكة

الموارج ا رشاجمة  س، نتائج البرنامج القطري: 
 ( والموارج األخرى )م أ(   الموارج العاجمة )م

 جوضرات الوضمات المتحدة(  )بآضف
 المجمو  م أ م  

 التغذية 4و  1
مســــــتفيد المزلد من األطفال  
ــات والنســـــــــــــــــاه     والمراهقـ
ــالـــــــــــــــــة األكثر   اليمن، وخـ
.ـعفا، من خدمات التغذمة 
التـــــلثير والمتعـــــدجة  عـــــاليـــــة 
ــدة  والـــــجـــــيـــــ ــات  ــاعـــــ الـــــقـــــطـــــ
ولعتمدون ممارسات تغذولة  
محســــــــــــنة، بما     ل     

 الحاضت ا نسانية  

النســــــــــــ ة المئولة لألطفال جون 
ســن  ال)امســة مم ن معانون من 

 ال الُ زَ 

  المائة     9,9  :خا األســــــا 
 والفتيان  المائة؛      8)الفتيات  

 (المائة     10
  الفتيـات   المـائـة )  9 :ال ـدف
 (والفتيان

رلــــــــد المســــــــ  المو د ل
وتقييم ا غـاـثة والحـاضت  

 اضنتقالية

وجون  الوطنيــــــة  ال)ــــــدمــــــات  قــــــدرات  تعزلز 
األطــفـــــــال   وعــالج  الــ ــزال  لــمــنــع  ــة  الــوطــنــيـــــ
المصــااين بســوه التغذمة الحاج، بما     ل  

 أثناه  اضت الطوار   

وُلظ ر اليمن ايئــة معززة للتنســـــــــــــي  المتعــدج  
القطاعات ورلـــــــــد وتنفيذ التدخالت التغذولة 

 عالية التلثير واعتماج الممارسات المناس ة  

 ت الصحيةالسلطا
 

 وكاضت األمم المتحدة

 المنظمات غير الحسومية
 

 منظمات المجتمع المدن 

1 600 118 700 120 300 

النســـــــ ة المئولة لألطفال الذين 
النظــــام   تلقوا الحــــد األجنى من 

 الغذائ  المقبول

األســــــــــــــــــــا       11,5  :خا 
     11,5)الفتيــــــات    المــــــائــــــة

ــة؛ ــائـــ ــان  المـــ      11,5  والفتيـــ
 (المائة

 ــ    12  مــن  أكــثــر  :الــ ـــــــدف
 (والفتيان الفتياتالمائة )

المســــــــ  المو د لرلــــــــد 
وتقييم ا غـاـثة والحـاضت  

 اضنتقالية

     

انتشــــــــار  قر الدم اين النســــــــاه  
غير الحوام  وغير المر.عات  

    سن ا نجا 

    المائة  71 :خا األسا 
    المائة 65 :ال دف

المســــــــ  المو د لرلــــــــد 
ا غـاـثة والحـاضت  وتقييم  

 اضنتقالية
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نـتائج إطـار عمـ  األمم  
ــاون     للتعــــ ــدة  المتحــــ
 نتائج اليونيس  مجال التنمية المستدامة  

مؤشــــــــــــــرات التقــدم الرئيســــــــــــــيــة 
 ا رشاجمةنواتج البرنامج القطري  وسائ  التحق   وخطون األسا  واألهداف

الشـــركاه الرئيســـيون، أطر  
 الشراكة

الموارج ا رشاجمة  س، نتائج البرنامج القطري: 
 ( والموارج األخرى )م أ(   الموارج العاجمة )م

 جوضرات الوضمات المتحدة(  )بآضف
 المجمو  م أ م  

 التعليم 4
محص  المزلد من األطفال،  
ــون،   ــقـ ــراهـ ــمـ الـ ــم  ــ ـ ــيـ ــن  ـ ــمـ بـ

ســــــــــــــيمـــا الفتيـــات، على  وض
الـــجـــيـــــــد   الـــتـــعـــلـــيـــم   ـــرو 

،  للجميع   المنصــ  والشــام 
ولــســتســــــــــــــــبــون  ولــتــعــلــمــون 
م ارات للمســــــتقب ، بما    
  ل     الحاضت ا نسانية 

ــات   ــاق الفتيــ التحــ ــدم  ــد ل عــ معــ
الـتـعـلــيم   ــن  ســــــــــــ ــان  ـ   والـفـتـيـــــ

 بالمدار   ا عداجيو  اضاتدائ 

  المائة     50  :خا األســـــــــا 
ــات   ــة؛      47)الـفـتيـــــ ــائـــــ   المـــــ

 (المائة     53 والفتيان
ــ ـــــــدف ــائـــــــة    35  :الـ ــمـــــ الـ  ـــ  

 (والفتيان الفتيات)

ــائيـــة   الحوليـــة ا  صــــــــــــــ
الوطنية الصــــــــــــــاجرة عن  

 وزارة التعليم

على   يتمتع زة  معزَّ ــدرات  بقـــــ التعليم  ــام  نظـــــ
وجيد،   للجميع  تو ير تعليم أســــــاســــــ  شــــــام 

ســيما لألطفال والمراهقين األكثر .ــعفا،  وض
 وباألخ  الفتيات 

ــتفيد عدج أكبر من األطفال والمراهقين،  ولســـــــــ
ــمية   ــيما الفتيات، من  رو التعلم الرســـ وض ســـ
أو غير الرســـمية أو البديلة األســـاســـية الجيدة  

 من خالل جعم اليونيس   

س والتعلم لألطفــال  وتحســــــــــــــن نو يــة التــدرل
 والمراهقين 

 السلطات التعليمية
 

 وكاضت األمم المتحدة

 
 المنظمات غير الحسومية

 
 منظمات المجتمع المدن 

 

1 700 51 500 53 200 

معدل إتمام التعليم األســــــاســــــ  
 سنوات(  9)

  المائة     55  :خا األســـــــــا 
ــات   ــة؛      47)الـفـتيـــــ ــائـــــ   المـــــ

 (المائة     53 والفتيان
ــ ـــــــدف ــائـــــــة    65  :الـ ــمـــــ الـ  ـــ  

 (والفتيان الفتيات)

ــائيـــة   الحوليـــة ا  صــــــــــــــ
الوطنية الصــــــــــــــاجرة عن  

 وزارة التعليم

     

 الجنسين تكا ؤمؤشر 

األســــــــــــــــــــا       0,85  :خا 
 المائة 
    المائة 0,9 :ال دف

ــائيـــة   الحوليـــة ا  صــــــــــــــ
الوطنية الصــــــــــــــاجرة عن  

 وزارة التعليم
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نـتائج إطـار عمـ  األمم  
ــاون     للتعــــ ــدة  المتحــــ
 نتائج اليونيس  مجال التنمية المستدامة  

مؤشــــــــــــــرات التقــدم الرئيســــــــــــــيــة 
 ا رشاجمةنواتج البرنامج القطري  وسائ  التحق   وخطون األسا  واألهداف

الشـــركاه الرئيســـيون، أطر  
 الشراكة

الموارج ا رشاجمة  س، نتائج البرنامج القطري: 
 ( والموارج األخرى )م أ(   الموارج العاجمة )م

 جوضرات الوضمات المتحدة(  )بآضف
 المجمو  م أ م  

 حماية الطفل 4و  2
األطفـــــال، بمن  ي م يتمتع  

المراهقون، والنســـــاه بحمامة 
أمنــــا وأ اــــــــــــــــــ  من  أكثر 
العن  وا يذاه واضســـتغالل  
والممارســــــات الاــــــارة، بما 
ــاضت   الـــحـــــ ــ   ـــ    ـــ   لـــــ

 ا نسانية 

عدج األطفال الذين تعر.ـــــــــــــوا  
للعن  واضســــــــــتغالل واضنت ا  
وا همال مم ن ولــــــــــــلت إلي م  
ال)دمات الصــــــحية أو خدمات  

  أو خــدمــات العمــ  اضجتمــاع
 العدالة/إنفا  القانون سنولات 

 20 000 :خا األسا 

 30 000 :ال دف

إجارة  ايــــــانــــــات  قــــــاعــــــدة 
 القااما

تتمتع نظم  مامة الطف  بقدرات معززة على 
تحســـــــــــين إمسانية لجوه األطفال إلى العدالة  

 ومجارة القااما وتسجي  المواليد 

ولســــــــــــــتفيـــد المزلـــد من األطفـــال، بمن  ي م 
المراهقون، والنســــاه المعر.ــــات لل)طر من 

ــ  جوجة من    مـائـيةخـدمـات وـقائـية و  أ اــــــــــــ
 خالل جعم اليونيس  

واآلـباه واألم ـات ومـقدمو الرعـاـمة واألطـفال،  
ــة   بمن  ي م المراهقون، ومجتمعـــات م المحليـ
ــ  للحد من الم)اطر   ــس  أ اـــ مج زون بشـــ
ــاملــــة   المعــ ــة العن  وســــــــــــــوه  ومنع ومواج ــ

لألعراف اضجتما ية   واضستغالل، والتصدي
 الاارة 

الســـــلطات المعنية بحمامة 
 الطف 

 
 وكاضت األمم المتحدة

 
 المنظمات غير الحسومية

 
 منظمات المجتمع المدن 

 

1 750 21 500 23 250 

النســــــ ة المئولة لحواج(  قوق  
الطف  ال)طيرة الت  تم التحق   
من ــــا وتوثيق ــــا من اين جميع  

 الحواج( المبلغ عن ا

    المائة 92 :األسا خا 

    المائة 95 :ال دف

آليــــات   ايــــانــــات  قــــاعــــدة 
 الرلد وا اال 
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نـتائج إطـار عمـ  األمم  
ــاون     للتعــــ ــدة  المتحــــ
 نتائج اليونيس  مجال التنمية المستدامة  

مؤشــــــــــــــرات التقــدم الرئيســــــــــــــيــة 
 ا رشاجمةنواتج البرنامج القطري  وسائ  التحق   وخطون األسا  واألهداف

الشـــركاه الرئيســـيون، أطر  
 الشراكة

الموارج ا رشاجمة  س، نتائج البرنامج القطري: 
 ( والموارج األخرى )م أ(   الموارج العاجمة )م

 جوضرات الوضمات المتحدة(  )بآضف
 المجمو  م أ م  

المياه والصررررررف الصرررررحي   4و  1
 والنظافة الصحية 

مســتفيد المزلد من األطفال،  
ــون،   ــقـ ــراهـ ــمـ الـ ــم  ــ ـ ــيـ ــن  ـ ــمـ بـ
ــيما أكثرهم  والنســــــاه، وض ســــ
.ــــعفا، من تحســــين  رو 
الحصـــــول على اضســـــت)دام 
الشــــــــــــــر    ــاه  ـلمـيـــــ ــاجل  اـلعـــــ
الملمونة والصـرف الصـح  
النظــــــا ــــــة   ــات  وممــــــارســـــــــــــــــ
ــحية، بما     ل      الصـــــ
ا نســـــــــــــــــــــانيـــــــة،  الحـــــــاضت 
ولشيشــــــــــــون    مناخ وبيئة  

 ومستدامين  ملمونين

السـسان الذين مسـت)دمون نسـ ة 
ــاه  ميــــ ــات  ــدمــــ خــــ ــ   األقــــ على 

 )أ(الشر  األساسية المدارة

     60,75  :خا األســـــــــــــــــا 
 المائة

    المائة 62,55 :ال دف

ارنامج الرلــد المشــتر   
اين منظمـــة الصــــــــــــــحـــة  
العــــالميــــة واليونيســــــــــــــ   
الـــــــــمـــــــــيـــــــــاه    مـــــــــداجات 

 والصرف الصح 

يتمتع ألــــــــــــــحـا  المصــــــــــــــلحـة    القطـا   
ــات الميـــاه  بقـــدرات معززة على   ــدمـ تقـــدمم خـ

والصـرف الصـح  والنظا ة الصـحية بفعالية 
    ايئة مستدامة 

ولســــــــــــــتفيـــد المزلـــد من األطفـــال، بمن  ي م 
المراهقون وأســــــــــــــرهم، من خـدمـات إمـداجات  
المياه الملمونة والممارســــــــات المحســــــــنة من 

 خالل جعم اليونيس  

ــال والمراهقين  ــد من األطفـ ــد المزلـ ولســــــــــــــتفيـ
صــــــــــرف الصــــــــــح   وأســــــــــرهم من خدمات ال

ــنة من خالل  ــات المحســـــ الملمونة والممارســـــ
 جعم اليونيس  

ــاه   ــا  الميـ ــات قطـ ســــــــــــــلطـ
الصـــــــــــــــحــ   والصـــــــــــــــرف 

 والنظا ة الصحية

 
 وكاضت األمم المتحدة

 
 المنظمات غير الحسومية

 
 القطا  ال)او

 
 منظمات المجتمع المدن 

1 750 68 000 69 750 

 مسـت)دمون نسـ ة السـسان الذين 
الصــــــــــــرف على األق  خدمات  

 )أ(ساسيةاأل الصح 

    المائة 54 :خا األسا 

    المائة 56 :ال دف

      ارنامج الرلد المشتر 

نســــــــــــ ة الســــــــــــسان الذين لدي م 
مر   لغســــــــــــــــ  اليــدين بــالمــاه 

 والصااون 

    المائة   49,5  :خا األسا 

    المائة 51,5 :ال دف

      ارنامج الرلد المشتر 

 السياسة االجتماعية 4و  3
محصـــ  المزلد من األطفال  
   اليمن وأســــــــــــــرهم الـــذين 
الــــــدخــــــ    من  قر  معــــــانون 
والفقر المتعـدج األبعـاج على 
ــة  ــا ـيـــــ اضجـتـمـــــ ــة  ــامـــــ الـحـمـــــ
اضجتمــــــا يــــــة   وال)ــــــدمــــــات 

المشــــــــــــــمولين   األطفــــــال  عــــــدج 
ــامـــــــة   ـلـلحـمـــــ ــة  اـلوطــنيـــــ ــاـلـنظـم  بـــــ

 اضجتما ية 

 ماليين 7,8ا : خا األس

 ماليين 8 :ال دف

قــاعــدة ايــانــات الحمــامــة  
 اضجتما ية

ــركا ها قدرات معززة   ــلطات وشـــــــ تظ ر الســـــــ
على تولـيد البـياـنات وتحليل ـا واســــــــــــــت)ـدام ـا  

 للحد من  قر األطفال المتعدج األبعاج 

وتظ ر الســــــــــــــلطـات الوطنيـة وجون الوطنيـة  
قـدرات متزايـدة على تو ير  مـامـة اجتمـا يـة 
ــانيــة  متكــاملــة ومرا يــة لالعت ــارات الجنســـــــــــــ

 ومستجي ة للصدمات 

ــامـــــــة   الــحــمـــــ ــات  ــلــطـــــ ســـــــــــــ
 اضجتما ية

 
 وكاضت األمم المتحدة

1 300 383 500 384 800 
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نـتائج إطـار عمـ  األمم  
ــاون     للتعــــ ــدة  المتحــــ
 نتائج اليونيس  مجال التنمية المستدامة  

مؤشــــــــــــــرات التقــدم الرئيســــــــــــــيــة 
 ا رشاجمةنواتج البرنامج القطري  وسائ  التحق   وخطون األسا  واألهداف

الشـــركاه الرئيســـيون، أطر  
 الشراكة

الموارج ا رشاجمة  س، نتائج البرنامج القطري: 
 ( والموارج األخرى )م أ(   الموارج العاجمة )م

 جوضرات الوضمات المتحدة(  )بآضف
 المجمو  م أ م  

ــاييـــة، بمـــا     لـــ      الكـ
 الحاضت ا نسانية 

عدج األ راج الذين يتم الولــول 
ــدخـــالت  تـــــ خـــالل  مـــن  إلـــيـــ ـــم 

Cash Plus ا نسانية سنولا 

 مليون  2,1خا األسا : 

 مليون  2,1 :ال دف

الج ــات الفــاعلــة  تقــارلر  
ــمـــــــ    ــعــ الــ ــال  ــجـــــ مــ ــ    ــ

 ا نسان 

     

تنسررررررررريق حرراالت الطوارئ  
 واالستجابة السريعة

ــاز ين  للنـــ ــة  المئولـــ ــة  النســــــــــــــ ـــ
والمتاـــــــــررلن األكثر .ـــــــــعفا 

ــذين يتلقون   ــات مواجالـ  مجموعـ
آلية اضســـــــــتجابة الســـــــــرلعة    

ا عالم ساعة من    72غاون  
 عن م

    المائة 70 :خا األسا 

 المائة    100 :ال دف

ــات   الــمــجــمــوعـــــ ــارلــر  تــقـــــ
ــتجابة  الفر ية آللية اضسـ

 السرلعة

تقدم اليونيســــــ  بفعالية اســــــتجابات ســــــرلعة 
 يولة لحاضت الطوار  لألطفال واألسر    

 الحاضت ا نسانية 

وتف  اليونيســــ  تماما بمســــؤوليات ا المتعلقة  
 اتنسي  المجموعات 

ســــــــــــــلطــات اضســــــــــــــتجــابــة 
 للطوار  

 
 المتحدةوكاضت األمم 

 
 المنظمات غير الحسومية

 
 منظمات المجتمع المدن 

100 1 000 1 100 

ــ ة المئولة لنتائج البرنامج  فعالية البرنامج  النســـ
القطري الت  تحقـقت بالفعـ  أو 

 شار ت على  ل :

 )أ( النتائج و ) ( النواتج
     80(  أ)  :خا األســـــــــــــــــا 

    المائة 90، ) ( المائة

لكــٍ     المـــائــة        100  :ال ـــدف 
 من ما 

نظـــام اليونيســـــــــــــ   جارة 
 ( Insightاألجاه ) 

 الت)طيا والرلد وال حو(
 

 التوال  والشراكات
 

 التغيير اضجتماع  والسلوك 
 

 الن ج الشاملة لعدة قطاعات

 8 300 20 000 28 300 

 100 812 000 794 100 18     مجموع الموارد   

 


