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الباب األول: المقملة  

مصدر الصورة: محمود فاضل – شبكة المهنيين اليمنيين/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

المقدمة
يف عام 2019، ظلت اليمن تجسد أسوأ أزمة إنسانية يف العالم؛ حيث أن 24 مليون 
المساعدة.  أشكال  ما من  إىل شكل  بحاجة  السكان  بالمائة من   80 أو  شخص 
كبر العمليات  توىل الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين إدارة واحدة من أسرع وأ
لتوسيع نطاق المساعدات يف تاريخ األمم المتحدة الحديث لمعالجة هذه األزمة، 
يف  شخص  مليون   13.7 إىل  والوصول  ملموسة  إنجازات  تحقيق  من  وتمكنوا 

المتوسط كل شهر، على الرغم من البيئة التشغيلية التي تزداد صعوبة.

يشتمل هذا التقرير على عرض لإلنجازات التي حققها المجتمع اإلنساين مقارنة 
لعام  اليمن  يف  اإلنسانية  االستجابة  خطة  يف  المتضمنة  والغايات  باألهداف 
مقابل  القطاعية  المجموعات  أحرزته  الذي  التقدم  على  الضوء  ويسلط   ،2019

األهداف االستراتيجية المحددة يف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن وأثر استجابة 
يستعرض  التقرير  فإن  أيضاً،  منهجية موحدة.  على  بناءاً  قطاعية،  كل مجموعة 

بالتفصيل فجوات االستجابة وتطورات الحالة اإلنسانية يف اليمن.

نهاية  وتحليل  كل شهر  يتم جمعها  التي  المراقبة  معلومات  إىل  التقرير  يستند 
العام لالحتياجات واألولويات اإلنسانية. تتاح المزيد من المعلومات على الموقع 
اإلنسانية  المعلومات  ملخص  و  اليمن  يف  اإلنسانية  االستجابة  خطة  من:  لكل 

لمراقبة االستجابة.

https://reliefweb.int/updates?view=maps&legacy-river=country/yem&primary_country=255&source=1503&search=%22yemen%2Bhumanitarian%2Bdashboard%22%2B%222018%22&content
https://reliefweb.int/report/yemen/2019-yemen-humanitarian-response-plan-january-december-2019-enar
https://reliefweb.int/updates?view=maps&legacy-river=country/yem&primary_country=255&source=1503&search=%22yemen%2Bhumanitarian%2Bdashboard%22%2B%222018%22&content
https://reliefweb.int/country/yem/thumb?primary_country=255&source=1503&search=%22yemen%2Bhumanitarian%2Bdashboard%22%2B%222018%22&content
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الصحة

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

التغذية

آلية االستجابة السريعة 

االستجابة متعددة القطاعات 
لالجئين والمهاجرين

التعليم

المأوى والمواد غير الغذائية
وتنسيق وإدارة المخيمات 

زيادة يف عدد األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

زيادة يف عدد األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

13.3 مليون شخص تم الوصول إليهم يف
 المتوسط من خالل المساعدات الغذايئ

 ومساعدات سبل العيش

%77

%9

%58

%21

12.6 مليون شخص تم الوصول إليهم

زيادة يف عدد األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

9 ماليين شخص تم الوصول إليهم

زيادة يف عدد األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

7.3 ماليين شخص تم الوصول إليهم

زيادة يف االستشارات الطبية المقدمة

8.8 ماليين شخص تم الوصول إليهم

زيادة يف عدد األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

2.1 مليون شخص تم الوصول إليهم

زيادة يف عدد األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

0.2 مليون شخص تم الوصول إليهم

زيادة يف عدد األشخاص الذين
تم الوصول إليهم

1.2 مليون شخص تم الوصول إليهم

%46*

%66%45

%103
إدراكاً للحاجة المتزايدة لتحسين تقديم الخدمات الموحدة يف أكثر 

من 1,636 موقًعا للنازحين تم تحديدها يف جميع أنحاء البالد، تم 

إنشاء مجموعة قطاع تنسيق وإدارة المخيمات كمجموعة 

قطاعية قائمة بذاتها. 

* يف عام 2019، قامت مجموعة قطاع الصحة بتنقيح منهجيتها الحتساب عدد األشخاص الذين يتم الوصول إليهم. تعكس هذه النسبة المنهجية المحدثة.

تنسيق وإدارة المخيمات

األمن الغذائي والزراعة

اإلنجازات المحققة في عام 2019 
خالل العام، قامت مجموعة الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين والتي تضم 11 وكالة تابعة لألمم المتحدة و160 منظمة 
كبر العمليات لتوسيع نطاق المساعدات يف  غير حكومية وطنية و37 منظمة غير حكومية دولية بإدارة واحدة من أسرع وأ
تاريخ األمم المتحدة الحديث، حيث وصلت إىل 13.7 مليون شخص يف المتوسط كل شهر، مقارنة مع 7.5 ماليين شخص 

يف عام 2018 )بزيادة وقدرها ٪83(. 

إع افاة است ابة الم موناة القطانية )يناير-ديسمبر نإلا(
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كان عدد األشخاص المحتاجين يف عام 2019 أعلى؛ وتم استهداف المزيد من األشخاص للحصول على المساعدة مقارنة 
كبر مبلغ تمويل تم تلقيه منذ بدء الصراع  : 3.6 مليار دوالر  بأي عام آخر منذ اندالع الصراع. تم تمكين االستجابة من خالل أ

أمريكي إجماالً.

االت اهاة 5إلا - نإلا

عدد األشخاص المستهدفين

! " # $ ٪ & ' ( ) * $ ٪ + , ) - .$
!

عدد األشخاص المحتاجين عدد األشخاص الذين تمالعام
الوصول إليهم

التمويل المستلمعدد النازحين 
(دوالر أمريكي)

عدد الشركاء

المصدر: نظام التتبع المايل حتى 14 أغسطس 2020

2019
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2017

2016

2015

24.1 
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21.2 
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 3.0

 3.1

 2.4
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3.6 
(%87)

2.5
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1.1
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(%55)
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مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

ماليين

ماليين

ماليين

ماليين

ماليين

ماليين

ماليين

ماليين

مليون

مليار

مليار

مليار

مليار

مليون
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انخفضت مستويات انعدام األمن الغذايئ. وصل الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين إىل 13.3 مليون شخص يف عام 2019 من 
خالل المساعدات الغذائية الطارئة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80 بالمائة عن عام 2018 عندما وصل الشركاء إىل 7.5 ماليين شخص. 
نتيجة لذلك، تراجعت المستويات الكارثية النعدام األمن الغذايئ يف 29 مديرية على األقل من أصل 45 مديرية كانت تمر يف المرحلة 

الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ. 

حصل الماليين من اليمنيين الضعفاء على مساعدات سبل العيش. قدم شركاء مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة الدعم إىل 
ما ُيقدر بنحو 4.7 ماليين شخص من خالل مجموعات مستلزمات الطوارئ يف مجاالت الزراعة وتربية الماشية وصيد األسماك والنقد 
مقابل العمل وأنشطة سبل العيش طويلة األجل. يمثل ذلك زيادة بنسبة 102 بالمائة يف عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم من 
خالل البرامج المتعلقة بسبل العيش يف عام 2019 بالمقارنة مع عام 2018، حين حصل 2.3 مليون مستفيد على دعم سبل العيش. 
وفر الشركاء طرق لتقديم المساعدات العينية والنقدية والقسائم، من خالل نهج مرن، وتمكنوا من تقديم المساعدة إىل المزيد من 

األشخاص المحتاجين يف المواقع التي لم يكن تقديم المساعدات العينية فيها ممكناً.

تم تقديم الدعم التغذوي لألشخاص األكثر ضعفاً، بما يف ذلك األطفال، يف عام 2019. حصل 7.3 ماليين شخص إجماالً على الدعم 
التغذوي يف عام 2019، وارتفع عدد األطفال دون سن الخامسة الذين تم عالجهم من سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 3.4 بالمائة، 
بينما ارتفع عدد األطفال دون سن الخامسة الذين تم عالجهم من سوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفاته بنسبة 32 بالمائة، يف حين 
للتغذية  المستهدفة  البرامج  يف  قبولهم  تم  الذين  المعتدل  الحاد  التغذية  بسوء  المصابين  الخامسة  سن  دون  األطفال  عدد  ارتفع 
التكميلية بنسبة 13 بالمائة. ارتفع عدد المديريات التي يغطيها برنامج التغذية التكميلية الشاملة من 89 مديرية يف عام 2018 إىل 
كبر من األطفال دون سن الثانية و 98 بالمائة من النساء الحوامل والمرضعات مقارنة  151 مديرية يف عام 2019؛ ووصل إىل نسبة أ

بعام 2018. 

اإلصابة  معدل  انخفض  لألرواح.  المنقذة  التدخالت  10 ماليين شخص من خالل  إىل  والوصول  الكوليرا،  دحر  الشركاء من  تمكن 
بمرض اإلسهال بشكل عام يف عام 2019، حيث شكل 9.3 بالمائة من إجمايل حاالت اإلصابة باألمراض مقارنة مع 11.6 بالمائة يف عام 
كثر من 25 شريك من شركاء مجموعة قطاع الصحة بتنفيذ تدخالت وقائية وعالجية من خالل 264 مركز لعالج اإلسهاالت  2018. قام أ
المائية و 1,085 نقاط إعادة اإلرواء الفموي يف 243 مديرية من المديريات ذات األولوية يف 21 محافظة. قام 29 شريك إجماالً من شركاء 
مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتنفيذ تدخالت محددة لمكافحة الكوليرا يف 165 مديرية من المديريات ذات 
كثر من 3 ماليين شخص يف 7 مديريات ذات أولوية يف 4 محافظات  األولوية. وصلت حمالت التطعيم عن طريق الفم ضد الكوليرا إىل أ

بنسبة تغطية تتجاوز 91 بالمائة.

كثر من 8.8 ماليين شخص من خالل  حصل ماليين اليمنيين الضعفاء على الدعم الصحي. وصل شركاء مجموعة قطاع الصحة إىل أ
كثر من 3,117 مرفق صحي يحظى بالدعم يف جميع أنحاء اليمن. تم عالج ما مجموعه 105,141 حالة  17.5 مليون استشارة طبية يف أ
إصابة، وتم إجراء 390,259 عملية جراحية وتقديم 12,771 استشارة يف مجال الصحة النفسية، كما تم إجراء 466,291 والدة. تم تقديم 
خدمات الرعاية السابقة للوالدة ورعاية ما بعد الوالدة إىل 1.5 مليون امرأة. باإلضافة إىل ذلك، تم تدريب 9,277 شخص من مقدمي 
الرعاية الصحية على حزمة الحد األدىن من الخدمات، كما تم تدريب 6,130 قابلة يف مجال األمومة اآلمنة بجانب 4,506 شخص من 

العاملين يف مجال الصحة المجتمعية.    

التدخالت المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وفرت لماليين األشخاص الدعم المنقذ لألرواح يف مجال المياه 
المنقولة  اآلمنة  والمياه  الطارئة  المياه  إمدادات  على  الضعفاء  اليمنيين  من  شخص  ماليين   5 من  كثر  أ حصل  الصحي.  والصرف 
الصحي  الصرف  مجال  يف  الطارئ  الدعم  وصل  األسرة.  مستوى  على  الجودة  ومراقبة  المنزلية  المياه  وتنقية  ومعالجة  بالشاحنات 
إىل 400,000 شخص من األشخاص الضعفاء، بما يف ذلك يف مواقع النازحين. وصلت مواد تمكين النظافة إىل 5.5 ماليين شخص، 
الحادة، واألسر  المائية  بالكوليرا واإلسهاالت  إصابتها  بحاالت يشتبه  المتأثرة  المناطق  الذين يعيشون يف  وأولئك  النازحين  بمن فيهم 

والمجتمعات التي تعاين من سوء التغذية الحاد الوخيم.

حصل 2.1 مليون شخص من النازحين والعائدين وأفراد المجتمعات المضيفة الضعيفة على مساعدات المأوى. حصل 5,142 
تلبية  تمت  المتضررة.  منازلهم  تأهيل  إعادة  من  شخص   8,681 واستفاد  اإليوائية  مساكنهم  لتحسين  الدعم  على  إجماالً  شخص 
260,000 شخص على دعم المأوى يف حاالت الطوارئ،  1 مليون شخص من المواد غير الغذائية، وحصل  احتياجات ما يقرب من 

فيما حصل 600,000 المساعدات المخصصة إلعانات اإليجار. استفاد 30,444 شخص من بناء المساكن اإليوائية االنتقالية. 

على الرغم من البيئة التشغيلية التي تزداد صعوبة، تمكن الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين من تقديم الدعم يف مجاالت 
الغذاء والصحة والتغذية والحماية والمأوى والتعليم والمياه والصرف الصحي وسبل العيش.
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كاً للحاجة المتزايدة لتحسين تقديم الخدمات  تم تفعيل مجموعة قطاع تنسيق وإدارة المخيمات كمجموعة قطاعية قائمة بذاتها. إدرا
كثر من 1,636 موقع للنازحين تم التحقق منهم وتحديدهم يف جميع أنحاء البالد، قدم منسق الشؤون اإلنسانية، بدعم من  الموحدة يف أ
الفريق القطري اإلنساين، توصية إىل منسق اإلغاثة الطارئة بإنشاء مجموعة قطاع تنسيق وإدارة المخيمات، والتي كانت يف السابق جزءاً 

من مجموعة قطاع المأوى/المواد غير الغذائية. تم تفعيل المجموعة القطاعية يف يوليو 2019. 

استفاد 4.2 ماليين شخص من دعم الحماية. يشمل هذا العدد 2.8 مليون طفل. حصل 645,232 1 شخص إجماالً على الحماية من 
حفظ  مواد  مجموعة  على  شخص   38,171 حصل  فيما  قانونية،  خدمات  على   81,248 وحصل  النقد،  على  القائمة  التدخالت  خالل 
األرضية  األلغام  مربع من  متر  3 ماليين  كثر من  أ تطهير  وتم  مليون شخص،   2 كثر من  أ إىل  األلغام  بمخاطر  التوعية  الكرامة. وصلت 

والمتفجرات من مخلفات الحرب.

حصل 2.9 مليون طفل على خدمات التعليم. قام شركاء مجموعة قطاع التعليم بتقديم وجبات تغذية مدرسية إىل 1.1 مليون طفل 
المجموعة  أيضاً، قدم شركاء  499,150 طفل.  توزيعها على  94,302 طفل ولوازم تعليمية تم  وتوفير فصول دراسية مؤقتة تستوعب 
للمعلمين يف  تدريبية  دورات  بتوفير  وقاموا  المدارس،  النظافة على مستوى  204,258 مجموعة من مجموعات مستلزمات  القطاعية 
مجال الدعم النفسي واالجتماعي شارك فيها 451,207 معلم، كما قاموا بترميم المدارس المتضررة والمدمرة التي أثرت على 461,584 

مستفيد.

كثر فعالية. يف عام 2019، كانت آلية االستجابة السريعة تعمل بكامل طاقتها يف جميع أنحاء البالد  كانت آلية االستجابة السريعة أسرع وأ
كثر من 247,000 مستفيد من خالل المساعدات النقدية متعددة األغراض يف إطار آلية  ووصلت إىل 1.2 مليون شخص. وصل الشركاء إىل أ
االستجابة السريعة يف المناطق المتضررة من الصراع يف 9 محافظات يف اليمن. تم تحسين اآللية نفسها، مع استحدث وتعميم أساليب 

تسجيل جديدة، مما أدى إىل خفض كبير يف اإلطار الزمني للدعم المقدم من آلية االستجابة السريعة.

1.     تم تحديث عدد المستفيدين الذين وصلت إليهم مجموعة قطاع الحماية من خالل المساعدات النقدية منذ نشر لمحة إنسانية حول المساعدات النقدية والقسائم يف 
اليمن لعام 2019.

مصدر الصورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية/غايلز كالرك
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الباب األول: ااع افاة الملققة زا نال نإلا  

المصدر: المجموعات القطاعية – من وأين ومتى وماذا؟ (يناير – ديسمبر 2019م) * متوسط الوصول الشهري لكل المجموعات القطاعية

مالحظة: يستند احتساب النسب المئوية إىل األرقام قبل التقريب

نسبة الذين تم الوصول
إليهم مقابل العدد 

المستهدف

عدد الذين تم الوصول
إليهم مقابل عدد

المحتاجين

المجموعة القطاعية

االستجابة المشتركة بين
 *13.7 21.4المجموعات القطاعية

20.1 

17.8 

19.7 

14.4 

7.4 

6.7 

4.7 

0.17 

1.2 

18.8 

12.6 

15.8 

4.8 

6.0 

3.0 

2.8 

0.17 

1.12 

13.3 

12.6 

8.8 

4.2 

7.3 

2.1 

2.9 

0.24 

1.2 

%71

%100

%56

%88

%100+

%69

%100+

%100+

%100+

%64
24.1 

%67

%71

%44

%29

%99

%31

%61

%100<

%100

%50

الصحة

الحماية

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

التغذية

آلية االستجابة السريعة 

االستجابة متعددة القطاعات 
لالجئين والمهاجرين

التعليم

المأوى والمواد غير الغذائية
وتنسيق وإدارة المخيمات

األمن الغذايئ والزراعة

عدد األشخاص
المستهدفين

عدد األشخاص
المحتاجين

عدد األشخاص الذين تم
الوصول إليهم

مليون

مليون

مليون

مليون

ماليين

ماليين

ماليين

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

ماليين

ماليين

ماليين

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

ماليين

ماليين

ماليين

مليون

مليون

مليون

مليون

نمد األشخاص المستهمزين ونمد األشخاص الذين تم الوصول إليهم حسب الم موناة القطانية زا نال نإلا

ال تزال األزمة اإلنسانية يف اليمن هي األكبر يف العالم، مدفوعة بالصراع واالنهيار االقتصادي والتعطل المستمر للمؤسسات والخدمات 
العامة. على الرغم من التحديات الهائلة، استجاب المجتمع اإلنساين يف عام 2019، وتمكن من تحقيق األهداف يف بعض الحاالت 

بنسبة تجاوزت 100 بالمائة والوصول إىل ماليين األشخاص من خالل المساعدات المنقذة لألرواح.
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الباب األول: التلمياة زا نال نإلال  

التحديات في عام 2019م
كبر عملية لتوسيع نطاق المساعدات يف  يف عام 2019، توىل الشركاء إدارة أسرع وأ
كثر من 24 مليون شخص من المحتاجين.  تاريخ األمم المتحدة الحديث لتشمل أ
بصورة  اليمن  شمال  يف  التشغيلية  البيئة  تدهورت  العام،  مدار  وعلى  أنه،  غير 
لعملية  المصاحبة  للمخاطر  الشركاء  إدارة  صعوبة  زيادة  إىل  أدى  مما  سريعة، 
التوسع. يف شمال اليمن، صدرت مئات التوجيهات والتعليمات التي أثرت على 
عمليات التقييم وتقديم المساعدات والمراقبة. أثرت الحوادث المتعلقة بالوصول 
على ما يقرب من 8 ماليين شخص، كما أدت العوائق البيروقراطية إىل انقطاع 
المساعدات عن 6.7 ماليين شخص من األشخاص األشد ضعفاً. تم اإلبالغ يف عام 
كثر من 750 حادثة تدخل منفصلة، بزيادة قدرها 15 ضعفاً عما كان  2019 عن أ

عليه الحال يف عام 2018.

كثر من 3.3 ماليين مدين يف عام 2019، وخالل  ظل النزوح مرتفعاً يف اليمن. نزح أ
الضعف ظاهراً  كان  الصراع.  منازلهم بسبب  375,000 شخص من  العام هرب 
مزمنة.  طبية  حالة  الغالب  يف  النازحة،  األسر  أفراد  من  ستة  كل  من  واحد  على 
ضئيل  قدر  ظل  يف  النازحين  مواقع  يف  الضعف  مستويات  أعلى  بعض  تركزت 
جداً من الخدمات. واجه األشخاص من المهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين يف 
اليمن مخاطر شديدة، وتعرض العديد منهم لظروف مروعة وغير إنسانية تنتهك 
األعراف الدولية. يف شمال اليمن، تم تعليق الوصول إىل التسجيل والتوثيق، وهو 
الالجئين  معظم  ترك  مما  الحماية،  مجال  يف  األهمية  بالغة  استجابة  يمثل  أمر 

وطالبي اللجوء دون وثائق.

على الرغم من إجراء التقييمات المحلية، فقد انخفض عدد التقييمات المخطط 
بشأن  تقدم  أي  إحراز  يتم  لم  بالمائة.   60 بنسبة  بنجاح  استكمالها  تم  التي  لها 
إجراء ثالثة تقييمات بالغة األهمية تقودها األمم المتحدة يف شمال اليمن – تقييم 
األمن الغذايئ وسبل العيش ومسح الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف 
االنتقالية )سمارت( وتقييم المواقع متعدد القطاعات. تأثرت تقييمات أخرى، بما 
يف ذلك أداة تقييم الحالة األولية لحاالت الطوارئ السريعة الظهور وآلية التسجيل 

البيومتري واالستهداف الخاصة باألمن الغذايئ.  

اإلنساين  المجال  يف  والعاملين  المتحدة  األمم  ضد  الموجهة  الحمالت  ساهمت 
عبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المطبوعة واإللكترونية يف تدهور 
للهجوم  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  مرافق  تعرضت  ديسمبر،  يف  البيئة. 
وأصيب مدنيون من قبل جهات مسلحة غير معروفة يف محافظة الضالع، األمر 

الذي أدى إىل تعليق مؤقت لألنشطة.

من  لسلسلة   2019 عام  يف  اليمن  تعرضت  التشغيلية،  التحديات  إىل  باإلضافة 
المخاطر الطبيعية. تم اإلبالغ عن 0.8 مليون حالة يشتبه إصابتها بالكوليرا. تسببت 
حمى الضنك واألمراض المنقولة بالنواقل يف تهديد وبايئ آخر وأثرت على حوايل 
154 مديرية بسبب زيادة هطول األمطار، بما يف ذلك نتيجة إلعصاري كيار ومها. 
محافظة  يف  خاص  بشكل  مرتفعاً  الضنك  حمى  بسبب  الوفيات  معدل  كان 

الحديدة.

أن  "صافر"،  العائمة  والتفريغ  التخزين  سفينة  المهجورة،  النفط  لناقلة  يمكن 
العمل  توقفت عن  والتي  الناقلة،  تدهورت حالة  بيئية.  كارثة  تتسبب يف حدوث 
برميل من  1 مليون  كثر من  أ بتسرب  وتهدد   ،2015 عام  الصراع يف  اندالع  منذ 

النفط قبالة سواحل محافظة الحديدة.

واجهت مجموعة قطاع الصحة تحديات هائلة، إذ أن 50 بالمائة فقط من جميع 
أو تعمل بشكل جزيئ. ثالث من كل عشر حاالت والدة  الصحية تعمل  المرافق 
تمت يف مرافق صحية، وتويف مولود واحد من كل 37 مولود من األطفال حديثي 
الوالدة يف الشهر األول من حياتهم، وتوفيت واحدة من كل 260 امرأة أثناء الوالدة. 
أيضاً، فإن الهجمات على المرافق الصحية والعاملين الصحيين وأزمتين حادتين 
المرافق  كبر على الوصول إىل  الوقود يف المحافظات الشمالية أثرت بشكل أ يف 

الصحية وقدرتها على أداء عملها.

مصدر الصورة: معاذ الجبل/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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الباب األول: األهماف االستراتيت ية لخطة االست ابة ااعساعية زا اليمن

الهدف االستراتيجي األول: مساعدة ماليين اليمنيين المعوزين على التغلب على الجوع  

التوقعات لعام 2020األثر

مستوى معتدل من التحسن يف انعدام 	 
األمن الغذايئ يف 29 مديرية من أصل 45 
مديرية ذات المستوى العايل من الشدة2 

زيادة بنسبة 80 المائة يف المساعدات 	 
الغذائية اإلنسانية من 7.5 ماليين شخص 
تم الوصول إليهم يف عام 2018 إىل 13.3 
مليون شخص تم الوصول إليهم بحلول 

نهاية عام 2019

خفض عدد األشخاص الذين يعانون 	 
من انعدام األمن الغذايئ من 1.5 مليون 

شخص إىل 1.2 مليون شخص

سيواجه الشركاء العاملين يف المجال 	 
اإلنساين تحديات للحفاظ على المكاسب 
الكبيرة التي تم تحقيقها، ال سيما بالنظر 

إىل التحديات الناشئة الناجمة عن تفشي 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( 

وغزو الجراد الصحراوي

يتعين استمرار المساعدات دون انقطاع	 

سيتم اعتماد أهداف مماثلة	 

الهدف االستراتيجي الثاين: منع تفشي الكوليرا واألمراض المعدية على نطاق واسع 

التوقعات لعام 2020األثر

احتواء تفشي الكوليرا	 

زيادة كفاءة ودقة االستجابة اإلنسانية يف 	 
استهداف المجتمعات ذات األثر العايل 

استقرار معدل وفيات الكوليرا عند 0.1 	 
بالمائة

كتشاف 	  تعزيز أنظمة اإلنذار المبكر وا
الحاالت

سيواجه الشركاء تحديات كبيرة يف العام 	 
المقبل إلدارة تفشي األمراض بما يف 

ذلك فيروس كورونا المستجد والمخاطر 
البيئية والجراد 

%55
زيادة يف عدد األشخاص 

الذين تم الوصول إليهم من 
خالل المساعدات الغذائية

%28
انخفاض يف عدد المديريات 
التي تعاين من سوء التغذية 

الحاد الوخيم

%88
زيادة يف عدد األطفال دون سن 

الخامسة الذين تم الوصول 
إليهم من خالل مسحوق 

المغذيات الدقيقة

%64
انخفاض يف عدد 

المديريات التي تمر 
يف المرحلة الخامسة 

من التصنيف 
المرحلي المتكامل 

لألمن الغذايئ

11.3مليون
عدد األشخاص الذين 

استفادوا من توفير وإعادة 
تأهيل وصيانة شبكات 

إمدادات المياه للسكان 
المتضررين  

3ماليين
عدد األشخاص الذين تمت 

تغطيتهم من خالل أربع 
جوالت من حمالت التطعيم 
ضد الكوليرا عن طريق الفم 

860ألف
عدد الحاالت المشتبه 

إصابتها بالكوليرا التي تم 
عالجها بنجاح 

0.1
معدل منخفض 
ومستقر لوفيات 

الكوليرا 

األهداف االستراتيجية

لخطة االست ابة 
ااعساعية زا اليمن

كاً لحجم األزمة، والعمل رغم ذلك بقدرات محدودة فقط ومواجهة عقبات متعددة، اعتمد الشركاء العاملين يف المجال  إدرا
اإلنساين استراتيجية ذات األثر العايل تتضمن خمسة أهداف استراتيجية ذات أولوية لعام 2019. قامت المجموعات القطاعية 
على منهجيات  بناءاً  األثر،  الخمسة من خالل مؤشرات  االستراتيجية  األهداف  المحرز مقابل كل هدف من  التقدم  بقياس 

موحدة.

2.   استناداً إىل نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ الذي تم إجراؤه يف 29 مديرية من أصل 45 مديرية يعيش فيها أشخاص يمرون يف المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ.
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الباب األول: األهماف االستراتيت ية لخطة االست ابة ااعساعية زا اليمن

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز كرامة األسر النازحة التي تعيش يف المواقع الطارئة واإلنتقالية والمضيفة  

التوقعات لعام 2020األثر

االستجابة الحتياجات 1.2 مليون نازح يف 	 
جميع أنحاء البالد

فهم أفضل ألوضاع السكان النازحين	 

من المرجح أن تظل معدالت النزوح 	 
مرتفعة، مع زيادة مستويات النزوح من 
375,000 نازح يف عام 2019 يعيشون 

كثر من 1,636 موقًعا للنازحين  يف أ

الهدف االستراتيجي الرابع: الحد من مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين وتيسير تعايف األشخاص المصابين بسبب الصراع  

التوقعات لعام 2020األثر

انخفاض بنسبة 6 بالمائة يف عدد 	 
الحوادث ذات األثر على المدنيين

انخفاض عدد الضحايا من المدنيين وآثار 	 
الغارات الجوية

انخفاض حوادث العنف المسلح	 

ستظل حالة الحماية متقلبة طوال عام 	 
كاً لحقيقة أن ماليين المدنيين  2020. إدرا

يف جميع أنحاء البالد معرضون لمخاطر 
الصراع المسلح والعنف بشكل يومي، 
سيواصل الشركاء تتبع أثر الصراع على 

المدنيين والبنية التحتية المدنية

الهدف االستراتيجي الخامس: الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام على تقديم الخدمات األساسية المنقذة لألرواح من خالل 
إعادة تأهيل البنية التحتية العامة، وتوفير المدخالت الرئيسية والمساعدة يف تغطية التكاليف التشغيلية ذات األولوية  

التوقعات لعام 2020األثر

حوافز أو عالوات لما يقرب من 50,000 	 
شخص من العاملين يف قطاعات الصحة 

والمياه والصرف الصحي والنظافة 
والتعليم

كثر من 33 مليون لتر من الوقود 	  تسليم أ
كز التحصين ومرافق  للمستشفيات ومرا

المياه والصرف الصحي والنظافة المحلية 

إعادة تأهيل وتجديد ما يقرب من 2,400 	 
منشأة تشمل المرافق الصحية والمدارس 
وشبكات المياه والصرف الصحي إلعادتها 

إىل وضعها السابق بصورة كاملة 

من المرجح أن يتسبب الصراع المحتدم 	 
والواسع النطاق يف المزيد من إلحاق 

األضرار بالبنية التحتية، بما يف ذلك 
المدارس وشبكات المياه والصرف 

الصحي والنظافة والمرافق الصحية 
وتعطيل سالسل التوريد. المجتمعات 

التي تعاين يف األصل من نقص الخدمات 
األساسية والسلع العامة يف اليمن من 

المرجح أن تتعرض للمزيد من عدم 
االستقرار 

3.3ماليين
عدد النازحين، منهم 375,000 

شخص نزحوا يف عام 2019 

52.5ألف
عدد النازحين يف الربع األول 

من عام 2020 )1 يناير – 
21 مارس 2020( 

2.1مليون
عدد النازحين والعائدين 

وأفراد المجتمعات المضيفة 
الضعيفة الذين تم تقديم 

المساعات لهم يف عام 2019 

1.2مليون
عدد النازحين الذين تم 

الوصول إليهم من خالل 
مساعدات الخط األول آللية 
االستجابة السريعة يف 330 

مديرية لتلبية االحتياجات 
األساسية للسكان النازحين 

%62
انخفاض عدد الضحايا 
المدنيين يف محافظة 

الحديدة 

%34
انخفاض إجمايل عدد 

الضحايا المدنيين المبلغ 
عنهم  

%71
انخفاض يف عدد الغارات 

الجوية 

%6
انخفاض يف عدد الحوادث 

ذات األثر على المدنيين 

25,000
عدد العاملين الصحيين 

الذين حصلوا على حوافز 
أو عالوات

11 ألف
عدد العاملين يف قطاعات 

المياه والصرف الصحي 
والنظافة الذين حصلوا على 

حوافز أو عالوات

544
عدد المدارس التي تم 

إعادة تأهيلها أو تجديدها

33مليون
لتر من الوقود تم تسليمها 

كز  للمستشفيات ومرا
التحصين ومرافق المياه 

والصرف الصحي والنظافة 
المحلية 
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جهود

التتهب
وضع الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين خطة طوارئ على المستوى الوطني 
على  بناءاً  األخرى  الطوارئ  وحاالت  النطاق  والواسع  السريع  النزوح  لمعالجة 
ديناميكيات الصراع السائدة وتوقعات المنظمات اإلنسانية العاملة. تكفل الخطة 
تقديم المساعدات اإلنسانية الحيوية المنقذة لألرواح يف غضون 72 ساعة وحتى 
المنتظمة. تم  البرامج  الموارد من خالل  التي ال تتوفر فيها  30 يوماً يف الحاالت 
يتخذ  والذي  حديثاً،  إنشاؤه  تم  الذي  العمليات  مركز  خالل  من  الخطة  تنسيق 

القرارات بشأن إطالق مخزونات الطوارئ مع فرق التنسيق اإلقليمية. 

اليمن تخصيصات احتياطية  اإلنساين يف  التمويل  2019، أطلق صندوق  يف عام 
 46.3 حوايل  تبلغ  بقيمة  فجوات  ولسد  الناشئة  لالحتياجات  استجابة  متعددة 
أمريكي  دوالر  مليون   192 بقيمة  أساسية  وتخصيصات  أمريكي  دوالر  مليون 
الذي  األساسي  التخصيص  استخدام  تم  شخص.  مليون   11.2 منها  استفاد 
2019 يف تمويل خطة الطوارئ وأدى إىل تمكين التخزين  تم إطالقه يف نوفمبر 
إىل  أمريكي  15.2 مليون دوالر  الصندوق  الحيوية. قدم  الطوارئ  لمواد  المسبق 
وإطالق  وتخزين  المسؤول عن شراء  الشريك  بصفتها  للهجرة  الدولية  المنظمة 
أربعة خطوط إمداد أساسية يف حاالت الطوارئ بما يف ذلك المواد غير الغذائية 
والمستلزمات اإليوائية المحسنة الطارئة ومجموعات مستلزمات النظافة والوقود 
كز عدن والحديدة وإب ومأرب وحجة  ليتم وضعها يف المواقع المستهدفة يف مرا

وصعدة وصنعاء للعمليات اإلنسانية بالتنسيق مع مركز العمليات.

استحدث الفريق القطري اإلنساين إطاراً للمساءلة يتضمن إرشادات خاصة بكل 
من خالل  البرامج.  مساءلة  مكونات سلسلة  من  مكون  لكل  قطاعية  مجموعة 
أداة عبر اإلنترنت، تتبعت المجموعات القطاعية المعوقات التي حالت دون التزام 
الشركاء باإلرشادات لكل نشاط من أنشطة الخط األول والثاين يف خطة االستجابة 
الموضوعية  االمتثال،  اتجاهات عدم  2019. يتم تحديد  اليمن لعام  اإلنسانية يف 

والجغرافية، التي تقوم عليها تدابير مناصرة الفريق القطري اإلنساين. 

السالم  تحقيق  وجهود  واإلنمائية  اإلنسانية  الجهود  لتعزيز  إستراتيجية  وضع  تم 
إبراز  مع  والهشاشة  والضعف  المساواة  عدم  أوجه  من  الحد  بهدف  اليمن  يف 
الضعف  من  الحد   )1 إىل:  كذلك  اإلستراتيجية  تهدف  اليمن.  يف  التنمية  موارد 
متعدد األبعاد، 2( الحفاظ على رأس المال المخصص للتنمية يف اليمن وإنعاش 
تحقيق  نحو  التحرك   )3 االجتماعية،  الخدمات  الستئناف  الوطنية  المؤسسات 

السالم والتنمية المستدامين، 4( إنشاء هيكل حوكمة فعال.

مصدر الصورة: محمود فاضل. شبكة المهنيين اليمنيين لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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الباب األول: ال هود المواضيعية الواللة

الجهود المواضيعية الشاملة
المساءلة أمام السكان المتضررين

المصلحة  أصحاب  هم  اإلنسانية  المساعدات  من  المستفيدين 
الرئيسيون يف االستجابة. لديهم الحق يف المشاركة يف القرارات التي 
تؤثر على حياتهم، والحصول على المعلومات الالزمة التخاذ قرارات 
برامج  أن  شعروا  إذا  مخاوفهم  عن  والتعبير  المعرفة  على  مبنية 

المساعدات ليست كافية أو أن لها عواقب غير مرغوب فيها. 

فريق  قبل  من  إجراؤه  تم  الذي  المجتمعية  المشاركة  تصور  مسح 
اشتمل   2019 عام  أوائل  المجتمعية يف  بالمشاركة  المعني  العمل 
كثر من 1,200 مسح كمي على مستوى األسرة يف 26 مديرية  على أ
المجتمعات  احتياجات  فهم  المسح  عزز  محافظة.   13 على  موزعة 
ذات األولوية والرضا عن المساعدات والتصورات حول المساعدات 
اإلنسانية.  البرامج  عليها  لتقوم  لالتصال  المفضلة  والطرق  اإلنسانية 
والتغذية هي  الغذاء  الصحية وخدمات  الخدمات  كانت  عام،  بشكل 
االحتياجات ذات األولوية األكثر شيوعاً التي تم اإلبالغ عنها. أيضاً، فإن 
المستجيبين أشاروا إىل أن المشاورات المباشرة مازالت هي الطريقة 
المفضلة لنشر المعلومات، ومع ذلك، فقد تم الترحيب بقنوات البث 
المستجيبين  من  بالمائة   44 أشار  عام،  بشكل  الراديو.  مثل  العامة 

لدى ممثلي  مباشرة  يثيروا مخاوفهم  أن  المحتمل  كان من  أنه  إىل 
التي  الشكاوى  تقديم  آلية  أساليب  تتضمن  اإلنسانية.  المنظمات 
يفضلها المشاركون من النازحين تلك التي تكون بالتواصل المباشر/
كز االتصال أو الرسائل النصية القصيرة أو االتصال  شخصياً أو عبر مرا
المستجيبين عن تفضيلهن  اإلناث من  الراديو. عبرت فئة  بمحطات 
القصيرة  النصية  والرسائل  الهاتفية  والمكالمات  المباشر  للتواصل 

لتقديم شكاواهن ومالحظاتهن. 

شهد معتكف فريق العمل المعني بالمشاركة المجتمعية الذي ُعقد 
يف ديسمبر 2019 مشاركة 31 شخص يمثلون وكاالت األمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية 
نتائج  المشاركون  استعرض  القطاعية.  المجموعات  ومنسقي 
القوة  نقاط  بتقييم  وقاموا  المجتمعية،  المشاركة  وإنجازات  تدخالت 
لعام  استراتيجية  خطة  ووضعوا  الخطط  تنفيذ  يف  الضعف  ونقاط 
تضمنت   2020 لعام  عمل  خطة  بوضع  العمل  فريق  قام   .2020

خمس توصيات رئيسية للمضي قدماً.

النوع االجتماعي
بعقد   2019 أغسطس  يف  االجتماعي  النوع  شبكة  إطالق  أعيد 
اجتماعات منتظمة تم خاللها االتفاق على اختصاصات شبكة النوع 
االجتماعي واختصاصات الرئيس المشارك لشبكة النوع االجتماعي. 
االتجاه  وتحديد  الفني  الدعم  بتقديم  االجتماعي  النوع  قامت شبكة 
االستراتيجي بشأن المساواة بين الجنسين والتمكين وإدماج النوع 
المتعلقة  الناشئة  القضايا  ومناصرة  االستجابة  خطط  يف  االجتماعي 
المياه  قطاع  مجموعة  أطلقت  اليمن.  يف  الجنسين  بين  بالمساواة 

والصرف الصحي والنظافة الصحية أيضاً فريق العمل المعني بالنوع 
االجتماعي واإلدماج لدعم تعميم مراعاة النوع االجتماعي يف جميع 
مراحل تصميم وتنفيذ البرامج. يف أواخر عام 2019، تم إنشاء شبكات 
النوع االجتماعي وشبكات المنسقين الخاصة بالمجموعات القطاعية 
النوع  إدماج  لتعزيز  القطاعية  المجموعات  منسقي  دعم  بهدف 
االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي يف خطط االستجابة.

البرامج النقدية 
اليمن  يف  السوق  على  القائمة  والتدخالت  النقدية  التدخالت  بدأت 
قبل اندالع األزمة الحالية، مع التركيز بشكل أساسي على التنمية من 
خالل صندوق الرعاية االجتماعية. مع تصاعد الصراع يف مارس 2015، 
الشركاء  وتطلع  االجتماعية،  الرعاية  صندوق  مدفوعات  تعليق  تم 
والقسائم  النقد  إىل  متزايد  بشكل  اإلنساين  المجال  يف  العاملين 
كأداة محتملة لالستجابة الطارئة. يف حين تركزت هذه الجهود بصفة 
أيضاً  برزت  فقد  والزراعة،  الغذايئ  األمن  قطاع  مجموعة  يف  رئيسية 
االستجابة  خطط  يف  أصغر  نطاق  على  اإلنسانية  النقدية  األنشطة 
الخاصة بمجموعة قطاع المأوى/المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة 
المخيمات ومجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
النقدية يف  ومجموعة قطاع الحماية. زاد استخدام برامج التحويالت 

جهود االستجابة اإلنسانية يف اليمن يف عام 2019، واستفاد من طرق 
عام  يف  مستفيد  ماليين   5.5 حوايل  والقسائم  النقدية  المساعدات 
2019. كانت معظم المساعدات النقدية خاصة بمجموعات قطاعية 
حاالت  يف  سيما  ال  الحاالت،  بعض  يف  أنه  إال   ،2019 عام  يف  معينة 
النزوح، فإن المساعدات النقدية متعددة األغراض استهدفت بشكل 
كثر فاعلية االحتياجات المتعددة التي يواجهها أولئك الذين اضطروا  أ

إىل الفرار من منازلهم بسبب الصراع.
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أساليب

االست ابة

3. تم تحديث عدد المستفيدين الذين وصلت إليهم مجموعة قطاع الحماية من خالل المساعدات النقدية منذ نشر لمحة إنسانية حول المساعدات النقدية والقسائم يف اليمن لعام 2019.

أساليب  خالل  من  اليمنيين  ماليين  حياة  يف  فرًقا  اإلنسانية  االستجابة  أحدثت 
مختلفة، تشمل المساعدات العينية والقسائم والمساعدات النقدية.

كان الدعم الدويل لليمن خالل عام 2019 كبيراً، حيث قامت المنظمات اإلنسانية 
لم  األمر  هذا  المحتاجين.  األشخاص  لمساعدة  ضخمة  إنسانية  استجابة  بتنفيذ 

يكن ممكناً إال من خالل االستعانة بأساليب استجابة مختلفة.

استندت أساليب االستجابة إىل تحليل االحتياجات اإلنسانية المختلفة واألولويات 
التي تم التعبير عنها من قبل المستفيدين والتحركات السكانية والبيئة التشغيلية. 

شهدت االستجابة العينية زيادة مقارنة بعام 2018.

الطارئة  لالستجابة  والقسائم  النقدية  المساعدات  استخدام  زاد   ،2019 عام  يف 
كبر من المديريات  للخطين األول والثاين يف جميع أنحاء اليمن، ووصلت إىل عدد أ
عام  يف  مديريات   303 إىل   2018 عام  يف  مديرية   257 )من  بالمائة   18 بنسبة 
 5.5 استفاد  اإلنساين.  المجال  العاملين يف  الشركاء  103 من  2019( من خالل 
قطاع  مجموعة  إطار  يف  والقسائم  النقدية  المساعدات  من  شخص  ماليين 
القطاعات  متعددة  واالستجابة  السريعة  االستجابة  وآلية  والزراعة  الغذايئ  األمن 
لالجئين والمهاجرين ومجموعة قطاع المأوى/المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة 
الصحي  والصرف  المياه  قطاع  ومجموعة  الحماية  قطاع  ومجموعة  المخيمات 
والنظافة الصحية، مقارنة مع 2.1 مليون شخص يف عام 2018. وصلت مجموعة 
قطاع األمن الغذايئ والزراعة وحدها إىل 2.1 مليون مستفيد من خالل المساعدات 
النقدية و 2.9 مليون مستفيد من خالل القسائم. وصلت مجموعة قطاع المأوى/

ووصلت  مستفيد   907,000 إىل  المخيمات  وإدارة  الغذائية/تنسيق  غير  المواد 
مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إىل 632,000 مستفيد 
إىل  الحماية  قطاع  مجموعة  وصلت  والقسائم.  النقدية  المساعدات  خالل  من 
645,232 3 مستفيد من خالل المساعدات النقدية، مما ساعد يف التخفيف من 

مخاطر الحماية.

يف عام 2019، استجاب 103 من الشركاء لألزمة باستخدام المساعدات النقدية 
والقسائم، 17 منهم كانوا شركاء منفذين للمساعدات النقدية متعددة األغراض. 
ضمت مجموعة الشركاء الذين قاموا بتنفيذ عمليات توزيع المساعدات النقدية 
متعددة األغراض 15 جهة حكومية و3 منظمات غير حكومية دولية و11 منظمة 
غير حكومية وطنية و3 وكاالت تابعة لألمم المتحدة تعمل يف 76 مديرية يف جميع 

أنحاء اليمن.

اليمن:  يف  تعمالن  النقدية  للمساعدات  شبكتان  هناك  كانت   ،2019 عام  يف 
شبكة بقيادة منظمة غير حكومية دولية، منظمة العمل ضد الجوع، بتمويل من 
االستجابة  آلية  إطار  يف  النقدي  بالدعم  يتعلق  فيما  الدويل  والبنك  اليونيسيف 
السريعة، وشبكة أخرى بقيادة منظمة كير بتمويل من المفوضية االوروبية لتقديم 
المنح النقدية متعددة األغراض للمتضررين من الصراع. عقدت مجموعة العمل 
والدروس  الفنية  اإلرشادات  لتبادل  شهرية  اجتماعات  واألسواق  بالنقد  الخاصة 
المستفادة وأفضل الممارسات باإلضافة إىل مناقشة قضايا السوق التي تؤثر على 
البرامج النقدية. قامت المجموعة بتفعيل النظام النقدي الموحد لألمم المتحدة، 
تنسيق  مدراء مكتب  قبل  إطالقها من  تم  النقدية  للبرامج  وهو منصة مشتركة 
الشؤون اإلنسانية والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنامج 

األغذية العالمي واليونيسيف يف ديسمبر 2018. 

بعض  يف  معينة.  قطاعية  بمجموعات  خاصة  النقدية  المساعدات  معظم  كانت 
الحاالت، ال سيما يف حاالت النزوح، تم تقديم مساعدات عينية للمستفيدين. مع 
كثر فاعلية  أ األغراض استهدفت بشكل  النقدية متعددة  المساعدات  ذلك، فإن 
الفرار من منازلهم  الذين اضطروا إىل  أولئك  التي يواجهها  المتعددة  االحتياجات 
بسبب الصراع. شكّل تقديم التقارير تحديًا آخر يف عام 2019، حيث قام الشركاء يف 
بعض األحيان بتقديم التقارير حول المساعدات النقدية متعددة األغراض إىل كل 
مجموعة قطاعية على حده وليس إىل مجموعة العمل الخاصة بالنقد واألسواق 
أو تم بتقديم التقارير إىل كل من المجموعة القطاعية ومجموعة العمل الخاصة 

بالنقد واألسواق، األمر الذي أدى إىل إزدواجية الحساب. 

عدد المنظمات

20 - 15
14 - 11

4 - 1

المصدر: المجموعات القطاعية – من وأين ومتى وماذا؟ (يناير – ديسمبر 2018 - 2019)

10 - 8

2018: تمت تغطية 257 مديرية

106 إجمايل عدد المنظمات

2019: تمت تغطية 303 مديرية

103 إجمايل عدد المنظمات

نمد المنظماة التا تستخمل بساليب المسانماة 
النقمية والقسائم حسب المميرية
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الباب األول: بساليب االست ابة

نمد األشخاص الذين تم الوصول إليهم حسب األسلوب والم مونة القطانية 

األمن الغذايئ والزراعة

الصحة**

القطاعات المتعددة 
للمهاجرين والالجئين

التغذية

آلية االستجابة السريعة

التعليم

المأوى/المواد غير الغذائية
/تنسيق وإدارة المخيمات

المياه والصرف الصحي
 والنظافة

قسائمالمجموعة القطاعية  عينية

2.9

11

8.8 

7.3

3.8

0.24

1.0

1.2

12.4

مليون

مليون*

ماليين

ماليين

ماليين

  مليون

مليون

مليون

  مليون

  مليون

  

   مليون

   مليون

  مليون

  

   مليون

   

مليون

ماليين

  مليون

ماليين

ماليين

      مليون

  مليون

 مليون

 مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

 مليون

  

مليون

  مليون

  

 مليون

 مليون

 1.8

 6.1

 12.0

 6.0

 4.7

 0.33 

 0.68

 1.02

 11.4

0

2.9

0

0

0

0

0

0.04

0.04

0

 1.2

0

0

0

0

0

0.03

0

0

2.1

0

0

0.65 

0.01

0.2

0.9

0.6

0

0.25

0

0

0.06

0.06

0

0.35

0.12

نقدية

المصدر: المجموعات القطاعية – من وأين ومتى وماذا؟ (يناير – ديسمبر 2018 - 2019(

الحماية***

%59

%80

%27-

%21

%20-

%26-

%46

%15

%9

%0

%100+

%0

%0

%0

%0

%0

%36

ال ينطبق

%0

%100+

%0

%0

%0

%0

%0

%36

ال ينطبق

××% نسبة التغيير من عام 2018 إىل 20192019 2018

* استناًدا إىل المنهجية العالمية لمجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة، فإن هذا الرقم يمثل أقصى وصول للمستفيدين من المساعدات العينية تم تحقيقه لكل مديرية يف عام 2019 من قبل شركاء مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة.
** يرجع هذا االنخفاض إىل مراجعة منهجية مجموعة قطاع الصحة الحتساب الوصول من عام 2018 إىل عام 2019.

*** تم تحديث عدد المستفيدين الذين وصلت إليهم مجموعة قطاع الحماية من خالل المساعدات النقدية منذ نشر لمحة إنسانية حول المساعدات النقدية والقسائم يف اليمن لعام 2019.

مالحظة: يستند احتساب النسب المئوية إىل األرقام قبل التقريب.

يف سياق االستجابة، قامت المجموعات القطاعية بتوسيع نطاق المساعدات العينية. يف الوقت نفسه، قامت عدة مجموعات 
وآلية  والزراعة  الغذايئ  باألمن  يتعلق  زيادات كبيرة فيما  النقدية، يف ظل مالحظة  المساعدات  بتوسيع نطاق  أيضاً  قطاعية 
االستجابة السريعة والمأوى/المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. أيضاً، 
قامت مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة بتوسيع نطاق مساعدات القسائم بنسبة 100 المائة. يف عام 2020، فإنه من 
كاً لفوائد هذه األساليب للمستفيدين. يوضح  كبر إدرا المتوقع أن يزداد حجم ونطاق المساعدات النقدية والقسائم بشكل أ

الجدول أدناه عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم حسب األسلوب والمجموعة القطاعية.
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لم يتم سداده            تم تمويلهمطلوب

التمويل
المطلوب       

 4.19  مليار دوالر أمريكي

ال ينطبقالمجموعات القطاعية المتعددة

ال ينطبق لم يتم تحديدها بعد

 4,193 3,647 1,428 اإلجمايل

 3.64 

التمويل
المستلم           

0.55 

التمويل الذي
لم يتم سداده            

تم تمويله
%87

  

 

 

 

57

1,646.6

290.8

287

154.2

70.8

102.2

45.1

42.8

47.8

52.1

2.8

188

660

562.4

336.4

33.3

131.3

151

50.9

76.5

62.7

20.7

ال ينطبق

ال ينطبق

2.8

ال ينطبق-

ال ينطبق-

2,209

627.2

320.3

285.5

221.8

153 

121.6

105.4

68.5

48.6

26.2

5.5 

%74.5

%46.4

%89.6

%54

%31.9

%66.8

%37.1

%40.6

%69.8

%117.2

%198.7

%50.2

المصدر: نظام التتبع المايل حتى 14 أغسطس 2020

المجموعة القطاعية

الصحة

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

الحماية

التغذية

آلية االستجابة السريعة 

التنسيق

االتصاالت يف حاالت الطوارئ

الخدمات اللوجستية

االستجابة متعددة القطاعات 
لالجئين والمهاجرين

التعليم

المأوى والمواد غير الغذائية
وتنسيق وإدارة المخيمات

األمن الغذايئ والزراعة

مليار دوالر أمريكيمليار دوالر أمريكي

ال ينطبق

ال ينطبق

       (االرقام بالمليون دوالر أمريكي )

تحليل

التمويل 
يف عام 2019، حصلت عملية اليمن على مبلغ 3.65 مليار دوالر أمريكي. ضمت الجهات المانحة األكبر كل من المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية 
واإلمارات العربية المتحدة. المجموعة القطاعية التي حظيت بالقدر األكبر من التمويل، مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة، حصلت على 1.6 مليار دوالر أمريكي. 

حصلت الوكاالت التابعة لألمم المتحدة على 74 بالمائة من إجمايل التمويل يف حين حصلت المنظمات غير الحكومية على 26 بالمائة.

كثر من 11 مليون شخص، وذلك من خالل تخصيص 240 مليون دوالر أمريكي لصالح 54 منظمة إنسانية تقوم  قدم صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن الدعم إىل أ
بتنفيذ 154 مشروع من المشاريع المنقذة لألرواح.

بحلول أواخر عام 2019، أعربت الجهات المانحة عن قلقها من أن بيئة العمل الصعبة تعرض مساءلة االستجابة للخطر. يف رسالة موجهة إىل سلطات األمر الواقع 
كثر من عشر جهات مانحة الضوء على القضايا العاجلة التي تثير بالغ القلق ودعت السلطات إىل معالجة القضايا الرئيسية التي تؤثر على  يف شهر نوفمبر، سلطت أ

فعالية العملية اإلنسانية.

التمويل المطلوب/الذي حصلت نليه الم موناة القطانية )حتى 4إ بغسطس لالال(
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الباب األول: التقييماة القائمة نلى البراهين

التقييمات

القائمة نلى البراهين
طوال عام 2019، واجه الشركاء العاملين يف المجال اإلنساين تحديات كبيرة إلجراء تقييمات مستقلة ومحايدة لالحتياجات اإلنسانية يف اليمن. يف حين تم إجراء تقييمات 
ذات طابع محلي وعلى نطاق أصغر، تم تأجيل ثالثة تقييمات بالغة األهمية على المستوى الوطني تقودها األمم المتحدة، وهي تقييم األمن الغذايئ وسبل العيش 
ومسح الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية )سمارت( وتقييم المواقع متعدد القطاعات، األمر الذي كان له أثر على استعراض االحتياجات اإلنسانية 

وخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020.

              بصورة عامة

تغطية التقييمات التي 
تم استكمالها

11 - 4
3
2
1

الصحة

المأوى   

المياه والصرف
الصحي والنظافة      

آلية االستجابة 
لسريعة          

             الحماية 

التغذية             

األمن الغذايئ
والزراعة               

إدارة وتنسيق
المخيمات            

تغطية التقييماة زا نال نإلا
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عدد التقييمات            المجموعة القطاعية

الربع الرابع            الربع الثالث             الربع الثاني              الربع األول

الصحة

الحماية

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

التغذية

آلية االستجابة السريعة 

التعليم

المأوى والمواد غير الغذائية

األمن الغذايئ والزراعة

وتنسيق وإدارة المخيمات 

25

15

18

16

17

14

6

3

8

4

2

8

2

6

3

-

-

-

3

3

4

2

5

3

-

-

-

9

12

16

9

18

9

3

1

1

الملتاجين زا نال نإلال - نمد التقييماة حسب الم مونة القطانية 

طوال عام 2019، تأثرت التقييمات اإلنسانية بسبب السلطات، مما أدى إىل تناقص كبير يف فهم حجم ونطاق االحتياجات 
اإلنسانية يف جميع أنحاء اليمن. تم إجراء بعض التقييمات المحلية الخاصة بمجموعات قطاعية محددة وتقييمات االحتياجات 
السريعة متعددة المجموعات القطاعية يف مناطق جغرافية محدودة. استندت معظم التقييمات التي تم إجراؤها إىل منهجيات 
عدد  بالتفصيل  أدناه  الجدول  يوضح  التركيز.  ومناقشات مجموعات  المباشرة  والمالحظة  بالمعلومات  الرئيسيين  المدلين 

التقييمات التي تم إجراؤها يف اليمن لكل ربع من عام 2019.
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الباب الثاعا: خطط الم موناة القطانية )األلن الغذائا والزرانة(

التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 
القطاعية  

كانت مؤشرات مجموعة األمن الغذايئ والزراعة لعام 2019، فيما يتعلق باستجابة 
الخط األول، تتمثل يف النسبة المئوية لألسر المستهدفة التي تزيد درجة استهالك 
الغذاء فيها عن 42، وفيما يتعلق باستجابة الخط الثاين، انخفاض النسبة المئوية 
يف عدد األسر التي تبيع األصول لشراء الغذاء. يشير ما يرد أدناه إىل التقدم المحرز 

مقابل أهداف المجموعة القطاعية4. 

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية  
تمثلت أهداف إستراتيجية مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة لعام 2019 يف 
)1( زيادة فرص الوصول إىل الغذاء لألسر األكثر ضعفاً يف جميع أنحاء البالد، )2( 
زيادة دخل األسر وإعادة تأهيل أصول األمن الغذايئ يف المناطق التي ترتفع فيها 

4.  استناداً إىل بيانات المراقبة وليس تقييمات األمن الغذايئ على مستوى البلد، والتي لم يكن من الممكن إجراؤها يف عام 2019 بسبب العوائق اإلدارية والبيروقراطية.

معدالت انعدام األمن الغذايئ. 

فريق تنسيق المجموعة القطاعية المكرس بالكامل بنسبة 100 بالمائة، ويف ظل 
الغذايئ  أتاح لمجموعة قطاع األمن  العمليات اإلنسانية،  كز  تواجده يف جميع مرا
التوقيت والتماسك والفعالية  القدرة على توفير تنسيق يتسم بحسن  والزراعة 

والكفاءة ألكبر عملية لألمن الغذايئ يف العالم.

أنجزت مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة والشركاء ما يلي يف عام 2019:

استهدفت استجابة مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة األسر التي تمر 	 
وما  الغذايئ  لألمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف  من  الثالثة  المرحلة  يف 
فوقها من خالل المساعدات الغذائية الطارئة المنقذة لألرواح والمساعدات 
الطارئة يف مجال سبل العيش وأنشطة النقد مقابل العمل وأشكال أخرى 
من أنشطة استعادة سبل العيش يف جميع المديريات البالغ عددها 333 

األمن الغذائي والزراعة 

الوصولالهدفخط األساسالمؤشرنوع االستجابة

نقاط استجابة الخط األول ذات  المستهدفة  لألسر  المئوية  النسبة 
كبر من 42 استهالك للغذاء أ

٪33٪50٪60

النسبة المئوية لالنخفاض يف عدد األسر التي استجابة الخط الثاين
تبيع األصول لشراء الغذاء

٪31٪16٪28

* قام شركاء مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة تدريجياً بتوسيع نطاق المساعدات التي يقدمونها خالل العام من 9.3 ماليين شخص يف يناير ليبلغ 13.3 مليون شخص كحد أقصى يف نوفمبر وتصل بانتظام إىل أكثر من
12 مليون مستفيد اعتباراً من أغسطس فصاعداً

 

عدد األشخاص الذين حصلوا على مجموعات مستلزمات الطوارئ يف مجاالت الزراعة وتربية 
الماشية وصيد األسماك 

عدد األشخاص الذين حصلوا على مساعدات غذائية طارئة (مساعدات عينية وتحويالت نقدية 
وقسائم) شهرياً

عدد األشخاص الذين حصلوا على الدعم والمساعدة يف مجال سبل العيش على المدى 
الطويل إلنشاء األعمال الصغيرة

عدد األشخاص المستفيدين من التحويالت النقدية المشروطة والتحويالت النقدية الموسمية 
المحددة والتوظيف يف برامج األشغال العامة

12,301,748

 8,000,000 

 2,000,000

 4,500,000

 *13,266,867 

 2,919,566 

 150,687 

 1,622,395 

%36

%108

%8

%36

أشخاص

أشخاص

أشخاص

أشخاص

تم الوصول إليهم بحسب المديرية                                                                       

500,000 - 250,001
250,000 - 100,001

100,000 - 50,001
50,000 - 25,001

أقل من 25,000

 فجوات االستجابة
مرتفعة جدا (120,001 - 200,000)

مرتفعة  (60,001 - 120,000)
متوسطة (25,001 - 60,000)

منخفضة أقل من 25,000
تجاوز الوصول عدد المستفيدين

المستهدفين

فجوات االستجابة (عدد المستفيدين المستهدفين - عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم)التقدم المحرز من قبل المجموعة القطاعية يف عام 2019 مقابل األهداف والغايات والمؤشرات            

الذين تم الوصول إليهم/ الهدفالذين تم الوصول إليهمالهدفنوع الهدفمؤشرات مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن
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مديرية. 

قدم شركاء مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة مساعدات غذائية طارئة 	 
مليون   13.3 إىل  لتصل  شهرياً،  المتوسط  يف  شخص  مليون   11.7 إىل 
شخص بحلول نهاية عام 2019، كما قاموا بتقديم الدعم يف مجال سبل 
بالمساعدات  يتعلق  4.7 ماليين شخص5. فيما  بنحو  يقدر  العيش إىل ما 
الغذائية الطارئة، يمثل ذلك زيادة بنسبة 108 بالمائة مقارنة مع 7.4 ماليين 
شخص حصلوا على مساعدات يف عام 2018، وزيادة بنسبة 102 بالمائة 
مليون شخص يف   2.3 مع  مقارنة  العيش  بمساعدات سبل  يتعلق  فيما 
عام 2018. بشكل عام، قدم شركاء مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة 
13.3 مليون شخص من اليمنيين الضعفاء مقابل الهدف  مساعدات إىل 
البالغ 18.8 مليون شخص )71 بالمائة مقابل الهدف(. يشمل هذا الرقم 
فقط عدد المستفيدين الذين استفادوا لوحدهم من األنشطة والمساعدات 

المختلفة، دون احتساب مزدوج6.

كنتيجة مباشرة للتوسع الهائل والمتزامن والسريع للغاية يف المساعدات 	 
تم  التي  العيش  سبل  مجال  يف  الطارئة  والمساعدات  الطارئة  الغذائية 
يعيش  مديرية   45 أصل  من  مديرية   29 فإن   ،2019 عام  خالل  إنجازها 
المرحلي  التصنيف  من  الخامسة  المرحلة  يف  يمرون  كانوا  أشخاص  فيها 
منذ  الشديد  الغذايئ  األمن  انعدام  ويواجهون  الغذايئ  لألمن  المتكامل 

ديسمبر 2018، لم تعد يف مرحلة ما قبل المجاعة.

العينية 	  المساعدات  أساليب  بتنفيذ  القطاعية  المجموعة  شركاء  قام 
السياقية  والجدوى  السوق  على  القائمة  والقسائم  النقدية  والمساعدات 
من  يكن  لم  التي  المواقع  يف  والتوسع  الوصول  ذلك  أتاح  والتشغيلية. 
السلع  تدفق  معوقات  بسبب  فيها  العينية  المساعدات  تقديم  الممكن 

األساسية.

التغييرات يف السياق   
ال تزال األزمة اإلنسانية التي طال أمدها بسبب الصراع يف اليمن هي األسوأ واألكبر 
يف العالم، وتتفاقم بسبب العديد من األزمات االجتماعية واالقتصادية واإلنسانية 
المتشابكة، ويصاحبها تدهور حاد يف المؤشرات االقتصادية وتوازن االقتصاد الكلي 
ومستويات معيشة الناس. يف عام 2019، كان 20.1 مليون يمني )67 بالمائة من 
السكان( يعانون من انعدام األمن الغذايئ يف مرحلة األزمة أو الطوارئ أو الكارثة 
وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ )كان 0.24 مليون يمني يمرون 
الغذايئ"الكارثة"،  لألمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف  من  الخامسة  المرحلة  يف 
المرحلي  التصنيف  من  الرابعة  المرحلة  يف  يمرون  شخص  ماليين   9.65 وكان 
المتكامل لألمن الغذايئ "الطوارئ"، يف حين كان 10.2 ماليين شخص يمرون يف 

المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ "األزمة"(.

على المستوى الوطني، فإن حوايل 36 بالمائة من األسر استهلكت كميات غير 
كافية من الغذاء؛ تم اإلبالغ عن أعلى مستوى يف أبريل )40 بالمائة( بعد أن أدى 
 41 العام، لم يكن لدى  تصاعد الصراع يف حجة إىل نزوح آالف األسر. على مدار 
بالمائة من األسر النازحة القدرة على الوصول إىل الغذاء الكايف من حيث الجودة 
والكمية. تم اإلبالغ عن أعلى مستوى يف يوليو )46 بالمائة( بعد التعليق الجزيئ 
للمساعدات الغذائية لبرنامج األغذية العالمي يف صنعاء. اعتمدت واحدة من كل 
ثالث أسر نازحة تقريباً على المساعدات الغذائية كمصدر رئيسي للغذاء يف عام 
2019. بشكل عام، اعتمدت 90 بالمائة من األسر استراتيجية واحدة على األقل 
للتكيف فيما يتعلق بالغذاء مثل تقليل عدد الوجبات أو تقليص كميات الحصص 
)بيانات برنامج األغذية العالمي-تحليل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها بالهاتف 

المتنقل(.

قد  والزراعة  الغذايئ  األمن  قطاع  كان شركاء مجموعة   ،2019 عام  نهاية  بحلول 
ما  وهو  الطارئة،  الغذائية  بالمساعدات  شهرياً  شخص  مليون   13.3 استهدفوا 
يمثل زيادة قدرها 1 مليون شخص عن هدف خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن 
لعام 2019 البالغ 12.3 مليون شخص. نتجت هذه الزيادة نتيجة تطور األوضاع 

5.  يشمل ذلك المستفيدين الذين حصلوا على المستلزمات الطارئة الخاصة بسبل العيش، والنقد مقابل العمل وأنشطة استعادة سبل العيش على المدى الطويل.

6. العدد اإلجمايل لألشخاص الذين تلقوا المساعدة حسب المجموعة القطاعية ال يشمل أولئك الذين حصلوا على المستلزمات الطارئة الخاصة بسبل العيش، وهو نشاط موجه إىل نفس األسر المستفيدة من 
المساعدات الغذائية الطارئة.

المستهدفين  الساخنة  الصراع  مواقع  يف  النازحين  لألشخاص  اإلضايف  والعدد 
بالمساعدات، والتي لم يتم بيانها يف أهداف خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن 

لعام 2019.

الفجوات الرئيسية 
كانت األنشطة الخاصة بسبل العيش تعاين من نقص شديد يف التمويل يف عام 
2019 مما أدى إىل حدوث فجوات كبيرة يف االستجابة يف معظم المديريات ذات 
األولوية التي تمر يف المرحلة الثالثة وما فوقها من التصنيف المرحلي المتكامل 
واالستراتيجيات طويلة  األجل  المساعدة قصيرة  بين  الجمع  يعد  الغذايئ.  لألمن 
وتقليل عبء  والمعزز  المستدام  الغذايئ  األمن  لتحقيق  األهمية  بالغ  أمراً  األجل 

الحاالت اإلنسانية على المدى المتوسط إىل المدى الطويل. 

الطارئة يف مديرية ظليمة حبور يف  الغذائية  المساعدات  كانت هناك فجوات يف 
القطاعية  المجموعة  شركاء  النسحاب  نتيحة  تعز  يف  الوازعية  ومديرية  عمران 
بسبب التدخل المستمر من قبل السلطات المحلية. لم يكن من الممكن إجراء 
تحليل كامل للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ على مستوى المديريات 
بسبب   2019 عام  يف  اليمن  يف  مديرية   333 عددها  البالغ  المديريات  لجميع 
مشاكل الوصول والعوائق اإلدارية والبيروقراطية. مع ذلك، تم إجراء تحليل البؤر 
الساخنة للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ يف 29 مديرية من أصل 45 
التصنيف  من  الخامسة  المرحلة  يف  يمرون  كانوا  أشخاص  فيها  يعيش  مديرية 
إىل  النتائج  أشارت   .2018 عام  يف  "الكارثة"  الغذايئ  لألمن  المتكامل  المرحلي 
تمر يف  أي جيوب سكانية  تبق هناك  لم  الغذايئ حيث  األمن  حدوث تحسن يف 
المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ نتيجة التوسع 

الهائل يف المساعدات اإلنسانية.

التحديات الرئيسية 
تنفيذ  دون  الحيلولة  إىل  العيش  بسبل  الخاصة  لألنشطة  التمويل  نقص  أدى 

الحلول المستدامة.

الحيلولة 	  إىل  العيش  كسب  بسبل  الخاصة  لألنشطة  التمويل  نقص  أدى 
دون تنفيذ الحلول المستدامة وإىل زيادة حجم الحاالت اإلنسانية.

البيئة التشغيلية التي تواجه قيوداً متزايدة إىل جانب العوائق البيروقراطية 	 
تأخر  إىل  وأدت  واألنشطة  والتنقل  الوصول  أعاقت  المرهقة  واإلدارية 

ومحدودية تقديم المساعدات.

للنازحين وعرقلة 	  كبير  تدفق  إىل  الساخنة  المواقع  الصراع يف  أدى تصاعد 
الوصول وتقديم المساعدات والمراقبة.

القطاعية 	  المجموعة  أنشطة  يف  السلطات  تدخل  يف  الملحوظة  الزيادة 
الحيوية.

األمريكي 	  الدوالر  مقابل  اليمني  الريال  صرف  سعر  وتذبذب  تقلب  أدى 
األسواق لشركاء  القائمة على  البرامج  أثرت على  السيولة  إىل مشاكل يف 
مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة وأدى إىل عجز مايل كبير لدى الشركاء.

حدوث 	  يف  المتغيرة  المواجهة  وخطوط  المتعددة  التفتيش  نقاط  تسببت 
ومدخالت  )الغذاء  األساسية  السلع  توريد  سلسلة  يف  مستمر  اضطراب 

سبل العيش( وحركة السلع يف جميع أنحاء البالد.

أدت القيود المفروضة على التأشيرات إىل ضعف مستويات التوظيف.	 

أدت القيود المفروضة على االستيراد إىل خفض تدفق المنتجات التجارية.	 
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التغذية 

التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 
القطاعية      

انخفض عدد المديريات ذات المستويات الحرجة لسوء التغذية الحاد بنسبة 28 
بالمائة يف عام 2019. يف عام 2019، بلغ عدد المديريات التي تعاين من سوء 
 .2018 عام  39 مديرية يف  مقارنة مع  إجماالً  28 مديرية  الوخيم  الحاد  التغذية 
تستند هذه األرقام إىل نتائج مسوحات الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف 
مستوى  على  والتغذية  الغذايئ  لألمن  الطارئ  التقييم  )سمارت(/  االنتقالية 

المحافظات للفترة 2016 – 2019 التي تم استنباطها على مستوى المديريات.

الدقيقة  المغذيات  إىل مكمالت مسحوق  بحاجة  هم  األطفال ممن  عدد  ارتفع 
بنسبة 208 بالمائة من 1.5 مليون طفل يف عام 2018 إىل 4.8 ماليين طفل يف عام 
2019. توسعت الفئة العمرية لألطفال الذين يحصلون على مسحوق المغذيات 
الدقيقة من الفئة العمرية 6 – 23 شهر إىل الفئة العمرية 24 – 59 شهراً. ارتفع 
عدد األطفال دون سن الخامسة الذين حصلوا على مكمالت مسحوق المغذيات 
الدقيقة بنسبة 88 بالمائة من 855,054 طفل يف عام 2018 إىل 1.6 مليون طفل 

يف عام 2019.

وصلت تغطية 300 موقع إضايف لبرامج العالج عبر العيادات الخارجية إىل نسبة 
100 بالمائة لعدد حاالت األفراد المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، مقارنة 
كز التغذية العالجية من  بنسبة 90 بالمائة يف عام 2018. ارتفع عدد مواقع مرا
حدوث  يف  ساهم  مما   ،2019 عام  يف  كز  مرا  104 إىل   2018 عام  يف  مركز   83
زيادة بنسبة 52 بالمائة يف تسجيل األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد 
الزيادة  ساهمت   .2018 عام  يف  بالمائة   30 بنسبة  مقارنة  ومضاعفاته  الوخيم 
يف عدد مواقع اإلبالغ بنسبة 37 بالمائة ومعدالت اإلبالغ وتوافر اإلمدادات على 
مستوى المواقع يف حدوث زيادة بنسبة 44 بالمائة يف عدد حاالت األطفال دون 
تم تسجيلهم يف  الذين  المعتدل  الحاد  التغذية  المصابين بسوء  الخامسة  سن 

البرامج المستهدفة للتغذية التكميلية، بعد أن كانت 34 بالمائة يف عام 2018.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية 
 )1( 2019 يف  لعام  للتغذية  القطاعية  للمجموعة  االستراتيجية  األهداف  تمثلت 
الحد من انتشار سوء التغذية الحاد والوقاية منه بين األطفال دون سن الخامسة 
 )2( الضعيفة،  السكانية  الفئات  من  وغيرهم  والمرضعات  الحوامل  والنساء 

توسيع تغطية خدمات التغذية وإزالة العقبات التي تمنع األسر من استخدامها.

ارتفع عدد األطفال دون سن الخامسة الذين تم عالجهم من سوء التغذية الحاد 
2019 مقارنة مع  357,224 طفل يف عام  3.4 بالمائة ليصل إىل  الوخيم بنسبة 
من حاالت سوء  إجماالً  حالة   18,659 تم عالج   .2018 عام  345,661 طفل يف 
 5 يمثل  ما  وهو  العالجية،  التغذية  كز  مرا يف  ومضاعفاته  الوخيم  الحاد  التغذية 
التي تم عالجها يف جميع  الوخيم  الحاد  التغذية  بالمائة من إجمايل حاالت سوء 
جزئياً  التغطية  من  المنخفض  المستوى  هذا  ُيعزى   .2019 عام  البالد يف  أنحاء 
تكون  ما  غالباً  والتي  العالجية،  التغذية  كز  لمرا الجغرافية  التغطية  انخفاض  إىل 
عام  يف  العنف.  أعمال  بسبب  لإلغالق  تتعرض  وبالتايل  ثابتة  مرافق  يف  ملحقة 
كبر من حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفاته يف  2019، تم عالج عدد أ
كز التغذية العالجية بنسبة بلغت 32 بالمائة مقارنة بعام 2018، وذلك بسبب  مرا
كز. تم افتتاح  كز التغذية العالجية من 83 مركز إىل 104 مرا التوسع يف عدد مرا
توسيع  تم  الخارجية، كما  العيادات  العالج عبر  لبرامج  إجماالً  300 موقع جديد 
نطاق خدمات عالج األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم ومضاعفاته 

الطبية، من 83 موقع يف عام 2018 إىل 104 مواقع يف عام 2019.

ارتفع عدد األطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل 
الذين تم قبولهم يف البرامج المستهدفة للتغذية التكميلية بنحو 13 بالمائة من 
568,332 يف عام 2018 إىل 639,791، مما يعني تحقيق 68 بالمائة من الهدف 
من  إجماالً  امرأة   645,978 ما مجموعه  قبول  تم  مديرية.   277 2019 يف  لعام 
خالل  التكميلية  للتغذية  المستهدفة  البرامج  يف  والمرضعات  الحوامل  النساء 
العام، بزيادة قدرها 81 بالمائة مقارنة بتلك التي تم الوصول إليها يف عام 2018 

وتمثل 101 بالمائة من الهدف لعام 2019.
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عدد الفتيان والفتيات يف الفئة العمرية  6 -59 شهراً الذين تم ترقيدهم للعالج من سوء 
التغذية الحاد الوخيم دون مضاعفات
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حديثاً لتلقي العالج
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برنامج  إليهم من خالل  الوصول  تم  الذين  الثانية  األطفال دون سن  ارتفع عدد 
التغذية التكميلية الشاملة بنسبة 143 بالمائة من 345,096 طفل يف عام 2018 
إىل 838,798 طفل يف عام 2019. بلغ عدد النساء الحوامل والمرضعات الاليت تم 
الوصول إليهن يف عام 2019 حوايل 898.306 امرأة، وهو ما يمثل 126 بالمائة 
التكميلية  التغذية  التي تنفذ برنامج  المديريات  ارتفع عدد  الهدف السنوي.  من 
2019. ارتبطت  151 مديرية يف عام  2018 إىل  89 مديرية يف عام  الشاملة من 
عدد  يف  الكبيرة  بالزيادة  الشاملة  التكميلية  التغذية  برنامج  تغطية  يف  الزيادة 
مديرية   151 إىل   2018 عام  مديرية يف   89 من  البرنامج،  تنفذ  التي  المديريات 
يف عام 2019، وتوفير برنامج التغذية التكميلية الشاملة إىل جانب التوزيع العام 

لألغذية يف الربع األول من عام 2019 يف 45 مديرية معرضة لخطر المجاعة.

مسحوق  مكمالت  على  حصلوا  الذين  الخامسة  سن  دون  األطفال  عدد  ارتفع 
إىل   2018 عام  يف  طفل   855,054 من  بالمائة   88 بنسبة  الدقيقة  المغذيات 
1,607,551 طفل يف عام 2019. انخفض توفير مكمالت فيتامين )أ( بنسبة 23 
بالمائة من 3,424,667 شخص تم الوصول إليهم يف عام 2018 إىل 2,624,294 
يف  )أ(  فيتامين  حملة  تنفيذ  إىل  جزئياً  ذلك  ويرجع   ،2019 عام  يف  شخص 
المحافظات الشمالية فقط. تم تقديم مكمالت حمض الفوليك إىل 2,044,754 
مقدمي  من  شخص   2,937,137 حصل  حين  يف  الحوامل،  النساء  من  امرأة 
تغذية  ممارسات  بشأن  االستشارات  على  الخامسة  دون سن  لألطفال  الرعاية 

كثر من 200 بالمائة من الهدف. الرضع وصغار األطفال، وهو ما يمثل أ

على مستوى  األساسية  التغذية  إمدادات  بتتبع  التغذية  قطاع  قامت مجموعة 
أفاد  ثالث.  المراقبة من طرف  المراقبة من خالل  تقارير  التي وردت يف  المرافق 
معظم الشركاء عن توافر كميات كافية من اإلمدادات الغذائية العالجية الجاهزة 
لالستعمال يف مواقع التغذية مع وجود إمدادات كافية يف 98 بالمائة من المواقع 
يف  بالمائة   60 من  العالجية  التغذية  كز  مرا إمدادات  تراوحت  العام.  مدار  على 
مارس 2019 إىل 100 المائة من مارس إىل ديسمبر 2019، وتراوح توافر األغذية 
كثر من 95 بالمائة يف  التكميلية الجاهزة لالستعمال من 78 بالمائة يف مارس إىل أ

الربع األخير من عام 2019.

التغييرات يف السياق 
لإلغاثة  القياسي  والتقييم  الرقابة  مسوحات  تنفيذ  على  المفروضة  القيود  أدت 
والظروف االنتقالية )سمارت( يف المحافظات الشمالية إىل إضعاف قدرة مجموعة 
قطاع التغذية على فهم تطورات حالة التغذية وتسببت يف تأخر التوقعات بشأن 
عدد الحاالت لعام 2020. زيادة انعدام األمن الغذايئ لدى األسر وتفشي األمراض 
وانهيار النظام الصحي والتدهور االقتصادي وارتفاع معدل التضخم كلها عوامل 

ساهمت يف تدهور حالة التغذية يف بعض المواقع. 

قبول  بعدم  الصحية  المرافق  لموظفي  السلطات  عن  الصادر  التوجيه  شكل 
إمدادات التغذية التي تقل مدة صالحيتها عن ستة أشهر تحدياً رئيسياً أمام تنفيذ 
استجابة التغذية يف بعض المديريات. أيضاً، القيود التي فرضتها السلطات والتي 
أثرت على نقل اإلمدادات، إىل جانب تأخير إصدار التصاريح وعرقلة الحركة كلها 

عوامل ساهمت يف قصر مدة صالحية اإلمدادات.

ظهرت تحديات أخرى من خالل إجراءات الموافقة المطولة من قبل السلطات، 
التغذية  مشاريع  تطوير  تنسيق  يتم  أن  على  االشتراط  بسبب  تباطأت  والتي 

ومقترحاتها على مستوى وزارة الصحة بدالً من مكاتب الصحة يف المحافظات.

الفجوات الرئيسية  
أدت القيود المفروضة على نقل إمدادات الشركاء خالل الربع األول من عام 2019 
كز التغذية العالجية المخصصة لعالج سوء  إىل الحد من توافر اإلمدادات يف مرا

التغذية الحاد الوخيم ومضاعفاته وتأخر الوصول إىل الخدمات المنقذة لألرواح.

أدى انعدام األمن وتحديات الوصول إىل محدودية خدمات التغذية: لم تتم تغطية 
20 مديرية من المديريات ذات األولوية فيما يتعلق بالبرامج المستهدفة للتغذية 
الخارجية.  العيادات  عبر  العالج  برامج  إىل  بحاجة  مديريات  وخمس  التكميلية 
والظروف  لإلغاثة  القياسي  والتقييم  الرقابة  لمسح  محدثة  بيانات  توافر  بدون 
االنتقالية )سمارت( للتغذية لوصف حالة التغذية على مستوى المحافظات يف 
12 محافظة، استمرت مجموعة قطاع التغذية  يف استخدام بيانات قديمة لمسح 
 .2018 لعام  )سمارت(  االنتقالية  والظروف  لإلغاثة  القياسي  والتقييم  الرقابة 
من المحتمل أن يكون ذلك قد أدى إىل خفض تقديرات عدد الحاالت يف تلك 

المحافظات.

الدقيقة  الذين يتلقون مساحيق المغذيات  تغطية األطفال دون سن الخامسة 
وتقديم الدعم التغذوي لألطفال دون سن الثانية والدعم الفني لتقييم وتنفيذ 
تغذية الرضع وصغار األطفال لألطفال دون سن الثانية، كلها أمور مثلت فجوات 

رئيسية.

شكل االفتقار إىل التغطية التغذوية المفصلة وتحليل فجوة الجودة على مستوى 
أولويات  تحديد  من  القطاعية  المجموعة  وأعاق  كبيرة؛  فجوة  التغذية  مواقع 

المواقع التي تتطلب الدعم.

التحديات الرئيسية 
تضمنت التحديات التي واجهت مجموعة قطاع التغذية يف عام 2019 ما يلي:   

انعدام األمن ومحدودية الوصول والقيود المفروضة على حركة الشركاء.	 

نقص اإلمدادات يف بعض المرافق الصحية بسبب انعدام األمن والخدمات 	 
اللوجستية المعقدة وإمكانية الوصول إىل المخازن وتأخر تصاريح اإلمدادات.

والتصاريح 	  المشاريع  على  الموافقة  يف  البيروقراطية  والقيود  التأخيرات 
لإلغاثة  القياسي  والتقييم  الرقابة  مسوحات  ذلك  يف  بما  والتقييمات 

والظروف االنتقالية )سمارت(. 

نقص التمويل للشركاء، بما يف ذلك دعم مكاتب الصحة يف المحافظات.	 

األولويات 	  تحديد  لتوجيه  المرافق  مستوى  على  مسح  أداة  وجود  عدم 
وتخصيص الموارد لسد الفجوات على مستوى مواقع التغذية.

التوقعات غير الواقعية من قبل السلطات المحلية بضرورة قيام الشركاء 	 
بتقديم مستويات مستحيلة من الدعم المايل.

يف 	  الصحة  مكاتب  وخاصة  المحلية  السلطات  مع  التنسيق  محدودية 
المحافظات ووزارة الصحة العامة.
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الصحة 

التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 
القطاعية 

لعدد  المئوية  النسبة  خفض  يف  ملحوظاً  تقدماً  الصحة  قطاع  مجموعة  أحرزت 
حاالت اإلصابة بالكوليرا. يف حين ارتفع عدد الحاالت يف عام 2019 بسبب زيادة 
التي  المستمرة  الوقائية  التدابير  فإن  الحاالت،  عن  للكشف  الحساس  الترصد 
للحاالت  الناجحة  اإلدارة  ضمنت  وشركاؤها  الصحة  قطاع  مجموعة  اتخذتها 
 861,096 تلقى  بالمائة.   0.1 نسبة  عند  المنخفض  الوفيات  معدل  واستقرار 
مريض إجماالً العالج يف 264 مركز لعالج اإلسهاالت الحادة و1,085 نقطة إلعادة 

اإلرواء الفموي )اإلماهة الفموية( يف جميع المحافظات. 

سجلت المجموعة القطاعية أيضاً زيادة كبيرة يف عدد المرافق الصحية المستهدفة 
المدعومة التي تتوفر فيها حزمة الحد األدىن من الخدمات. حتى ديسمبر 2019، 
قدم شركاء مجموعة قطاع الصحة الدعم إىل 3,117 مرفق من المرافق الصحية 
التي تتوفر فيها حزمة الحد األدىن من الخدمات، وهذا يمثل زيادة قدرها 1,297 

مرفق صحي و 71 بالمائة من الهدف.

المستفيدين  عدد  يف  بالمائة   30 بنسبة  زيادة  الصحة  قطاع  مجموعة  سجلت 
المستهدفين بحزمة الحد األدىن من الخدمات يف المديريات ذات األولوية. وصل 
ماليين   8 مع  مقارنة  مستفيد  ماليين   10.4 إىل  القطاعية  المجموعة  شركاء 
طبية  استشارة  مليون   1.8 تقديم  تم   ،2019 عام  يف   .2018 عام  يف  مستفيد 
استفاد منها ما يقرب من 8.8 ماليين مستفيد وتمثل ارتفاع بنسبة 11 بالمائة 

عن هدف عام 2019.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية 
ركزت استراتيجية االستجابة الصحية لعام 2019 على ثالثة أهداف رئيسية: )1( 
تحسين الوصول إىل الرعاية الصحية األولية والثانوية والمتخصصة، بما يف ذلك 
المساعدة يف   )2( العالية،  األولوية  ذات  المديريات  يف  المديريات،  مستشفيات 
ضمان قدرة المرافق الصحية يف المديريات ذات األولوية على االستجابة لتفشي 
األوبئة واألمراض، )3( المساعدة يف استعادة تشغيل المرافق الصحية المغلقة 

أو المتضررة يف المديريات ذات األولوية العالية. 

8.8 ماليين شخص من  كثر من  أ وصلت مجموعة قطاع الصحة وشركاؤها إىل 
كثر من 3,117 مرفق من المرافق الصحية  خالل 17.5 مليون استشارة طبية يف أ
بالمائة   11 بنسبة  زيادة  هذا  يمثل  اليمن.  أنحاء  جميع  يف  بالدعم  تحظى  التي 
مقابل العدد المستهدف. قدم شركاء المجموعة القطاعية الدعم لعالج 105,141 
حالة إصابة، وإجراء 390,259 عملية جراحية وتقديم 12,771 استشارة يف مجال 
الصحة النفسية. تم إجراء 466,291 والدة إجماالً وحصلت 1.5 مليون امرأة على 
تم  ذلك،  إىل  باإلضافة  الوالدة.  بعد  ما  ورعاية  للوالدة  السابقة  الرعاية  خدمات 
الحد  حزمة  مكونات  على  الصحية  الرعاية  مقدمي  من  شخص   9,277 تدريب 
األدىن من الخدمات، كما تم تدريب 6,130 قابلة يف مجال األمومة اآلمنة من قبل 
الصحة  العاملين يف مجال  الصحة و4,506 شخص من  شركاء مجموعة قطاع 

المجتمعية.  

تم  حيث  التحصين،  تغطية  نطاق  بتوسيع  الصحة  قطاع  مجموعة  شركاء  قام 
كثر من 574,600 طفل دون السنة الواحدة من العمر باللقاح الثاليث- تطعيم أ
بلقاح  الخامسة  سن  دون  طفل  ماليين   4.5 حوايل  تطعيم  تم  فيما  الخماسي، 
ضد  شخص   11,959,569 تطعيم  وتم  واحدة،  وطنية  حملة  يف  األطفال  شلل 
الدفتيريا،  لتفشي  استجابة  أخرى.  وطنية  حملة  يف  األلمانية  والحصبة  الحصبة 
وصلت حملتان إىل 3,788,899 طفل من خالل تقديم 3.7 ماليين جرعة من لقاح 

الدفتيريا لألطفال المستهدفين. 

كثر من 25 شريك من شركاء مجموعة قطاع الصحة يف  يف عام 2019، شارك أ
كز عالج  مكافحة الكوليرا عن طريق توفير الوقاية والعالج من خالل تفعيل مرا
اإلسهاالت المائية ونقاط إعادة اإلرواء الفموي يف 243 مديرية من المديريات ذات 
األولوية يف 21 محافظة. تم تنفيذ أربع جوالت من حمالت التطعيم ضد الكوليرا 
عن طريق الفم يف سبع مديريات من المديريات ذات األولوية يف أربع محافظات 
 3,134,565 وهي عدن وتعز وأمانة العاصمة والضالع، حيث وصلت إىل حوايل 

شخص بنسبة تغطية تزيد عن 91 بالمائة.

كثر من 391 مرفق صحي يف عام 2019، باإلضافة  تم إعادة تأهيل و/أو تجديد أ
102 مرافق صحية كانت متوقفة عن العمل أو تعمل جزئياً  إىل إعادة تشغيل 
حيث  الترصد؛  نظام  يف  تقدم  إحراز  تم  أيضاً،  التشغيلية.  طاقتها  بكامل  لتعمل 
90 بالمائة من جميع مواقع المراقبة أصبحت تقدم تقارير الترصد  كثر من  أن أ

أسبوعياً. 
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النفسي واالجتماعي  النفسية والدعم  المعني بالصحة  الفني  عقد فريق العمل 
الفريق  عقد  التنسيق.  عملية  يف  شريكاً   50 بإشراك  وقام  شهرية  اجتماعات 
بالصحة  تتعلق  مواضيع  حول  التدريبية  والدورات  العمل  ورش  من  سلسلة 
النفسية والدعم النفسي واالجتماعي. قامت المجموعة القطاعية أيضاً بتنشيط 
فريق العمل الفني المعني بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يف مرافق 
الرعاية الصحية لتلبية الحاجة إىل إدماج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
يف خطة عمل مرافق الرعاية الصحية، لتحديد الموارد المتاحة والشركاء وتحديد 
من  عضواً   16 يضم  الذي  الفريق  استكمل  والفجوات.  االحتياجات  ومعالجة 
القائمة  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  مؤشرات  وضع  من  الشركاء 
لمراقبة  مؤشرات  تتضمن  اإلنسانية  للمعلومات  ملخص  وهي  المرافق،  على 
المرافق  يف  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  لخدمات  المحرز  التقدم 
المياه والصرف  أنشطة  بتنفيذ  الذين يقومون  للشركاء  الموارد  الصحية، وتحديد 
إدارة  التوجيهية بشأن  الصحية، والمبادئ  المرافق  الصحية يف  الصحي والنظافة 

نفايات الرعاية الصحية. 

التغييرات يف السياق  
أدى تصاعد الصراع يف أجزاء كثيرة من البالد إىل نزوح أعداد كبيرة من السكان. 
الصحية مثقلة  المرافق  المناطق وأصبحت  الصحية يف تلك  االحتياجات  ازدادت 
باألعباء يف ظل النظام الصحي المرهق أصالً. أدت الهجمات على مرافق الرعاية 
المرافق  على  الضغوط  زيادة  إىل   –  2019 عام  يف  إجماالً  22 هجوم   – الصحية 
اإلبالغ  تم  المجاورة.  المناطق  الصحية يف  المرافق  األعباء على  الصحية، ال سيما 
عن عدد متزايد من األمراض المنقولة بالنواقل يف محافظات الحديدة وتعز وحجة 
المحافظات  يف  حادتان  وقود  أزمتا  أثرت  صحياً.  تحدياً  مثل  الذي  األمر  وعدن، 
المرافق الصحية وتشغيلها.  الوصول إىل  القدرة على  العام على  الشمالية خالل 
أيضاً، أثرت األحداث الطبيعية، مثل إعصار كيار يف سقطرى يف نوفمبر 2019 الذي 
صاحبه تسجيل سيول صغيرة محلية، على االستجابة الصحية. تم تحديث خطط 
بالمياه  المنقولة  لألمراض  لالستجابة  الصحة  قطاع  بمجموعة  الخاصة  الطوارئ 

واألمراض المنقولة بالنواقل واالستعداد لفصل  الشتاء واألعاصير. 

الفجوات الرئيسية  
بلوغ  يف  كبيراً  نجاحاً  حققوا  الصحة  قطاع  مجموعة  شركاء  أن  من  الرغم  على 
األهداف المحددة لعام 2019، فقد واجه بعض الشركاء صعوبات يف الحفاظ على 
المواجهة  خطوط  ذلك  وشمل  إليها،  الوصول  يتعذر  التي  المناطق  إىل  الوصول 

والمديريات المتضررة من الصراع والمناطق النائية للغاية.

ظلت النسبة المئوية المنخفضة لتشغيل المرافق الصحية تمثل الفجوة الرئيسية 
يف االستجابة الصحية. يف عام 2019، كانت 14 بالمائة من جميع المرافق الصحية 
متوقفة عن العمل و 35 بالمائة كانت تعمل بصورة جزئية بسبب نقص التمويل 
المعدات  نقص  أو  الطبي  المجال  يف  العاملين  ونقص  التشغيلية  للتكاليف 

واألدوية والمستلزمات الطبية.

توفير  ضمان  على  الصحة  قطاع  مجموعة  شركاء  ركز  األول،  للخط  وكاستجابة 
ذلك  ومع  الخدمات،  من  األدىن  الحد  لحزمة  وفقاً  األساسية  الصحية  الخدمات 
ذلك  يف  بما  المعدية  غير  األمراض  على  التركيز  إىل  الحاجة  كبير  بشكل  زادت 

الصحة النفسية. 

الصحية  الرعاية  مستوى  إىل  األولية  الصحية  الرعاية  مستوى  من  اإلحالة  ظلت 
فيما  سيما  ال  الصحة،  قطاع  مجموعة  شركاء  استجابة  يف  فجوة  تمثل  الثانوية 
والعظام  القلب  لجراحات  للنازحين  المتخصصة  الصحية  باالحتياجات  يتعلق 
المصابين  إسعاف  نقاط  إىل  المصابة  الحاالت  إحالة  عمليات  كانت  واألعصاب. 

تمثل أيضاً فجوة كبيرة. 

والمستشفيات  المديريات  مستشفيات  يف  أقل  المتخصصة  الكوادر  عدد  كان 
توافر  رصد  لنظام  وفقاً  التخصصية.  والمستشفيات  المديريات  بين  المشتركة 
بالمائة   53 فإن   ،2018 لعام  العالمية  الصحة  بمنظمة  الخاص  الصحية  الموارد 
من جميع المرافق الصحية يف اليمن تفتقر إىل األطباء العامين، فيما 45 بالمائة 
عاملين   10 هناك  المتخصصين.  األطباء  إىل  تفتقر  العاملة  المستشفيات  من 
صحيين لكل 10,000 شخص يف اليمن – أي أقل من نصف الحد األدىن للمعيار 
الذي حددته منظمة الصحة العالمية البالغ 22. ومثل االفتقار إىل الرعاية الشاملة 
المديريات  الطوارئ يف جميع مستشفيات  والمواليد يف حاالت  بالتوليد  الخاصة 

والمستشفيات المشتركة بين المديريات فجوة رئيسية أخرى.

التحديات الرئيسية 
ظلت فجوة التمويل الستجابة مجموعة قطاع الصحة عند 53.9 بالمائة من المبلغ 
المطلوب لتحقيق األهداف والذي تبلغ قيمته 627 مليون دوالر أمريكي. تعطل 
النظام الصحي إىل جانب محدودية القدرات وضعف قدرة السكان على الوصول 
بسبب الصراع وتدهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية كلها عوامل أدت إىل تفاقم 
الصحية  المرافق  يف  الصحية  الرعاية  مجال  العاملين يف  أعداد  كانت  التحديات. 
أن  المتخصصة؛ يف حين  الكوادر  إىل  تفتقر  الصحية  المرافق  كافية:  غير  العاملة 
العاملين يف مجال الصحة العامة لم يستلموا رواتبهم للعام الثالث على التوايل. 
أيضاً، فإن البيئة اإلعالمية المناهضة للمنظمات اإلنسانية، كما يتضح من خالل 
الهجمات على الشركاء يف الضالع وشمال اليمن يف عام 2019، وضعت المزيد 

من العوائق أمام تقديم الرعاية الصحية.

يواجهها شركاء  التي  القضايا صعوبة  كثر  أ أحد  الصراع  إىل مناطق  الوصول  ظل 
مجموعة قطاع الصحة بسبب القيود يف جميع أنحاء اليمن والتغيير المستمر يف 

الحدود الجغرافية لمناطق الصراع.

الهياكل الحكومية المجزأة ومستويات التنسيق المتعددة والقيود الشديدة على 
 .2019 عام  يف  كبيراً  تحدياً  شكلت  عوامل  كلها  الطبية  اإلمدادات  ونقل  الحركة 
كافح الشركاء لضمان توفير إمدادات مستمرة وكافية من األدوية والمستلزمات. 
للمستفيدين.  الصحية  الخدمات  وتقديم  المشاريع  تنفيذ  تأخر  لذلك،  نتيجة 
التحتية  البنية  بسبب ضعف  تفاقمت  التي  المتعددة  واألمراض  األوبئة  شكلت 
للمياه والصرف الصحي تحديات إضافية. ومثلت محدودية القدرات والموظفين 
من  المزيد  إىل  النزوح  زيادة  أدت  حين  إضافية، يف  فجوات  الصحية  المرافق  يف 

الضغوط على تقديم الخدمات الصحية.
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المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 
القطاعية  

استهدفت استجابة الخط األول لمجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
األولوية  ذات  المناطق  يف  الضعفاء  والفتيات  والفتيان  والرجال  النساء  الصحية 
الصحي  والصرف  المياه  مجال  يف  لألرواح  والمنقذة  الملحة  االحتياجات  لتلبية 
والنظافة الصحية وذلك للحد من مخاطر تفشي األمراض والمساهمة يف الوقاية 
أثر  تمثل  المائية.  اإلسهاالت  أمراض  انتشار  من  الحد  خالل  من  المجاعة  من 
الحاد  المايئ  بالكوليرا/اإلسهال  إصابتها  المشتبه  الحاالت  االستهداف يف خفض 
بنسبة 20 بالمائة من 369,000 حالة يف عام 2018 إىل 295,200 حالة يف عام 
2019، حيث  عام  المائية يف  اإلسهاالت  العام ألمراض  المعدل  انخفض   .2019
شكل 9.3 بالمائة من إجمايل حاالت اإلصابة باألمراض مقارنة مع 11.6 بالمائة يف 
عام 2018. مع ذلك، ويف عام 2019، كان هناك 861,096 حالة يشتبه إصابتها 
باإلسهال المايئ الحاد/  الكوليرا، من ضمنها 1,025 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.

التأهب  تدابير  ونقص  الوصول  على  المفروضة  القيود  إىل  الزيادة  هذه  ُتعزى 
والصعوبات يف جمع البيانات الوبائية الموثوقة.

استهدفت استجابة الخط الثاين النساء والرجال والفتيان والفتيات الضعفاء من 
والموسعة  المحّسنة  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  خالل 
بهدف خفض عدد األشخاص ممن هم يف حاجة ماسة إىل المياه اآلمنة والصرف 
بالمائة(. وصلت  11 مليون شخص )14  12.6 مليون شخص إىل  الصحي من 
شخص  مليون   12.6 إىل  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  مجموعة 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  من  والماسة  الملحة  االحتياجات  لتغطية 

الصحية.

والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  مجموعة  استجابة  أنشطة  استهدفت 
العالية  االحتياجات  ذوي  من  والفتيات  والفتيان  والرجال  النساء  الصحية 
والمتوسطة إليجاد الحلول الدائمة. تهدف مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية إىل زيادة عدد شبكات المياه والصرف الصحي التي تم تحسينها 

من 522 يف عام 2018 إىل 1,247 يف عام 2019 )وهو ما يمثل زيادة بنسبة 138 
و217  للمياه  شبكة   1,143 بتحسين  القطاعية  المجموعة  شركاء  قام  بالمائة(. 
زيادة  11.3 مليون شخص )وهو ما يمثل  شبكة للصرف الصحي استفاد منها 

بنسبة 161 بالمائة(.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية 
المياه والصرف  إنساين لمجموعة قطاع  79 شريك عمل  2019، ساهم  يف عام 
العمل  القطاعية، عبر  المجموعة  استجابة  أهداف  الصحية يف  والنظافة  الصحي 
يف 22 محافظة و317 مديرية يف جميع أنحاء اليمن. يف إطار الهدف االستراتيجي 
من  شخص  ماليين   5 من  كثر  أ إىل  القطاعية  المجموعة  شركاء  وصل  األول، 
اليمنيين األكثر ضعفاً من خالل المساعدات الطارئة والمنقذة لألرواح يف مجال 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وذلك للحد من تزايد معدالت اإلصابة 
 2.7 الطارئة إىل  المياه  الوفيات. شمل ذلك توفير إمدادات  باألمراض ومعدالت 
مليون شخص من أصل 2.8 مليون شخص من المستهدفين من خالل 7.5 لتر 
على األقل من المياه اآلمنة لكل شخص يومياً عبر نقل المياه اآلمنة بالشاحنات 
أعضاء  وصل  األسرة.  مستوى  على  جودتها  ومراقبة  المنزلية  المياه  ومعالجة 
المجموعة القطاعية إىل 400,000 أسرة ضعيفة يف مواقع النازحين والمتضررين 
من األمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خالل الدعم 

الطارئ يف مجال الصرف الصحي، وذلك من أصل 800,000 أسرة مستهدفة. 

جانب  إىل  واألسرة،  المجتمع  مستوى  على  بالنظافة  التوعية  حمالت  وصلت 
إىل  النظافة،  تمكين  مواد  توزيع  وكذلك  والنساء  لألطفال  المالئمة  الرسائل 
توفير  ذلك  يف  بما  والفتيات  والفتيان  والرجال  النساء  من  شخص  ماليين   5.5
غسل  مستلزمات  و"حقائب  الشهرية  بالدورة  الخاصة  النظافة  مستلزمات 
بالحاالت  المتأثرة  والمناطق  النازحين  التدخالت  هذه  استهدفت  األطفال". 
التي  والمجتمعات  واألسر  الحادة  المائية  بالكوليرا/اإلسهاالت  إصابتها  المشتبه 
تعاين من حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم وسوء التغذية الحاد الشامل. يف إطار 

 

 10,774,276 

 2,991,340 

 11,278,453 

 785,135 %26

%100+

تم الوصول إليهم بحسب المديرية                                                                       

500,000 - 250,001
250,000 - 100,001

100,000 - 50,001
50,000 - 25,001

أقل من 25,000

 فجوات االستجابة
مرتفعة جدا (120,001 - 200,000)

مرتفعة  (60,001 - 120,000)
متوسطة (25,001 - 60,000)

منخفضة أقل من 25,000
تجاوز الوصول عدد المستفيدين

المستهدفين

فجوات االستجابة (عدد المستفيدين المستهدفين - عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم)التقدم المحرز من قبل المجموعة القطاعية يف عام 2019 مقابل األهداف والغايات والمؤشرات            

الذين تم الوصول إليهم/ الهدفالذين تم الوصول إليهمالهدفنوع الهدفمؤشرات مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

عدد األشخاص المستفيدين من توفير وإعادة تأهيل وصيانة شبكات إمدادات المياه للسكان 
المتضررين

عدد األشخاص الذين استفادوا من الوصول إىل مواد مستلزمات النظافة الكافية والمناسبة 

أشخاص

أشخاص



28

الباب الثاعا: خطط الم موناة القطانية )المياه والصرف الصلا والنظازة الصلية(

هذا الهدف، نشط 29 شريكًا للعمل اإلنساين لدى المجموعة القطاعية يف تدخالت 
االستجابة الخاصة بالكوليرا يف 165 مديرية ذات أولوية ينتشر فيها الكوليرا.

تمثل الهدف االستراتيجي الثاين لمجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحي  المياه والصرف  الحفاظ على استدامة شبكات  أو  الصحية يف استعادة 
والمرونة. وصل  التحمل  على  اليمنيين  السكان  وقدرة  العامة  الصحة  لتحسين 
أعضاء المجموعة القطاعية إىل 11.3 مليون شخص من النساء والرجال والفتيان 
إمدادات  المستهدفين من خالل  10.8 ماليين شخص من  أصل  والفتيات من 
المياه اآلمنة والكافية. يف سبيل ضمان استمرارية عمل شبكات إمدادات المياه 
الحيوية، قدم الشركاء الدعم إىل المجتمعات ومؤسسات المياه من خالل الوقود 
بالطاقة  الضخ  للمعالجة والحوافز وأنظمة  الالزمة  الكيميائية  والمعدات والمواد 
المجموعة  شركاء  وصل  واآلبار.  الشبكات  تأهيل  وإعادة  وإصالح  الشمسية 
والفتيات  والفتيان  والرجال  النساء  من  شخص  ماليين   4 إىل  أيضاً  القطاعية 
من خالل الدعم لتشغيل واستمرار عمل شبكات الصرف الصحي، بما يف ذلك 
شبكات مياه المجاري وإدارة النفايات الصلبة وتوفير الوقود والحوافز وعمليات 

اإلصالح وإعادة التأهيل والتوسع.

التغييرات يف السياق  
الصراع  أثر استمرار  اإلنسانية لسنوات، فقد  المساعدات  تقديم  الرغم من  على 
والتدهور االقتصادي ومعوقات الوصول على تقديم الخدمات والحد من قدرات 
لتفشي  التعرض  من  عالية  مستويات  األسر  واجهت  التكيف.  على  المجتمع 
كثر من ثلثي اليمنيين  األمراض والنقص الحاد يف التغذية. يف عام 2019، كان أ
بحاجة إىل الدعم لتلبية االحتياجات األساسية يف مجال المياه والصرف الصحي 
والنظافة. تعرضت البنية التحتية للمياه ألضرار يف 11 حادثة. أيضاً، أدت الكوارث 
المياه اآلمنة  الطبيعية، بما يف ذلك األعاصير والسيول، إىل تعطيل الوصول إىل 
المرتبطة  باألمراض  اإلصابة  تزايد مخاطر  إىل  أدى  الذي  األمر  البيئي،  واإلصحاح 
والواردات  المحدودة  اإليرادات  أدت  الصحية.  والنظافة  الصحي  بالمياه والصرف 
جزئياً،  الصحي  والصرف  المياه  شبكات  من  العديد  تشغيل  إىل  للوقود  الهشة 
أضطر  المياه، مما  إمدادات  بدون  أياماً  الكبرى  المدن  العديد من  حيث تمضي 

السكان إىل اللجوء إىل مصادر غير آمنة.

تحول  التي  العوائق  زيادة  إىل  العيش  سبل  وتضاؤل  االقتصادي  التدهور  أدى 
المنقولة  المياه  تكلفة  تضاعفت  النظافة.  ومواد  اآلمنة  المياه  إىل  الوصول  دون 
النساء  من  شخص   375,000 حوايل  أضطر  القوارير.  يف  والمعبأة  بالشاحنات 
والرجال والفتيان والفتيات للنزوح مجدداً، األمر الذي أدى إىل زيادة االحتياجات 
ذات  الحماية  وشواغل  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  بالمياه  المتعلقة 
والفئات  والمسنين  اإلعاقة  الفقراء واألشخاص ذوي  أدى إىل تضرر  الصلة، مما 

المهمشة بشكل غير متناسب.

كثر أهمية، فقد تدهورت بيئة الوصول التشغيلية بشكل كبير يف ظل  على نحو أ
زيادة القيود البيروقراطية، بما يف ذلك القيود على التنقل والتقييمات وتصميم 
البرامج. أثر ذلك على وجه التحديد على االستجابة لتفشي األمراض، األمر الذي 

أدى إىل الحد من قدرة الشركاء على احتواء انتشار الكوليرا.

ارتفع عدد شركاء المجموعة القطاعية الفاعلين، ومعظمهم من المنظمات غير 
الحكومية الوطنية، من 67 شريك يف عام 2018 إىل 79 شريك يف عام 2019. مع 
ذلك، مقارنة ببيانات االستجابة لعام 2018، فقد انخفضت استجابة المنظمات 
غير الحكومية بنسبة 20 بالمائة، بينما زادت التدخالت من قبل السلطات بنسبة 
20 بالمائة، وهو ما يمثل 78 بالمائة من إجمايل االستجابة. توسعت االستجابة 
من  بالمائة   116 نسبة  الشركاء  اإلنسانية، حيث حقق  للعمليات  مركز عدن  يف 

االحتياجات المستهدفة مقارنة مع 82 بالمائة يف عام 2018.

الفجوات الرئيسية 
والصرف  المياه  مجال  يف  الشاملة  المساعدات  تقديم  يف  كبيرة  فجوة  ظهرت 
ضعفاً  األكثر  األشخاص  من  بالمائة   81 حوايل  أفاد  الصحية.  والنظافة  الصحي 
بأنهم غير قادرين على الوصول إىل الخدمات واستخدامها، يف حين أفاد 50 بالمائة 
بأن تقديم الخدمات ال يحترم كرامتهم أو آرائهم. وجدت زيارات المراقبة الميدانية 
خدمات  خاصة  وبصفة  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  أن 
الصرف الصحي، لم تراعي بشكل كاف احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة. أدى 
التركيز على البنية التحتية يف استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
)بنسبة 82 بالمائة( إىل الحد من التركيز على الصحة العامة ونهج أوجه الضعف 
التفاعل  الضعفاء.  األشخاص  أولويات  تحديد  من  الحد  وبالتايل  االستهداف،  يف 
التصميم  بضمان  الشركاء  قيام  دون  حال  النهائيين  المستفيدين  مع  المحدود 
المناسب لالحتياجات المحددة. على هذا النحو، أدى استهداف وتصميم مرافق 
أثر  مما  معينة،  فئات  استبعاد  إىل  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 

بشكل غير متناسب على األشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين.

النازحين فجوة ملحوظة. من بين  مثل تلبية الحد األدىن من المعايير يف مواقع 
بالمائة منهم   50 كان  102 موقع يف حجة،  النازحين يف  198,632 شخص من 
كمصدر  األمطار  مياه  بالمائة   48 استخدم  حين  يف  العراء،  يف  التبرز  يمارسون 
رئيسي للمياه. اعتمدت العديد من المواقع على نقل المياه بالشاحنات بسبب 
الصحي  الصرف  كان  بالشبكات.  الربط  القدرة على  الجوفية وعدم  المياه  نقص 
كبر الفجوات يف مواقع النازحين، حيث تأخر البناء وكان  يف حاالت الطوارئ أحد أ
هنالك افتقار لعمليتي التشغيل والصيانة لضمان استمرارية التشغيل والنظافة. 
باستجابة  يتمتعون  فقط  بالمائة   30 حوايل  كان  المسجلة،  النازحين  مواقع  يف 
 14 فيما حوايل  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  مستدامة يف مجال 

بالمائة فقط توفرت لهم المعايير الدنيا. 

اإلسهاالت   / الكوليرا  مثل  األمراض  تفشي  احتواء  يف  كبيرة  فجوة  هناك  كانت 
تحسين  من  الرغم  على  بالنواقل.  المنقولة  األخرى  واألمراض  الحادة  المائية 
على  قائمة  أدلة  قاعدة  تطوير  يف  والتحديات  التشغيلية  البيئة  فإن  القدرات، 
البراهين أعاقت االستجابة يف الوقت المناسب الحتواء األمراض المتعلقة بالمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية. فقط 86 بالمائة من المناطق ذات األولوية 
التي تنتشر فيها الكوليرا تم فيها تنفيذ استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة 
استجابتها.  يف  الصحي  الصرف  اعتمدت  فقط  بالمائة   43 أن  حين  يف  الصحية، 
ساهم اإلصحاح البيئي وإدارة النفايات يف تقليل عدد مواقع تكاثر النواقل الحاملة 

لألمراض.

التحديات الرئيسية  
المجتمعات يف جميع  التقييمات وإشراك  إجراء  المفروضة على  القيود  شكلت 
كبيراً يف ضمان استجابة شاملة يف مجال  مراحل دورة التخطيط للبرامج تحدياً 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وأعاقت الشركاء من استهداف الفئات 
إعاقة  إىل  المستفيدين وتلقي مالحظاتهم  أدت محدودية مشاركة  األكثر ضعفاً. 
فئات  استبعاد  مخاطر  وزيادة  كرامتها  وحفظ  المجتمعات  حماية  من  الشركاء 

معينة.

لم تتم تلبية العديد من االحتياجات يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية يف مواقع النازحين بسبب العقبات التي تحول دون وصول المنظمات 
المواقع  واجهت  المخططة.  غير  المتناثرة  والمواقع  المستمر  والنزوح  اإلنسانية 
الموجودة على أراضي خاصة )79 بالمائة إجماالً من جميع المواقع( قيوداً على 
المواقع  المياه. أعاقت  لبناء مرافق الصرف الصحي وربطها بشبكات  التصاريح 
خدمات  توفير  كبيرة  مساحات  يف  الواقعة  المخططة  وغير  والصغيرة  المتناثرة 
تعاين  مناطق  يف  يقع  منها  العديد  الصحية.  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 
خدمات  تقديم  إعاقة  إىل  أدى  الذي  األمر  للسيول،  معرضة  أو  المياه  شح  من 
عالية الجودة وزيادة مخاطر اإلصابة باألمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية. أدت محدودية موافقة السلطات على التدخالت الطارئة، بما يف 

ذلك المراحيض ونقل المياه بالشاحنات، إىل تأخير االستجابة بشكل كبير.

والنازحين  للسيول  االستجابة  وأهمية  توقيت  على  الوصول  على  القدرة  أثرت 
إىل  البيروقراطية  العوائق  بسبب  اإلنساين  الحيز  تقلص  أدى  األمراض.  وتفشي 
االفتقار إىل اإلشراف والمراقبة وتقويض معايير المالءمة والجودة. بحلول نهاية 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  مشاريع  من  مشروع   49 فإن   ،2019 عام 
الصحية بقيمة 12.4 مليون دوالر أمريكي وتستهدف 2.5 مليون شخص كانت 
ما تزال يف انتظار الموافقات، وبعضها تأخر ألكثر من تسعة أشهر. أثر ذلك على 
االستجابة لتفشي الكوليرا وأدى إىل الحد من قدرة الشركاء على احتواء انتشار 
الكوليرا، مما ساهم يف زيادة انتقال األمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية، بما يف ذلك الكوليرا/اإلسهاالت المائية الحادة وحمى الضنك 

وسوء التغذية الحاد الوخيم لدى األطفال دون سن الخامسة.
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الحماية 

التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 
القطاعية  

الطفل  بحماية  الخاصة  مسؤولياتها  ومجاالت  الحماية  قطاع  مجموعة  حققت 
بالمائة   126 نسبته  ما  األلغام  وإزالة  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف 
األشخاص  تكمن يف عدد  المئوية  النسبة  الزيادة يف  األول.  الخط  أثر  من مؤشر 
الخدمات  أو  بالحماية  المتعلقة  المساعدات  يتلقون  الذين  للخطر  المعرضين 
المتخصصة. تم تقديم المساعدات للنساء والرجال والفتيان والفتيات من خالل 
الخدمات متعددة القطاعات التي تهدف إىل الحد من أثر العنف وآليات التكيف 
الضارة وأوجه الضعف الناجمة عن الصراع يف اليمن. قام شركاء مجموعة قطاع 
الحماية بتحديد األشخاص وإحالتهم إىل الخدمات المتخصصة يف مجال العنف 
العاجلة  الحتياجاتهم  لالستجابة  الطفل  وحماية  االجتماعي  النوع  على  القائم 
المساعدات  تقديم  أيضاً  األوىل  المرحلة  تضمنت  التكيف.  على  قدرتهم  ولدعم 
المستلزمات  األسرة/حقائب  مستلزمات  وحقائب  القانونية  والخدمات  النقدية 

اإلنتقالية باإلضافة إىل التوعية بمخاطر األلغام.

بشكل عام، انخفض التقدم المحرز يف مؤشر أثر الخط األول لعام 2019 بنسبة 3 
بالمائة عن عام 2018 بسبب الزيادة يف عدد األشخاص ممن هم يف حاجة ماسة 

من 6.5 ماليين شخص إىل 8.2 ماليين شخص من عام 2018 إىل عام 2019.

التقدم المحرز مقابل مؤشر أثر الخط الثاين تمثل يف زيادة النسبة المئوية لعدد 

الجهود  المؤشر  هذا  يعكس  بالمائة.   52 أي  تدريبهم،  تم  الذين  المتطوعين 
الشاملة يف بناء القدرات وبناء قدرة األفراد والمجتمعات على التحمل والمرونة 
وغيرها  المجتمعية  والشبكات  والتوعية  واالجتماعي  النفسي  الدعم  خالل  من 

من المبادرات.

المئوية  "النسبة  القطاعية،  المجموعة  الستجابة  الكامل  األثر  مؤشر  تحقيق  تم 
التي تتوفر فيها خدمات متخصصة"،  األولوية  المجتمعات ذات  للزيادة يف عدد 
بنسبة 99 بالمائة حيث تم الوصول إىل 307 مديريات من أصل 309 مديريات 

مستهدفة.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية 
يف عام 2019، استهدفت مجموعة قطاع الحماية ومجاالت مسؤولياتها الخاصة 
تقديم  األلغام  وإزالة  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الطفل  بحماية 
بمن  الخاصة،  الحماية  احتياجات  ذوي  لألشخاص  المتخصصة  المساعدات 
كز والبرامج المجتمعية وشبكات الحماية. خالل  فيهم ضحايا العنف، ودعم المرا
العام، وعلى الرغم من المعوقات التي تعترض برامج الحماية، تم الوصول إىل 
4.2 ماليين شخص من أصل 4.8 ماليين شخص من المستهدفين، من بينهم 
2.76 مليون طفل )1.4 مليون من الفتيات و1.36 مليون من الفتيان(. استفاد 
405,950 شخص من النساء والفتيات من البرامج المتعلقة بالعنف القائم على 

النوع االجتماعي يف عام 2019.
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فجوات االستجابة (عدد المستفيدين المستهدفين - عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم)التقدم المحرز من قبل المجموعة القطاعية يف عام 2019 مقابل األهداف والغايات والمؤشرات            

الذين تم الوصول إليهم/ الهدفالذين تم الوصول إليهمالهدفنوع الهدفمؤشرات مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

عدد األشخاص المستفيدين من المساعدات النقدية يف مجال الحماية *

عدد األطفال وأفراد المجتمع الذين تم الوصول إليهم برسائل التوعية المنقذة لألرواح بمخاطر 
األلغام

عدد المستفيدين من الخدمات المتعلقة بالعنف القائم على النوع االجتماعي الذين تم 
الوصول إليهم من خالل الخدمات متعددة القطاعات للعنف القائم على النوع االجتماعي 

المنقذة لألرواح والدعم النقدي
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* تم تحديث عدد المستفيدين الذين وصلت إليهم مجموعة قطاع الحماية من خالل المساعدات النقدية منذ نشر لمحة إنسانية حول المساعدات النقدية والقسائم يف اليمن لعام 2019.
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الحماية  الحتياجات  االستجابة  إىل  تهدف  والتي  األول،  للخط  االستجابة  إطار  يف 
 378,644 إىل  للحماية  النقدية  التدخالت  وصلت  الضعفاء،  لألشخاص  العاجلة 
النوع  القائم على  العنف  الناجين من  9,430 شخص من  إىل  باإلضافة  شخص 
االجتماعي. تم تقديم خدمات المساعدة القانونية إىل 81,248 شخص وتم تقديم 
مجموعات مستلزمات حفظ الكرامة إىل 38,171 شخًصا. وصلت التوعية بمخاطر 
كثر من 2 مليون شخص )0.84 مليون من الفتيات و 0.87 مليون  األلغام إىل أ
كثر  من الفتيان و 0.16 مليون من النساء و 0.21 مليون من الرجال(. تم تطهير أ
من 3 ماليين متر مربع من األراضي من األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات 

الحرب. 

الخط  استجابة  إطار  يف  مسؤوليتها  ومجاالت  الحماية  قطاع  مجموعة  تهدف 
القدرات على مستوى المجتمع ومبادرات الحماية  بناء  األول إىل تعزيز وتيسير 
المجتمعية لزيادة التكافل والقدرة على التكيف بين أفراد المجتمع. يف عام 2019، 
المجتمعات  من  شخص   5,775 بتدريب  الحماية  قطاع  مجموعة  شركاء  قام 
شخص  مليون   1.27 من  كثر  أ إىل  الدعم  وقدمت  الخدمات  ومقدمي  المحلية 
)0.35 مليون من النساء و 0.41 مليون من الفتيات و 0.15 مليون من الرجال و 

0.36 مليون من الفتيان( من خالل البرامج والمبادرات المجتمعية.

 54 و  المجتمعية  كز  المرا من  مركز   35 خالل  من  الحماية  خدمات  تقديم  تم 
مساحة آمنة للنساء والفتيات ومئات من المساحات الصديقة لألطفال. باإلضافة 
90 موقع من  كثر من  أ الشاملة يف  الحماية  إىل ذلك، تم توسيع نطاق تدخالت 

مواقع استضافة النازحين يف جميع أنحاء البالد. 

التغييرات يف السياق  
ظل وضع الحماية يف اليمن يف عام 2019 متقلباً على الرغم من حدوث انخفاض 
اإلبالغ عنها  تم  التي  المدنيين  الضحايا يف صفوف  إجمايل  بالمائة يف   34 بنسبة 
من 4,836 شخص يف عام 2018 إىل 3,217 شخص يف عام 2019. تم تسجيل 
أعلى عدد من الضحايا يف محافظات صعدة وحجة والحديدة والضالع وتعز وعدن. 
شهدت محافظتا الضالع وحجة تصعيداً جديداً يف الجبهات القتالية يف الضالع/

قعطبة وكشر على التوايل. تضررت مديريات محافظة عدن بسبب الصراع الذي 
اندلع يف النصف الثاين من العام بعد فترة طويلة من االستقرار. شهدت محافظة 
 2018 عامي  بين  المدنيين  الضحايا  يف  بالمائة   62 بنسبة  انخفاضاً  الحديدة 
تضرر  اليمن.  يف  الضحايا  من  األكبر  العدد  تسجيل  استمرت يف  لكنها   ،2019 و 
شهدت  التي  الحديدة  بمدينة  مقارنة  كبير  بشكل  المحافظة  من  الجنويب  الجزء 
كتوبر. ظلت مدينة تعز واحدة من  انخفاضاً كبيراً يف األعمال العدائية منذ شهر أ
كثر المناطق اضطراباً يف البالد بسبب تعدد الجهات المسلحة يف المحافظة. عانت  أ
مديريتي شعوب ومعين يف محافظة أمانة العاصمة ومدينة ذمار يف محافظة ذمار 
العديد  400 ضحية مدين،  من ثالث حوادث جماعية أسفرت عن سقوط حوايل 

كثر من 150 مدين يف حادثة واحدة يف ذمار وحدها. منهم من األطفال. ُقتل أ

ارتفع عدد الحوادث المتعلقة باأللغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة 
بنسبة 22 بالمائة يف عام 2019، مما ساهم يف حدوث زيادة بنسبة 16 بالمائة يف 

إجمايل عدد الضحايا.

ظل عدد االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال مرتفعاً يف عام 2019 يف جميع أنحاء 
الحاالت  وإدارة  األلغام،  بمخاطر  األطفال  لتوعية  الملحة  الحاجة  استمرت  اليمن. 
استوفت  واليافعين.  لألطفال  واالجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  والصحة 
الجهات  الجودة، ولم تتمكن  الحد األدىن فقط من معايير  الطفل  خدمات حماية 
الفاعلة يف مجال حماية الطفل من االستجابة الكاملة الحتياجات حماية األطفال 
وجود  وعدم  الوصول  على  المفروضة  القيود  بسبب  ومستمرة  شاملة  بطريقة 

شركاء يف بعض المحافظات واالفتقار إىل القدرات الفنية واستمرار القتال.

المتعلقة  القطاعات  متعددة  والتدخالت  للخدمات  الناجين  احتياجات  ظلت 
االقتصادي  التمكين  ُيعد  باألولوية.  االجتماعي تحظى  النوع  القائم على  بالعنف 
العديد من األسر  تواجه  األهمية بشكل خاص، حيث  بالغ  أمراً  والفتيات  للنساء 
كبر وأوجه ضعف متزايدة.  التي تعيلها نساء والناجيات من زواج األطفال مخاطر أ
كانت  تعزيز.  إىل  بحاجة  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  حاالت  إحالة  نظام 
لألرواح  المنقذة  الخدمات  تقدم  التي  المتكاملة  المتنقلة  الفرق  إىل  هناك حاجة 
وخدمات فحص الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. يف عام 2019، 
مستوى  على  االجتماعي  النوع  على  القائم  بالعنف  المتعلقة  الخدمات  تركزت 
النوع  على  القائم  العنف  من  الناجين  معظم  كان  حين  يف  المديريات؛  كز  مرا

االجتماعي من المناطق الريفية.

الفجوات الرئيسية  
كان تطهير األراضي يف إطار إزالة األلغام لألغراض اإلنسانية هو البرنامج الرئيسي 
بالمائة فقط من هدفه،   30 الخط األول، حيث حقق  تأثر يف إطار استجابة  الذي 
القانونية  المساعدة  وتقديم  الكرامة  توزيع حقائب مستلزمات حفظ  فيما حقق 

فقط 27 بالمائة و67 بالمائة على التوايل من األهداف. 

استجابة  أنشطة  من خالل  إجماالً  المستهدفين  من  بالمائة   73 إىل  الوصول  تم 
الخط الثاين، ويرجع ذلك أساساً إىل عدم كفاية برامج الدعم النفسي واالجتماعي 
على  القائم  العنف  بشأن  والتوعية  الوقاية  أنشطة  كانت  البالد.  أنحاء  جميع  يف 
كثر األنشطة تعقيداً من حيث التنفيذ )تم الوصول إىل  النوع االجتماعي من بين أ
على  القدرة  وعدم  الثقافية  الحواجز  بسبب  المستهدفين(  من  فقط  بالمائة   17
احتساب عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم بالتوعية عبر وسائل التواصل 

االجتماعي.

كز المجتمعية المستهدفة )37 مركز من أصل  تم إنشاء 25 بالمائة فقط من المرا
150 مركز( يف عام 2019 بسبب نقص التمويل والقيود المفروضة على الوصول 
وقدرات الشركاء. حالت القيود المفروضة على عقد الدورات التدريبية يف شمال 

كثر من 25 بالمائة من هدف بناء القدرات. اليمن دون وصول الشركاء إىل أ

2019 يف  بالمائة من األشخاص يف عام   50 الوصول إىل  أنه تم  الرغم من  على 
والضالع  والحديدة  وحجة  )صعدة  الصراع  من  تضرراً  األكثر  الست  المحافظات 
وتعز وعدن(، إال أن الفجوات ظلت قائمة يف الحديدة وتعز والضالع بسبب القيود 
المفروضة على الوصول وعدم وجود أو محدودية وجود شركاء لمجموعة قطاع 
حماية. كانت االستجابة يف حجة محدودة للغاية مقارنة باالحتياجات بعد النزوح 
الوصول  على  المفروضة  القيود  بسبب  وذلك   ،2019 عام  أوائل  يف  الجماعي 

وخاصة يف مديرية عبس.

التحديات الرئيسية  
تضمنت التحديات الرئيسية التي واجهها شركاء مجموعة قطاع الحماية ما يلي: 

التدخل من قبل السلطات المحلية، بما يف ذلك اإلصرار على المشاركة يف 	 
أيضاً،  المشاريع.  المستفيدين وتصميم  اختيار  التشغيلية مثل  التفاصيل 
رفضت السلطات منح تصاريح التنقل وقامت بتعليق المشاريع وطلبت 
الحصول على تصاريح يومية مرهقة للعمل يف الميدان وأساءت معاملة 

الموظفين عند نقاط التفتيش وأخرت توقيع االتفاقيات الفرعية.

تسبب التمويل غير الكايف وقصير المدى يف تفاقم التحديات التي يواجهها 	 
كز  المرا إغالق  إىل  أدى  الذي  األمر  للحماية،  القطاعية  المجموعة  شركاء 

المجتمعية والمساحات اآلمنة الحيوية الستجابة الحماية.

التي 	  والقيود  اليمن  يف  المتخصصة  الحماية  برامج  يف  القدرات  ضعف 
تفرضها السلطات على عقد الدورات التدريبية واالجتماعات.

لممارسات 	  المحدود  بفهمها  تتسم  متعددة،  جهات  قبل  من  المحاوالت 
المتعلقة  التدخالت  على  واإلشراف  الحماية  برامج  يف  للتدخل  الحماية، 

بالحماية.

عليها 	  لتقوم  اليمن  يف  المختلفة  القطاعات  يف  الحماية  تحليل  إدماج 
االستجابة والتحليل.
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المأوى والمواد غير الغذائية 
وتنسيق وإدارة المخيمات 

التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 
القطاعية 

اعتبار  تم   ،2019 يوليو  يف  المخيمات  وإدارة  تنسيق  أنشطة  حجم  الرتفاع  نظًرا 
أدناه  التقرير  ويلخص  بذاتها،  قائمة  المخيمات مجموعة قطاعية  وإدارة  تنسيق 

أنشطة إدارة المأوى والمواقع للعام 2019.

ركزت أنشطة استجابة الخط األول لمجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية 
وتنسيق وإدارة المخيمات على توفير إمدادات الطوارئ الفورية للعائالت النازحة 
استضافة  مواقع  يف  سيما  ال  األساسية  الخدمات  تنسيق  يف  وساعدت  حديًثا 
النازحين التي تفتقر إىل الخدمات والتي وصل إليها ما يقارب 2.1 مليون شخص 

يمثلون 75% من الهدف. عملت المجموعة القطاعية أيضا على:

االستعداد 	  منح  وتقديم  الطارئة،  واإليوائية  المنزلية  المستلزمات  توزيع 
وهو  الهدف  82%من  إىل  لتصل  مناسبا  ذلك  كان  حيثما  الشتاء  لفصل 

1.84 مليون شخص.

إدارة وتنسيق 406 موقع من مواقع استضافة النازحين المستهدفة البالغ 	 
عددها 489 التي تم تحديدها يف بدايات العام 2019 )%84(

لهم، 	  المخطط  0.86 مليون شخص  الـ  72% من  لـ  اإليجار  إعانات  تقديم 
وعند االقتضاء إعطاؤهم منحا نقدية إلعادة تأهيل المنازل المتضررة.

تشييد وإعادة تأهيل المساكن اإليوائية االنتقالية يف المناطق التي تحتاج 	 
 83,546 الـ  من   %37 إىل  لتصل  اإلضايف  والدعم  الحماية  إىل  األسر  فيها 

شخًصا المخطط تقديم المساعدة لهم.

 وتهدف أنشطة استجابة الخط الثاين المساعدة يف تحسين الظروف المعيشية 
المأوى االنتقايل.  النازحين ويف ترتيبات  التي تعيش يف تجمعات مساكن  لألسر 
دعمت المجموعة 5,142 شخص لتحديث مساكنهم اإليوائية )تصل إىل 2%من 

الهدف(.

ترتيبات  استدامة  زيادة  على  القطاعية  للمجموعة  الكاملة  االستجابة  وركزت 
المأوى لدعم عودة النازحين إىل مناطقهم األصلية، وقدمت المجموعة القطاعية 

منحا نقدية إلعادة إعمار المنازل المتضررة، وصلت إىل26% من الهدف.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية 
هدفت استراتيجية مجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة 
وتقديم  ومناسب  آمن  مأوى  توفير  إىل  األول  الهدف  2019 يف  لعام  المخيمات 
تمت  حيث  للغاية،  والضعيفة  النازحة  لألسر  األساسية  المنزلية  المستلزمات 
مساعدة ما يقارب 2.1 مليون نازح وعائد وأشخاص ضعيفين من المجتمعات 
للمجموعة  العام  الهدف  من   %69 يمثل  ما  وهو   2019 عام  يف  المضيفة 
غير  المواد  من  شخص  مليون   0.9 حوايل  احتياجات  تلبية  تم  كما  القطاعية، 
القطاعية  الهدف، وقامت المجموعة  96%من  الغذائية األساسية أي ما يقارب 
بتوسيع برامجها لفصل الشتاء من خالل األسلوب النقدي بصورة رئيسية لتصل 
إىل 0.36 مليون شخص أي ما يقارب 87% من الهدف، وتم تقديم دعم المأوى 
الطارئ ال سيما توزيع مجموعة المواد اإليوائية الطارئة وتركيبها ألكثر من 0.26 
مليون شخص أي ما يقارب 52% من الهدف، وتم تقديم إعانات اإليجار إىل 0.6 
مليون شخص أي 100%من الهدف، يف حين تم تقديم دعم سبل العيش إىل 
8,681 شخص أي ما يقارب 8% من الهدف، واستفاد من بناء المأوى االنتقايل 
المساكن  تأهيل  إعادة  تم  بينما  الهدف،  من   %38 حوايل  أي  شخًصا   30,444
تحسينات  توفير  وتم  الهدف،  من   %16 أي  شخص   644 لـ  االنتقالية  اإليوائية 
5% من  يقارب  ما  أي  5,142 شخص  منها  ليستفيد  اإليوائية  للمساكن  طارئة 

الهدف. 

ودعماً للنازحين العائدين إىل مواطنهم األصلية استفاد 8,681 شخصاً من إعادة 
 4,243 استفاد  بينما  الهدف  8%من  يقارب  ما  أي  المتضررة  منازلهم  تأهيل 

شخص من إعادة إعمار منازلهم المدمرة أي حوايل 26%من الهدف. 

ولتحقيق الهدف الثاين للمجموعة القطاعية وهو تنسيق تقديم حزمة الحد األدىن 

 597,764 
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تم الوصول إليهم بحسب المديرية                                                                       
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فجوات االستجابة (عدد المستفيدين المستهدفين - عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم)التقدم المحرز من قبل المجموعة القطاعية يف عام 2019 مقابل األهداف والغايات والمؤشرات            

الذين تم الوصول إليهم/ الهدفالذين تم الوصول إليهمالهدفنوع الهدفمؤشرات مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

عدد األشخاص الذين تلقوا مساعدات نقدية إلعانات اإليجار

عدد مواقع النازحين التي تم فيها توفير حزمة الحد األدىن من الخدمات

أشخاص

مواقع
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تعاين من  التي  الطارئة  والمساكن  النازحين  تجمعات مساكن  الخدمات يف  من 
 489 406 مواقع من أصل  60,000 أسرة يف  إىل  الوصول  تم  الخدمات،  نقص 
موقًعا مستهدًفا من مواقع استضافة النازحين يف جميع أنحاء اليمن، كما تمت 
يف  المخيمات  وإدارة  لتنسيق  المتكاملة  المساعدة  مقابل  المواقع  هذه  مراقبة 
متعددة  الخدمات  من  األدىن  الحد  توفير  أجل  من  النازحين  استضافة  مواقع 

القطاعات.

التغييرات يف السياق 
وزيادة  للنزاع  األمامية  الخطوط  يف  المستمر  التحّول  بسبب  االستجابة  تأثرت 
النازحين تقلبات غير منتظمة  العدائية، حيث شهدت مواقع استضافة  األعمال 
يف كل من العدد والسكان، وعلى وجه الخصوص أدى الصراع المستمر يف حجة 
إىل  السيول  المتكررة مثل  الطبيعية  والكوارث  األمن  انعدام  إىل جانب  والضالع 

استنفاد قدرة الجهات الفاعلة يف مجال المأوى.

كثر من 36  يف مارس 2019، تسبب الصراع يف محافظة عبس وحدها يف نزوح أ
ألف أسرة، وأدى النزوح المتزايد إىل زيادة كبيرة يف احتياجات المأوى والمواد غير 
الغذائية، كما تسبب زيادة الطلب على إعانات اإليجار يف ضغوط إضافية، وأدى 
مما جعلهم  التكيف  على  النازحين ومضيفيهم  قدرة  إجهاد  إىل  المطول  النزوح 

كثر عرضة للخطر. أ

وأصبحت البيئة التشغيلية صعبة بشكل متزايد خصوًصا مع استمرار المعوقات 
وتنفيذ  اإلنسانية  الفاعلة  للجهات  التنقل  تصاريح  على  الحصول  يف  والتأخير 
المواقع  من  العديد  إىل  الوصول  على  المفروضة  والقيود  وكذلك  األنشطة 
الجغرافية وخاصة تلك القريبة من الخطوط األمامية، يف حين أن عدد األشخاص 

المحتاجين يتزايد باستمرار.

لتكون  المخيمات  وإدارة  تنسيق  قطاع  مجموعة  تنشيط  تم  يوليو2019،  يف 
كز  المرا جميع  يف  المنفصلة  التنظيمية  قدرتها  وبنت  بذاتها  قائمة  مجموعة 
اإلنسانية. واعتباًرا من نهاية عام 2019، كان لدى قطاع تنسيق وإدارة المخيمات 
13 منسًقا على مستوى المناطق يغطون 14 منطقة. ونظًرا لالحتياجات العالية، 
نوفمبر  أيًضا مجموعة قطاعية محلية يف مأرب يف  القطاعية  المجموعة  أنشأت 
2019. وباإلضافة اىل ذلك، قامت المجموعة القطاعية بتوحيد مجموعة دنيا من 
األنشطة لضمان تزويد المواقع التي تغطيها مشاريع تنسيق وإدارة المخيمات 
بأنشطة عامة شاملة يف مجال تنسيق وإدارة المخيمات منها الحشد والمشاركة 

والتواصل الثنايئ مع سكان الموقع وصيانة البنية التحتية األساسية.

الفجوات الرئيسية
والتحديات  التمويل  نقص  بسبب  التالية  الثغرات  القطاعية  المجموعة  واجهت 

التشغيلية:

ال يزال 329,049 شخص بحاجة إىل أطقم المواد المنزلية واإليوائية الطارئة 	 
ومنح االستعداد لفصل الشتاء.

تأهيل 	  إلعادة  نقدية  منح  إىل  92%بحاجة  أو  شخص   612,957 يزال  ال 
المنازل المتضررة

اإليوائية 	  المساكن  تأهيل  وإعادة  بناء  ينتظرون  شخص   31,088 يزال  ال 
االنتقالية يف المناطق التي تحتاج فيها األسر إىل الحماية والدعم اإلضايف

ال يزال 5,142 شخص ينتظرون دعم الصيانة وتحسين المأوى	 

يحتاج 4,243 شخص أو 74% إىل منح نقدية إلعادة بناء المنازل المتضررة	 

أدى االفتقار إىل األنشطة المدرة للدخل إىل صعوبة استدامة حلول المأوى 	 
الذاتية ومحدودية الفرص لتعزيز االعتماد االقتصادي الذايت وتقليل نقاط 

ضعفهم لدى السكان المتضررين.

بالرغم من وصول مجموعة قطاع تنسيق وإدارة المخيمات إىل 84% من 	 
هدفها المتمثل يف 489 موقًعا الستضافة النازحين يف جميع أنحاء اليمن، 
غير  يزالون  ال  موقًعا   1,636 يف  يقيمون  نازح   300,000 من  كثر  أ أن  إال 

مدعومين إىل حد كبير بأنشطة تنسيق وإدارة المخيمات.

التحديات الرئيسية
أثر تدهور اقتصاد البلد وانخفاض قيمة العملة المحلية ونقص الوقود سلباً على 
حياة الناس، وخاصة لمن يعيشون يف فقر مدقع، وكان لذلك تأثيًرا مباشًرا على 
تكاليف  تحمل  على  والقدرة  الوصول  إمكانية  حيث  من  اإلنسانية  المساعدات 
يف  أما  المناسب،  الوقت  ويف  بكفاءة  تقديمها  على  والقدرة  والخدمات  السلع 
الميدان وخاصة بالقرب من الخطوط األمامية كان المجال اإلنساين يف كثير من 

األحيان مقيًدا بشدة.

وعلى الرغم من االحتياجات المتزايدة، ظلت مستويات التمويل لمجموعة قطاع 
المأوى منخفضة للغاية مما أعاق بشدة االستجابة لألسر الضعيفة التي تحتاج 

إىل مساعدة فورية ومنقذة لألرواح.

كما أثرت ندرة المخزونات المهمة المجهزة مسبًقا من المواد غير الغذائية وأطقم 
المأوى  البالد على قدرة مجموعة قطاع  أنحاء  الطارئة يف جميع  اإليوائية  المواد 

يف توفير استجابة فعالة ويف الوقت المناسب يف حاالت الطوارئ غير المتوقعة.

تصاريح  على  الحصول  يف  والتأخيرات  باإلعاقات  اإلنسانية  المساعدات  وتأثرت 
الوصول  عوائق  وأدت  المبدئية.  االستجابة  أعاق  مما  المشاريع  وتنفيذ  التنقل 
الصراع  حاالت  يف  سيما  ال  المادي،  الوصول  مشاكل  إىل  باإلضافة  البيروقراطية 
المخيمات بشكل متقطع، وتم  وإدارة  تنقالت شركاء تنسيق  تقييد  إىل  النشط، 
المفروضة على  القيود  القدرات بسبب  بناء  برامج  تنفيذ عدد محدود فقط من 
األراضي  قضايا  لدعم  واستعدادها  السلطات  قدرة  وكانت  الفعاليات،  تنظيم 

السكنية والممتلكات يف حدها األدىن.

تتبع لعمليات  أداة  بواسطة  اإلخالء وتعقبها  تهديدات  العديد من  اإلبالغ عن  تم 
وإدارة  تنسيق  قطاع  مجموعة  وابتكرت  القطاعية،  للمجموعة  التابعة  اإلخالء 
مبادئ  اإلخالء تضمنت  وإخطارات  تهديدات  لمعالجة  فنية  إرشادات  المخيمات 
توجيهية لتشكيل فرق عمل لإلخالء وتحديد الحلول البديلة واالنتقال إىل مواقع 

أخرى.
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آلية االستجابة السريعة 

التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 
القطاعية  

الحرجة  اإلنسانية  االحتياجات  واسعة من  إىل مجموعة  المفاجئ  النزوح  يتطلب 
األفراد  مستوى  على  األجل  الطويل  إىل  المتوسط  والدعم  الفورية  للمساعدة 
للنازحين  أهمية  العاجلة  االحتياجات  كثر  أ تكون  ما  وعادة  والمجتمع،  واألسرة 
حيث  والكرامة  للنظافة  األساسية  الشخصية  والمستلزمات  الطعام  هي  الجدد 
إحضار  فرصة  لهم  تتاح  أن  دون  منازلهم  من  فجأة  الفرار  إىل  العائالت  تضطر 
ممتلكاتهم. بالنظر إىل الطبيعة المطولة للنزاع وحجم ومدى النزوح يف اليمن، فإن 
مؤشر األداء الرئيسي آللية االستجابة السريعة هو التوقيت المناسب للمساعدة 

والقدرة المشتركة بين الوكاالت لتفعيل استجابة الخط األول.

نتيجة لطرق االلتحاق الجديدة التي تم إطالقها يف النصف الثاين من عام 2019، 
تم تحقيق التحسينات التالية على فعالية آلية االستجابة السريعة:

تقليص الوقت من وقت اإلنذار حتى تقديم المساعدة من 16 إىل خمسة 	 
أيام يف المتوسط )انخفاض يف الوقت بنسبة %60(.

تتبع وتثليث المعلومات للتحقق من إنذار النزوح من مصادر مختلفة.	 

كثر اتساًقا وموثوقية لتحسين 	  قائمة جديدة للنازحين داخلًيا بمعلومات أ
الوصول.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية  
تهدف آلية االستجابة السريعة إىل توفير حزمة الحد األدىن من المساعدات المهمة 
والفورية المنقذة لألرواح لألسر النازحة حديًثا أثناء التنقل أو يف المواقع الجماعية 
أويف المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل المناطق القريبة من الجبهات أو 
حتى  اإلنسان  صنع  من  الكوارث  أو  الطبيعية  الكوارث  من  المتضررة  المناطق 

تبدأ استجابة الخط األول للمجموعة القطاعية، تنطوي على آلية االستجابة السريعة 
المواد  وأطقم  األساسية  النظافة  ومستلزمات  الفورية  االستجابة  حصص  توزيع 

اإلنتقالية يف غضون 72 ساعة من إنذار النزوح.

يف عام 2019، كانت آلية االستجابة السريعة تعمل بكامل طاقتها يف 330 من أصل 
تغطي  التي  المساعدات  هذه  تقديم  يتم  حيث  البالد،  مستوى  على  مديرية   333
االحتياجات األساسية لمدة خمسة إىل سبعة أيام على أساس دون النظر يف النتائج 
الحاجة  من  التحقق  أساس  على  األغراض  متعددة  النقدية  المساعدات  وتتبعها 

وتوزيع الغذاء الطارئ لمرة واحدة.

يف عام 2019، وصلت اآللية إىل 176,937 أسرة )1,238,559 شخص( بمساعدات 
الخط األول من آلية االستجابة السريعة، مما أدى إىل تحقيق معدل إنجاز يزيد عن  
لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  يف  السريعة  االستجابة  آلية  أهداف  مقابل   %100

.2019

تشمل اإلنجازات يف عام 2019 تحسينات نوعية يف استجابة آلية االستجابة السريعة، 
حيث أفاد المستجيبون للمراقبة بعد عمليات التوزيع عن زيادة يف الرضا العام عن 
آلية االستجابة السريعة من 83% يف أبريل 2019 إىل 96% يف ديسمبر 2019، وتم 
المساعدات  الحصول على  إىل  اإلنذار  للوقت من وقت  المهم  التقليص  اإلبالغ عن 
باعتباره أحد أهم اإلنجازات بالنسبة آللية االستجابة السريعة التابعة لصندوق األمم 

المتحدة للسكان 2019.

للمساعدات  الثاين  الخط  استجابة  وصلت  العينية،  المساعدات  إىل  باإلضافة 
النقدية متعددة األغراض التي قدمتها مجموعة آلية االستجابة السريعة بدعم من 
كثر من 39,000 عائلة نازحة ضعيفة من خالل  اليونيسف إىل 273,137 شخًصا من أ
تسع  يف  الصراع  من  المتضررة  المناطق  يف  األغراض  متعددة  النقدية  المساعدات 
محافظات يف اليمن، حيث وفرت النقود لألسر النازحة القدرة على تلبية االحتياجات 

األساسية الفورية وقدمت المرونة وحفظ الكرامة الختيار كيفية تغطية احتياجاتهم.
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فجوات االستجابة (عدد المستفيدين المستهدفين - عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم)التقدم المحرز من قبل المجموعة القطاعية يف عام 2019 مقابل األهداف والغايات والمؤشرات            

الذين تم الوصول إليهم/ الهدفالذين تم الوصول إليهمالهدفنوع الهدفمؤشرات مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

عدد النازحين الجدد الذين تم الوصول إليهم بآلية االستجابة السريعة

عدد النازحين المسجلين حديثا والذين تم الوصول إليهم بالمساعدات النقدية متعددة 
األغراض 

أشخاص

أشخاص
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التغييرات يف السياق  
كثر من ثالثين جبهة عسكرية والتي ارتفع  أدى التصعيد والتحول الجغرايف يف أ
2019 ال سيما يف  النزوح خالل عام  أنماط جديدة من  الصراع فيها إىل  مستوى 
محافظات حجة والضالع والحديدة وتعز، وازداد عدد النازحين داخلًيا خصوًصا يف 

المواقع المتأثرة بالصراع والتي تشهد تحواًل أو تصعيًدا يف الجبهات العسكرية.

2018 حيث بقيت  كثر مما كان عليه يف عام  النزوح محلًيا أ 2019، كان  يف عام 
كز السكانية األصغر  األسر أقرب إىل مكان إقامتها المعتاد وفرضت عبًئا على المرا
داخل نفس المحافظة األصلية. ويف عام 2019، كان العدد األكبر من األسر النازحة 
تعيش يف مساكن غير رسمية، بينما يف عام 2018 بقيت النسبة األكبر من األسر 

النازحة يف مساكن مؤجرة أو مع أسر مضيفة.

الفجوات الرئيسية  
على الرغم من اإلبالغ عن التحسينات المهمة يف استجابة آلية االستجابة السريعة 

وتنسيق المجموعة القطاعية، فقد ظلت هناك فجوات منها: 

والمتقلبة 	  المتسقة  غير  السريعة  االستجابة  آلية  مساعدات  تسلسل 
وإحالتها من استجابة الخط األول إىل المساعدات النقدية متعددة األغراض 

والمساعدات الغذائية العامة لألسر النازحة حديًثا.

التأخيرات يف سلسلة التوريد والتخزين المسبق لمستلزمات آلية االستجابة 	 
السريعة يف مستودعات الشركاء المنفذين.

استمرار خطر االستبعاد وعوائق الوصول للفئات المهمشة والمهملة.	 

تفاوت درجات تدخل السلطات المحلية يف عملية التسجيل وإعداد قوائم 	 
المستفيدين.

التحديات الرئيسية 
اختلفت عملية تنفيذ آلية االستجابة السريعة ومنهجيتها وتسلسلها بشكل كبير 
العوامل  وكانت  المتنوعة،  التشغيلية  السياقات  إىل  بالنظر  المديريات  أنحاء  يف 
الرئيسية التي تؤثر على عملية آلية االستجابة السريعة والجدول الزمني للتسليم 
وجودة  التسجيل  موثوقية  خالل  من  االستجابة  وبدء  النزوح  بين  الوقت  هي 
وقيود  الفورية،  االستجابة  التسجيل ومساعدات  بين  والوقت  التنبيه،  معلومات 
الوصول والعوائق البيروقراطية، ودرجة تدخل اإلدارات المحلية، ووفرة المخزونات 
متعددة  النقدية  والمساعدات  السريعة،  االستجابة  آلية  وقدرة  مسبًقا،  المجهزة 
وإدارة  المساعدات،  تقديم  حيث  من  لألغذية  العام  التوزيع  وشركاء  األغراض 

المعلومات، والتفاوض والتنسيق بشأن الوصول.

يمكن تلخيص التحديات الرئيسية التي تواجه مساعدات آلية االستجابة السريعة 
على النحو التايل:

قدرة السلطات الوطنية والمحلية غير الكافية على تحديد النازحين الجدد 	 
وإحالتهم إىل الجهات المعنية بما يتماشى مع المبادئ والمعايير اإلنسانية.

فعالية تسلسل االستجابة الطارئة عبر آلية االستجابة السريعة والمساعدات 	 
النقدية متعددة األغراض والتوزيع العام لألغذية.

تصاعد مخاطر الحماية للسكان النازحين المستبعدين والمهمشين.	 

الوضع األمني المتقلب يف بعض المناطق المستهدفة، وكذلك اإلجراءات 	 
يف  والتدخل  المحلية،  السلطات  تتطلبها  التي  المفروضة  البيروقراطية 
الموافقات على  وتأخر  الضعف،  المستفيدين ومعايير  قوائم  التحقق من 

االتفاقات الفرعية.
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التعليم 
التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 

القطاعية  
التعليم   2019، وصلت مجموعة قطاع  المدارس يف عام  لضمان استمرار عمل 
 2.7 2.9 مليون مستفيد مقابل هدف قدره  إىل  97% من هدفها، ووصلت  إىل 
مليون )زيادة بنسبة 57%(، وتضمنت أنشطة المجموعة القطاعية تقديم وجبات 
مدرسية لألوالد والبنات وإنشاء فصول تعليمية مؤقتة لألطفال النازحين وتوزيع 
متخصصة  برامج  وتوفير  واللوازم  واألثاث  النظافة  ومواد  والكتب  المستلزمات 
من  الوطنية.  االختبارات  وتسهيل  تضرًرا  األكثر  المناطق  يف  األطفال  على  تركز 
قام  أمريكي(،  دوالر  مليون   42.6(  2019 عام  تلقيه يف  تم  الذي  التمويل  خالل 
الشركاء بتحسين بيئة التعلم يف المدارس وكذلك من خالل تحسين حياة األطفال 

المعرضين للخطر.

لتحقيق أثر استجابة الخط الثاين، وصلت مجموعة قطاع التعليم إىل 461,584 
الملتحقين  األطفال  نسبة  خالل  من  مستهدًفا   472,947 أصل  من  مستفيًدا 
 17 بنسبة  وزيادة  بالمائة،   98 بنسبة  إنجاز  وهو  فيه،  والبقاء  الرسمي  بالتعليم 
2018. وكذلك وصول األطفال إىل المدارس المعاد تأهيلها  بالمائة مقارنة بعام 

خصوصا من ناحية مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

زاد عدد المعلمين الحاضرين يف 80% على األقل من أيام الدراسة بنسبة زيادة 
17%، وقام المعلمون بتحسين تعلم األطفال، ولكن يتعين تقييمهم من خالل 

االختبارات المناسبة على التحصيل التعليمي.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية  
خدمات  على  الحفاظ  يف  المساعدة  القطاعية  للمجموعة  الرئيسي  الهدف  كان 
التعليم األساسي، ال سيما يف المناطق التي تضررت فيها المدارس أو أغلقت أولم 
تتمكن من العمل بشكل كامل بسبب الميزانية وكشوف المرتبات والقيود األخرى 
خدمات  التعليم  قطاع  مجموعة  شركاء  قدم   ،2019 عام  يف  بالصراع.  المتعلقة 

تعليمية إىل 2.8 مليون طفل، أي 100% من الهدف.

إىل  المدرسية  التغذية  وجبات  تقديم  من  أيًضا  التعليم  قطاع  مجموعة  وتمكنت 
1,124,557 مستفيًدا، واستفاد ما مجموعه 1,124,316 طفالً )55% بنين و%45 

بنات( و241 معلًما )79%معلمون و 21%معلمات(.

وتم توفير وجبات غذائية من قبل الشركاء إلطعام 950,000 طفل، متجاوزة الهدف 
بنسبة  118%، كما وفرت المجموعة القطاعية أيًضا فصواًل تعليمية مؤقتة/بديلة لـ 
96,366 مستفيًدا، استفاد منها 94,302 طفل )47% بنين و53% بنات( واستفاد 
تعليمية  توفير فصول  )53% معلمون و47% معلمات(، وتجاوز  2,064 معلًما 

مؤقتة/ بديلة الهدف البالغ 63,500 طفل، وهوما يمثل زيادة بنسبة %152.

وصلت مجموعة قطاع التعليم إىل 504,225 مستفيًدا من خالل توفير المستلزمات 
التعليمية منها أطقم مستلزمات الحقائب المدرسية وأطقم مستلزمات المعلمين 
والكتب المدرسية: استفاد 499,150 طفل مقابل هدف 1.5 مليون طفل )%54 
بنين و46% بنات(، باإلضافة إىل 5,075 معلًما )56%معلمون و44% معلمات(، 
كما وصل شركاء المجموعة القطاعية إىل 231,588 مستفيًدا وتزويدهم بطاوالت 
مدرسية، حيث استفاد 228,450 طفاًل )52% بنين و48% بنات( و3,138 معلًما 

)63%معلمون و37%معلمات(. 

النظافة  204,258 مجموعة من مستلزمات  التعليم  قدم شركاء مجموعة قطاع 
201,982 طفل )52% بنين و48% بنات(  على مستوى المدرسة استفاد منها 

و2,276 معلًما )72% معلمون و28% معلمات(.

باإلضافة إىل ذلك، وصلت مجموعة قطاع التعليم إىل 451,207 شخًصا وتدريبهم 
 %49( طفاًل   437,034 منه  واستفاد  واالجتماعي  النفسي  الدعم  خدمات  على 
بنين و51% بنات( و14,173 معلًما )48% معلمون و52% معلمات(، ووصلت 
واستفاد  الوطنية  االمتحانات  لتنفيذ  بدعم  مستفيًدا   3,387 إىل  أيًضا  المجموعة 
منها 3,353 طفاًل )51% بنين و49% بنات( و34 معلًما )68% معلمون و%32 

معلمات(.
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فجوات االستجابة (عدد المستفيدين المستهدفين - عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم)التقدم المحرز من قبل المجموعة القطاعية يف عام 2019 مقابل األهداف والغايات والمؤشرات            

الذين تم الوصول إليهم/ الهدفالذين تم الوصول إليهمالهدفنوع الهدفمؤشرات مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

عدد الطالب المستفيدين من المدارس التي تم إعادة تأهيل أضرارها الجزئية (منها المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية)

عدد األطفال الذين استلموا حقائب مدرسية وأدوات التعليم الرئيسية 

أطفال

أطفال
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المتضررة  المدارس  إصالح  يف  للمساعدة  الثاين،  الخط  استجابة  لهدف  بالنسبة 
تأهيل  وأعادت  مستفيًدا،   461,584 إىل  القطاعية  المجموعة  وصلت  والمدمرة، 
واستفاد  الصحية،  والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه  مرفقا  و232  مدرسة   544
ما مجموعه 449,764 طفالً )57% بنين و43% بنات( و11,820 معلماً )%75 

معلمون و25% معلمات(.

من  كجزء  التعليمية  والخدمات  المدارس  وإدارة  التدريس  تعزيز  وللمساعدة يف 
االستجابة الكاملة للمجموعة القطاعية، قدمت مجموعة قطاع التعليم التدريب 
للمعلمين على التعليم يف حاالت الطوارئ والمهارات الحياتية والحد من مخاطر 
بنات(  و%48  بنين   %52( طفالً   203,968 التدريبات  من  واستفاد  الكوارث، 

و22,255 معلًما )40% معلمون و60% معلمات(.

 التغييرات يف السياق 
أدى تصاعد الصراع يف عدن وحجة والضالع والجوف ومأرب ومحافظات أخرى 
المساعدة  تقديم  أهمية  على  الضوء  الوضع  هذا  سلط  حيث  النزوح،  زيادة  إىل 
الدراسة،  سن  يف  واألطفال  المعلمين  سيما  وال  والعائدين،  للنازحين  التعليمية 
وتم اإلقرار بحوافز المعلمين كنشاط أول يف خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن 
أثر على  كثر من عامين مما  أ رواتبهم منذ  المعلمون  يتقاضى  لم  2019، حيث 
استمرار العملية التعليمية وتسجيل الطالب يف المدارس. أقر المانحون وشركاء 
التنمية بأهمية دعم وظائف نظام التعليم من خالل توفير حوافز المعلمين، وتم 
إعطاء األولوية للحاجة إىل إعادة األطفال إىل المدارس والحفاظ على تشغيل نظام 

التعليم.

الفجوات الرئيسية 
كانت عملية توفير اللوازم المدرسية بطيئة، حيث بلغ معدل اإلنجاز 34% فقط 
والتعليم  التربية  وزارة  تدخل  مثل  العوائق  أدت  كما  لوجستية،  بسبب مشاكل 
يف عمليات الشراء الخاصة بالوكاالت المنفذة إىل بطء عملية المشتريات، وأثرت 
البضائع  وحركة  الجمركي  والتخليص  األمني  بالوضع  المتعلقة  الصعوبات 

المستوردة إىل اليمن على تسليم اللوازم المدرسية يف الوقت المناسب.

ويمثل جمع البيانات فجوة رئيسية، حيث لم يتم القيام بجمع بيانات وزارة التربية 
والتعليم يف اليمن منذ عام 2016 والذي يعتبر أساسًيا لتوفير البيانات المسندة 

باألدلة لتحديد االحتياجات وتبنى عليها خطة االستجابة.

التحديات الرئيسية  
ظل الوصول يمثل تحديًا لألنشطة الرئيسية، مثل الدعم النفسي الذي عاىن من 
أيًضا تحديات يف توفير بناء  العام، وواجهت المجموعة القطاعية  العراقيل خالل 
القدرات للعدد المتزايد من المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تقدم خدمات 
تعليمية ويف التنسيق المحلي. ويعد االستثمار اإلضايف لبناء قدرات الشركاء أمًرا 
إلجراء  والتعليم  التربية  لوزارة  ال سيما   2020 عام  التعليم يف  ضروريًا الستجابة 

جمع بيانات التعليم.
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القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين 
التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 

القطاعية  
يتعلق مؤشر استجابة الخط األول للقطاع بعدد األشخاص موضع اإلهتمام الذين 
عادوا إىل بلدهم األصلي. يف عام 2019، استفاد 1,682 الجًئا صومالًيا ممن كانوا 
على استعداد للعودة إىل ديارهم من برنامج العودة التلقائية بمساعدة المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.

من خالل برنامج العودة اإلنسانية الطوعية الذي تقوده المنظمة الدولية للهجرة، 
تمت مساعدة 3,785 مهاجراً على العودة إىل بلدانهم األصلية يف عام 2019، وكان 
المستفيدون من البرنامج يف المقام األول من اإلثيوبيين، وأيًضا أعداد صغيرة من 
المواطنين اآلخرين بما يف ذلك أفراد من شمال إفريقيا وبنغالديش وباكستان، 
حيث أعطيت األولوية للمهاجرين األكثر ضعفا ال سيما األطفال غير المصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم والنساء وكبار السن والحاالت الطبية واألشخاص الذين 

تعرضوا النتهاكات جسيمة.

ارتفع العدد اإلجمايل لألشخاص موضع اإلهتمام، وخاصة المهاجرين، الذين عادوا 
إىل بلدانهم األصلية مقارنة بعام 2018 ومع ذلك لم يتم الوصول إىل هدف عام 

2019 البالغ 13,000 شخص وذلك بسبب العوائق اللوجستية.

المتخصصة  المساعدات  لتقديم  األولوية  القطاع  أعطى  الثاين،  للخط  كاستجابة 
السامية  المتحدة  األمم  مفوضية  قدمت  حيث  مستفيًدا،   10,250 واستهدف 
المتخصصة لألطفال  المساعدات  للحماية من خالل  الالجئين استجابة  لشؤون 
والنساء المعرضين للخطر وكذلك كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والناجين 
من التعذيب أو الصدمات. يف عام 2019، تلقت 1,194 ناجية من الناجيات من 
ذلك  يف  بما  المساعدة  االجتماعي  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  العنف 
إدارة  المفوضية  شركاء  وقدم  واالجتماعي  والنفسي  والقانوين  الطبي  الدعم 
الحاالت لألطفال وأجروا 383 تقييًما للمصلحة الفضلى. إجماالً، تلقى 3,617 طفالً 
مساعدة متخصصة منها الدعم القانوين والطبي والنفسي واالجتماعي وترتيبات 

الرعاية.

والمساعدة  الحماية  وشركاؤها  للهجرة  الدولية  المنظمة  قدمت   ،2019 عام  يف 
العودة  وآلية  الطبية  الرعاية  إىل  الوصول  سيما  ال  لألرواح  المنقذة  اإلنسانية 
كز المهاجرين الثابتة والفرق  الطوعية ومواد اإلغاثة والغذاء والمياه من خالل مرا
اإلنتقالية،  الرئيسية والنقاط  المهاجرين  المتنقلة على طول نقاط وصول  الطبية 
والوعي  واالجتماعي  النفسي  والدعم  المشورة  وشركاؤها  المنظمة  قدمت  كما 
القانوين ألكثر من 49,000 مهاجر يف عام 2019، وتم تقديم استشارات الرعاية 
الصحية األولية لما مجموعه 69,881 مهاجًرا وإحالة 1,767 منهم للحصول على 

مزيد من الرعاية.

الالجئين  لشؤون  المتحدة  األمم  ومفوضية  للهجرة  الدولية  المنظمة  وقامت 
زيادة  إىل  أدى  مما  المتخصصة  المساعدات  تقديم  وتنويع  بتعزيز  وشركاؤهما 
 2,200 حوايل  البالغ   2018 لعام  األساس  بخط  مقارنة  المستفيدين  يف  كبيرة 

شخص موضع اهتمام.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية 
كز التسجيل يف اليمن  واصلت المفوضية تقديم الدعم الفني والمايل لجميع مرا
)مكتب شؤون الالجئين يف محافظة صنعاء، والبساتين بمحافظة عدن، والمكال 
التسجيل  جودة  لضمان  لحج(  بمحافظة  خرز  ومخيم  حضرموت،  بمحافظة 
 24,686 توثيق  تم   ،2019 عام  يف  اللجوء.  وطالبي  الالجئين  لجميع  والتوثيق 
المهاجرين  7,775 وافًدا جديًدا، وكانت نقطة استجابة  الجًئا وطالًبا للجوء منهم 
التابعة للمنظمة الدولية للهجرة يف صنعاء وعدن، والفرق الطبية المتنقلة التابعة 
للمنظمة الدولية للهجرة وفرق الحماية المتنقلة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 
رئيسي على طول  لحج وعدن وشبوة بشكل  وشركائها موجودة يف محافظات 
التابعة  النزوح  تتبع  بمصفوفة  الخاصة  التدفق  مراقبة  سجلت  حيث  الساحل 
من  اليمن هم  إىل  الوافدين  من  أعداد  نسبة  أعلى  أن  للهجرة  الدولية  للمنظمة 

جيبويت والصومال.

 38,559 

 13,000 

 42,315 

5,407 %60

%100+

تم الوصول إليهم بحسب المديرية                                                                       

500,000 - 250,001
250,000 - 100,001

100,000 - 50,001
50,000 - 25,001

أقل من 25,000

 فجوات االستجابة
مرتفعة جدا (120,001 - 200,000)

مرتفعة  (60,001 - 120,000)
متوسطة (25,001 - 60,000)

منخفضة أقل من 25,000
تجاوز الوصول عدد المستفيدين

المستهدفين

فجوات االستجابة (عدد المستفيدين المستهدفين - عدد المستفيدين الذين تم الوصول إليهم)التقدم المحرز من قبل المجموعة القطاعية يف عام 2019 مقابل األهداف والغايات والمؤشرات            

الذين تم الوصول إليهم/ الهدفالذين تم الوصول إليهمالهدفنوع الهدفمؤشرات مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

عدد المستفيدين الذين تلقوا مساعدات عينية أو نقدية

عدد المستفيدين الذين توفرت لهم وسائل نقل للعودة اآلمنة والحافظة للكرامة

أشخاص

أشخاص
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وعادة ما يصل المهاجرون وهم مصابون ويعانون من انتهاكات حقوق اإلنسان، إال 
أن المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها أعطوا األولوية لتقديم المساعدات الغذائية 
كثر من 90 ألف مهاجر ضعيف  والمادية يف المجاالت الرئيسية التي يستفيد منها أ
مع دعم فوري من خالل مواد اإلغاثة والغذاء والمعلومات – منها الوعي القانوين 
– باإلضافة إىل المساعدات الصحية واإلحاالت يف عام 2019 )تقديم المساعدات 
الصحية جزء من استجابة الخط األول للقطاع(، كما سهلت المرافق الصحية التي 
تدعمها المفوضية والشركاء الطبيون الوصول إىل الرعاية األولية لـ 87,169 الجًئا 
المجتمع  من  الضعفاء  لألفراد  أيًضا  متاحة  الصحية  المرافق  وكانت  اليمن،  يف 
المضيف، وقدم شركاء المفوضية الدعم النفسي واالجتماعي والتدريب العملي 
دمج  وتسهيل  الرعاية  تقديم  يف  مهاراتهم  لتحسين  واألمهات  اآلباء  من   324 لـ 

األطفال ذوي اإلعاقة يف األنشطة اليومية.

شهرية  نقدية  مساعدات  لجوء  طالب  و/أو  الجًئا   11,220 مجموعه  ما  تلقى 
لتغطية النفقات األساسية مثل الطعام واإليجار ولتخفيف مخاطر الحماية كجزء 

من الهدف المتعلق بالمساعدات المادية والنقدية.

أخيًرا، نظًرا لتحديد التعليم باعتباره هدًفا رئيسًيا لحماية الطفل، دعمت المفوضية 
تعليم 7،148 طفاًل الجًئا يف المناطق الحضرية يف عدن وصنعاء ويف مخيم خرز 

لالجئين.

التغييرات يف السياق 
حماية  بيئة  على  سلًبا  التأثير  يف  السياسي  األمن  وانعدام  الدائر  الصراع  استمر 
ومخاطر  اإلنسانية  األزمة  من  الرغم  على  والمهاجرين  اللجوء  وطالبي  الالجئين 
مواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان على طول رحلة الهجرة، فقد ارتفع معدل وصول 
المنظمة  2019 وقدرت  عام  اليمن يف  إىل  والمهاجرين  اللجوء  الالجئين وطالبي 
الدولية للهجرة وصول حوايل 138,000 شخص يف عام 2019، وسجلت المفوضية 
السياسية  األزمة  أدت  فقد  جدد،  لجوء  طالبي  من   7,775 الحكومية  والهيئات 
واألمنية المتدهورة إىل تمكين شبكات التهريب واالتجار بشكل متزايد من العمل 
والتعذيب  العنف  مثل  الحماية  لمخاطر  عرضة  والالجئين  المهاجرين  ترك  مما 
غير  ظروف  يف  واالحتجاز  واالعتقال  فدية  مقابل  واالختطاف  الجنسي  واالعتداء 

إنسانية واالستغالل والعمل القسري.

لالعتقال  متزايًدا  خطًرا  المسجلين  غير  والالجئون  المهاجرون  يتعرض  كما 
تقديم  يف  والتحديات  الترحيل  أو  باإلبعاد  التهديد  وكذلك  التعسفي  واالحتجاز 

الخدمات والمساعدات.

كان هناك مشاعر معادية لالجئين والمهاجرين بين عامة الناس. عالوة على ذلك، 
كثر تقييًدا مما زاد من إعاقة حصول المهاجرين  أصبحت السياسات الحكومية أ
والالجئين وطالبي اللجوء على حقوقهم خصوًصا حرية التنقل والرعاية الصحية 

والتعليم وفرص كسب العيش.

كما أدت األزمة االقتصادية وانخفاض القوة الشرائية إىل إعاقة المرونة االقتصادية 
ال  السلبية  التكيف  آليات  استخدام  زيادة  إىل  أدى  مما  اللجوء  وطالبي  لالجئين 
لمخاطر  يعرضهم  مما  األطفال  وعمالة  المبكر  والزواج  والتجنيد  التسول  سيما 

الحماية المتزايدة.

الفجوات الرئيسية 
المستوى  على  التقييمات  تنفيذ  يف  المستمرة  للتحديات  نظًرا   ،2019 عام  يف 
الفردي والوصول إىل المناطق النائية وغير اآلمنة، حيث ال يمكن تحديد احتياجات 
الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ومواطن ضعفهم ومعالجتها بشكل صحيح، 
وقد أدى ذلك إىل تعريض قدرة الجهات اإلنسانية الفاعلة على توفير الوصول إىل 

الخدمات األساسية والمساعدة المتخصصة يف مجال الحماية للخطر.

وأدى التمويل المحدود وضعف الرؤية الممنوحة ألزمة الالجئين والمهاجرين إىل 
منع التوسع يف برامج المساعدات لتشمل جميع احتياجات المستفيدين وخاصة 
كات والتعاون مع المنظمات  األكثر ضعفاً، وكان من الممكن أن تؤدي زيادة الشرا

كثر شموالً واستدامة. اإلنسانية واإلنمائية الرئيسية إىل جعل االستجابة أ

التحديات الرئيسية 
أدت بيئة العمل غير المواتية يف المحافظات الشمالية إىل محدودية الوصول 	 

والجهات  الشركاء  مع  التدريبية  والدورات  والتقييمات  التشغيلي  والحيز 
لألشخاص  الحماية  واستجابة  المساعدات  وتقديم  الرئيسية  المعنية 

موضع اإلهتمام، ال سيما يف المناطق التي تكون فيها االحتياجات ملحة.

الالجئين 	  تجاه  المتسامحة  غير  والمواقف  التقييدية  السياسات  أدت 
اإلعادة  ومخاطر  الحماية  مخاطر  زيادة  إىل  والمهاجرين  اللجوء  وطالبي 
القسرية والترحيل. عالوة على ذلك، لم يتم إجراء أنشطة التسجيل لطالبي 

اللجوء والالجئين بشكل مستمر يف المحافظات الشمالية.

الطوعية 	  العودة  عمليات  تأجلت  وقد  محدودة،  الدائمة  الحلول  ظلت 
القيود  بسبب  أعيقت  الحاالت  بعض  ويف  المدعومة،  التلقائية  والعودة 

السياسية واللوجستية.

كانت فرص كسب العيش محدودة بسبب األزمات االقتصادية والسياسية، 	 
وال  اإلنسانية،  المساعدات  على  اإلهتمام  موضع  األشخاص  اعتمد  حيث 

سيما المساعدات النقدية بينما ظل التمويل محدوًدا.
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الخدمات اللوجستية 
التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 

القطاعية 
عدد  يف  زيادة  اللوجستية  الخدمات  قطاع  مجموعة  شهدت   ،2019 عام  يف 
استمرارية  لضمان  المشتركة  الخدمات  التي حصلت على  اإلنسانية  المنظمات 
امدادات مواد اإلغاثة المنقذة لألرواح يف الوقت المناسب ودون انقطاع للسكان 
109 منظمة إنسانية بزيادة قدرها  المتضررين يف اليمن، وتم دعم ما مجموعه 
121% عن عام 2018 وذلك بالتنسيق وإدارة المعلومات وتيسير الوصول إىل 
الخدمات اللوجستية المشتركة المقدمة مجانًا للمستخدمين )من خالل برنامج 
األغذية العالمي بصفته الوكالة الرائدة( فضالً عن الخدمات الجوية ونقل الركاب 
عبر خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساين وتوفير الوقود لمرافق الصحة 
الثنائية  الخدمات  توفير  خالل  من  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه 

لبرنامج األغذية العالمي.

ونقل  البحري  والشحن  الجوية  البضائع  نقل  المشتركة  الخدمات  حيث شملت 
وتعمل  الوقود،  وتوفير  اإلغاثة  مواد  وتخزين  الداخلي  البري  والنقل  الركاب 
المجموعة القطاعية عبر أربعة محاور رئيسية يف عدن وجيبويت والحديدة وصنعاء، 
إيصال  أجل  من  البالد  يف  المتاحة  اللوجستية  الموارد  استخدام  عززت  حيث 
المساعدات اإلنسانية يف الوقت المناسب وبشكل فعال وتجنب ازدواجية الجهود.

ال  عدن  يف  التخزين  سعة  بتوسيع  اللوجستية  الخدمات  قطاع  مجموعة  قامت 
األعمال  وبدأت  التبريد  مخازن  وسلسلة  الحرارة  درجة  يف  التحكم  زيادة  سيما 
يمكن  التي  المشتركة  التخزين  مساحة  إجمايل  زيادة  إىل  أدى  مما  صنعاء  يف 
أما  مربًعا،  متًرا   17,640 إىل   %54 بنسبة  إليها  الوصول  القطاعية  للمجموعة 
اللوجستية يف تفكيك  الخدمات  الحديدة فقد ساعدت مجموعة قطاع  يف ميناء 

الرافعات غير المستخدمة لتوفير مساحة مهمة لمناولة البضائع.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية   
سهلت مجموعة قطاع الخدمات اللوجستية نقل ما مجموعه 9,128 طن متري 
مقابل ما يقدر بـ 10 آالف طن متري من البضائع جواً وبحراً إىل اليمن وبراً عبر 
نيابة  البر  طريق  عن  اإلغاثة  مواد  من  مكعًبا  متًرا   50,648 نقلت  وقد  البالد، 
ونقلت  و20 محافظة،  95 مديرية  216 موقًعا يف  كثر من  أ إىل  31 منظمة  عن 
متًرا  و21,049  جًوا،  والعاجلة  لألرواح  المنقذة  البضائع  من  مكعًبا  متًرا   2,203
مكعًبا من البضائع اإلنسانية بحًرا، كما سهلت التخزين المشترك لـ 50,457 متر 
مكعب )8,678 طن متري( من البضائع مقابل 10,000 طن متري متوقعة يف 
ثمان  إىل  متنقلة  تخزين  وحدة   15 وأعارت  وصنعاء،  والحديدة  عدن  محافظات 
للمجتمع  التخزين  يزيد من سعة  إدارتها كتخزين مشترك مما  لتتم  مؤسسات 

اإلنساين يف اليمن.

 20 خالل  من  المعلومات  وإدارة  التنسيق  خدمات  تقديم  تم   ،2019 عام  يف 
اجتماًعا تنسيقًيا يف صنعاء وعدن وتم نشر 131 تحديًثا للمعلومات على صفحة 

الويب المخصصة للعملية والتي تلقت 19,000 مشاهدة.

اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  اإلنساين  الجوي  للنقل  المتحدة  األمم  خدمات  زودت 
وعدن من  وجيبويت،  عّمان  وتخدم صنعاء من  اليمن،  وإىل  نقل مهم من  برابط 
للنقل  المتحدة  جيبويت ومن عدن إىل صنعاء. يف نوفمبر، أنشأت خدمات األمم 
كًبا جًوا  الجوي اإلنساين طريقا جويا جديدا بين عدن والمكال، وتم نقل 18,498 را
مقابل 12,000 تم نقلهم يف بداية العام. وسهلت المجموعة القطاعية أيًضا نقل 
وتم  وعدن،  جيبويت  بين  البحرية  السفن  طريق  عن  منظمة   15 من  كًبا  را  344

استخدام السفينة أيًضا كسكن لـ 95 عامالً يف المجال اإلنساين يف عام 2019.

التغييرات يف السياق    
خالل عام 2019، أدى مطلب جمركي جديد إىل شبه توقف للنقل البري الداخلي 
التشغيل  بيئة  لوجستًيا جذريًا يف  تغييًرا  اليمن وجنوبه وشكل هذا  بين شمال 
القطاعية  المجموعة  لشركاء  النهائية  التوريد  سالسل  على  بشدة  أثر  حيث 
كتظاًظا وضغًطا يف التخزين  للخدمات اللوجستية، وشهد ميناء عدن يف البداية ا
قام  لذلك،  نتيجة  اليمن.  شمال  إىل  أصالً  المتجهة  البضائع  إرسال  تعذر  حيث 
األولية  التوريد  سالسل  بتكييف  اللوجستية  الخدمات  قطاع  مجموعة  شركاء 
ميناء  عبر  أساسي  بشكل  اليمن  شمال  إىل  المتجهة  البضائع  دخول  لضمان 
التي  الشحنات  ازدحام  ولتخفيف  عدن.  ميناء  عبر  اليمن  جنوب  وإىل  الحديدة، 
أيًضا عدة  اللوجستية  الخدمات  كمت يف ميناء عدن، نظمت مجموعة قطاع  ترا

دورات مخصصة لنقل البضائع عن طريق البحر من عدن إىل الحديدة.

كان الوضع األمني المتقلب يف عدن خالل النصف الثاين من العام يعني أن إحدى 
إدارة  فريق  مطلوبة من  بحراً  والبضائع  الركاب  لنقل  المستخدمتين  السفينتين 
األمن للوقوف على أهبة االستعداد قبالة ساحل عدن كإجراء طارئ. ولذلك، تم 
الحفاظ على  والبضائع لصالح  للمسافرين  اللوجستية  الشحن  تقليص خدمات 

موارد الطوارئ قبالة سواحل عدن.

الفجوات الرئيسية  
خيارات نقل محدودة للتوصيل إىل اليمن، وال سيما عن طريق الجو.	 

االكتظاظ عند نقاط الدخول الرئيسية.	 

المواقع 	  بعض  يف  البلد  داخل  المناسبة  التخزين  سعة  محدودية  تؤدي 
الرئيسية إىل االكتظاظ.

محدودية التحكم يف درجة حرارة المخازن يف البلد.	 

التحديات الرئيسية 
تسليم 	  يعقد  مما  الحديدة،  ميناء  إىل  التجارية  الخطوط  خدمات  غياب 

حاويات البضائع إىل شمال اليمن.

اليمن 	  جنوب  بين  اإلنسانية  للمساعدات  المقيد  الداخلي  البري  النقل 
وشماله بسبب ديناميكيات الصراع وعمليات التخليص المتعددة. عملت 
يف  التوريد  سالسل  ضبط  يف  لدعمهم  الشركاء  مع  القطاعية  المجموعة 

المراحل األوىل والنهائية وفًقا لذلك.
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االتصاالت في حاالت الطوارئ 

التقدم المحرز مقابل مؤشرات األثر الخاصة بالمجموعة 
القطاعية 

استمرت مجموعة قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف تقديم التنسيق وإدارة 
األمنية  واالتصاالت  الطوارئ  حاالت  االتصاالت يف  ومكتب مساعدة  المعلومات، 
واالتصال بشبكة اإلنترنت ودعم بناء القدرات يف ست مجاالت تشغيلية مشتركة 
يف جميع أنحاء اليمن يف عام 2019، وتحديداً يف محافظات عدن والحديدة والمخا 

والمكال وإب وصنعاء.

مع تضرر البنية التحتية لالتصاالت المحلية بشدة بسبب الصراع المستمر، أنشأ 
الحيوية  االتصاالت  لتوفير  اتصال  مركز   11 الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  قطاع 
وصول  يضمن  مما  بكفاءة  عملهم  تنفيذ  من  لتمكينهم  االستجابة  لمجتمع 

المساعدات المنقذة لألرواح بصورة كاملة لمن هم يف أمس الحاجة إليها.

المستجيبين  من   935 بـ  االتصال  القطاع  وفر   ،2019 ديسمبر  نهاية  بحلول 
اإلنسانيين ودعم االتصاالت األمنية لــ 1,913 مستجيًبا معظمهم يف عدن وصنعاء 
كثر  والحديدة، وقام مكتب مساعدة االتصاالت يف حاالت الطوارئ بالكشف عن أ
من 6,031 حادثًا يف مناطق العمليات خالل العام، كما أنشأ المكتب يف مواصلة 
دعمه لالستجابة للكوليرا 25 مركًزا لعمليات الطوارئ وحافظ عليهم. وكان بناء 
القدرات المحلية محوًرا رئيسًيا للمكتب يف اليمن مع ما مجموعه 22 موظًفا يف 
خالل  الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  خدمات  على  تدريبهم  تم  اإلنساين  المجال 
دورتين تدريبيتين لبناء قدرات موظفي تكنولوجيا المعلومات يف مركز عمليات 

الطوارئ يف عدن وصنعاء.

يف عام 2019، كان لدى قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ 41 شريكًا، أي أعلى 
غير  منظمة  و24  المتحدة  لألمم  تابعة  وكالة   17 من  متوقًعا،  شريكًا   38 من 
حكومية دولية. ووجدت نتائج المسح السنوي لرضا المستخدمين أن متوسط 
حاالت  االتصاالت يف  خدمات  بين مستخدمي   %82 المستخدمين  رضا  معدل 

الطوارئ والتي تعتبر زيادة عن الهدف البالغ %80.

وتعزيز  الشركاء  مع  الرئيسية  التشغيلية  المعلومات  وتبادل  التنسيق  لدعم 
جهود المناصرة، عقد القطاع 15 اجتماعاً عالمياً ومحلياً وأصدر 65 وثيقة إلدارة 

المعلومات واالتصاالت.

التقدم المحرز مقابل أهداف المجموعة القطاعية 
وأمن  الطوارئ يف ضمان سالمة  حاالت  االتصاالت يف  قطاع  استمرت مجموعة 
العاملين يف المجال اإلنساين من خالل توفير الدعم الفني وصيانة البنية التحتية 
لالتصاالت األمنية والخدمات، وتم تركيب ثالثة أبراج اتصاالت ذاتية الدعم يف عدن 
والتربة والمخا لتسهيل االتصال وضمان سالمة وأمن الموظفين، وفًقا لتوصيات 
للسالمة  المتحدة  األمم  وإدارة  القطاع  االتصاالت، كما حصل  أمن  تقييم معايير 
تغطية  لتوسيع  ُطلبت  والتي  الفائقة  الترددات  ترخيص  على  الموافقة  على 
الترددات العالية جًدا يف عدن، سعت المجموعة القطاعية ووكاالت األمم المتحدة 
يف  االتصاالت  معدات  واستخدام  لتركيب  السلطات  موافقة  على  الحصول  إىل 

مأرب والتربة.

الفجوات الرئيسية 
قدرة  على  الشمال  يف  االتصاالت  معدات  استيراد  على  المفروضة  القيود  أثرت 
مجموعة قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ على تقديم خدمات حيوية خاصة يف 

المناطق التي توسعت فيها األمم المتحدة مثل محافظات باجل وحجة ومأرب.

الرئيسية  العوامل  من  العام  والوعي  المعلومات  مشاركة  إىل  االفتقار  يعتبر 
المساهمة بالكوارث على الصعيد الوطني مثل انتشار وباء الكوليرا، وقد تعرضت 
البنية التحتية لالتصاالت يف البالد ألضرار جسيمة منذ بداية الصراع يف عام 2015، 
وظلت خدمة اإلنترنت عبر األقمار الصناعية المصدر الوحيد للوصول الموثوق إىل 
اإلنترنت، إال أن المجتمعات واألشخاص المتضررين غير قادرين على الوصول إىل 

هذه الخدمة وتحمل تكاليفها.

التحديات الرئيسية 
ظلت القيود مفروضة على استيراد ونشر معدات وخدمات االتصاالت الضرورية، 
األقمار  وهواتف  جداً  العالية  الترددات  التردد/  عالية  الراديو  أجهزة  ذلك  يف  بما 
الشمال. ومن ثم، كان على  الصناعية، وال سيما يف  األقمار  الصناعية ومحطات 
تكنولوجيا  سوق  على  تعتمد  أن  الطوارئ  حاالت  يف  االتصاالت  قطاع  مجموعة 
لديهم  الذين  المحليين  الخدمات  ومقدمي  الكافية  غير  المحلية  المعلومات 
خدمات محدودة، فبسبب القيود المفروضة على نشر أجهزة الراديو عالية التردد 

ظلت التغطية عالية التردد محدودة يف معظم المدن.
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التنسيق 

يف عام 2019، يسرت مجموعة التنسيق التخطيط والعمل والمناصرة اإلنسانية 
بأعمال  الدعم  التنسيق  مجموعة  وقدمت  والمبادئ،  البراهين  على  القائمة 
التنسيق  وآلية  اإلنساين  القطري  والفريق  اإلنسانية  الشؤون  السكرتارية لمنسق 
و30  اإلنساين  القطري  للفريق  اجتماعاً   30 وتيسير  القطاعية  المجموعات  بين 
اجتماعاً آللية التنسيق بين المجموعات القطاعية وكذلك دعمت تنسيق التركيز 

المستمر للفريق القطري اإلنساين على قاعدة األدلة والتقييمات والحماية.

يف حين أن التحديات التشغيلية أعاقت التقييمات الرئيسية، ونتيجة لذلك أخرت 
إعداد وثيقة االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020، شاركت 
مجموعة التنسيق يف تخطيط االستجابة اإلنسانية حيثما أمكن ذلك. يف عام 2019، 
المعلومات  مقدمي  مع  المقابالت  من  القطاعات  متعدد  المواقع  تقييم  انتقل 
الرئيسيين إىل المقابالت على مستوى األسرة لفهم نقاط الضعف على مستوى 
األسرة بشكل أفضل يف جميع أنحاء اليمن، حيث يقوم على تقييم المواقع متعدد 
القطاعات تحليل االحتياجات بشكل مباشر لسبع مجموعات قطاعية )المأوى/ 
والمياه  والصحة،  والتعليم،  المخيمات،  وإدارة  وتنسيق  الغذائية،  غير  المواد 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، والحماية وآلية االستجابة السريعة( ويتضمن 
الديموغرافية واتجاهات  المكونات المشتركة بين المجموعات مثل المعلومات 
على  المجتمعية.  والمشاركة  العيش  وسبل  األولوية  ذات  واالحتياجات  النزوح 
متعدد  المواقع  تقييم  تنفيذ  باإلمكان  يكن  لم  المحّسنة،  المنهجية  من  الرغم 
القطاعات بسبب العديد من العقبات بما يف ذلك العراقيل من قبل السلطات 

ومحاوالت التدخل.

تم تطوير خطة طوارئ وطنية لعام 2019 لمعالجة النزوح السريع والواسع النطاق 
والتوقعات  السائدة  الصراع    ديناميكيات  على  بناًء  األخرى  الطوارئ  وحاالت 
الضرورية  اإلنسانية  المساعدات  توفير  الخطة  تضمنت  حيث  العاملة،  اإلنسانية 
المنقذة لألرواح يف غضون 72 ساعة وحتى 30 يوًما يف الحاالت التي ال تتوفر فيها 

الموارد من خالل البرامج المنتظمة.

التتبع يف  المسؤول عن  العمليات  التنسيق مركز  أنشأت مجموعة  العام،  خالل 
الوقت الحقيقي لحاالت الطوارئ المفاجئة واالستجابة من خالل غرفة العمليات، 
حيث أجرى المركز تحليل الوضع واإللمام به وكان بمثابة أول منفذ لدعوة فرق 
التنسيق اإلقليمية والوكاالت لرفع وحل التحديات التشغيلية التي ال يمكن حلها 
بالسياسات  المتعلقة  التشغيلية  للقضايا  تنسيق  كنقطة  المركز  وعمل  محلًيا، 
الداخلية لألمم المتحدة بالتنسيق الوثيق مع إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة 
واألمن والوكاالت التشغيلية حيث أثرت على عملية اإليصال التشغيلي، كما قام 

المركز بتصميم آلية االستجابة للطوارئ واإلشراف عليها.

على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها المجتمع اإلنساين لمراقبة البرامج 
 17 يف  مديريات   104 يف  ثالث  من طرف  المراقبة  إجراء  تم  فقد  فعال،  بشكل 
محافظة تم تحديدها يف وثيقة االحتياجات اإلنسانية كمديريات ذات أولوية حيث 
التقدم  من  بالتحقق  ومستقل  منهجي  بشكل  ثالث  طرف  من  المراقبة  تقوم 
المحرز يف تحقيق األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن لعام 
2019. نتيجة للعقبات اإلدارية وعقبات الوصول، تم تأخير عملية جمع البيانات 
حتى الربع األول من عام 2019. وعلى الرغم من هذه الصعوبات، وجدت المراقبة 
من الطرف الثالث أن تقارير وكاالت األمم المتحدة كانت متسقة إىل حد كبير مع 

المساعدات اإلنسانية المقدمة يف الميدان.

استهداف  لمنع  التنسيق  آلية  تسهيل  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب  واصل 
المواقع مع مركز العمليات اإلنسانية الطارئة يف الرياض وتسهيل جميع جوانب 

المنح اإلجمالية نيابة عن منسق األمم المتحدة لإلغاثة الطارئة.
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الباب الثالث: لللق: لؤشراة بثر الم موناة القطانية

لقياس أثر الخط األول والخط الثاين واالستجابة الكاملة لكل مجموعة من المجموعات القطاعية، عملت المجموعات القطاعية 
على مراقبة التقدم المحرز لكل مؤشر من مؤشرات األثر الـ 29 الموضحة يف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2019. لتمكين 
وضع معايير مرجعية حيث يشمل كل مؤشر خط األساس لعام 2018 وهدف 2019، ومدى الوصول يف عام 2019 حسب 

المجموعة القطاعية باإلضافة اىل متطلبات التمويل.

 المياه والصرف الصلا والنظازة الصلية

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

نسبة االنخفاض يف عدد حاالت تفشي استجابة الخط األول
األمراض المعدية مثل الكوليرا

295,200 حالة 369,000 حالة
)انخفاض بنسبة 

)%20

861,096 حالة162 مليون دوالر

نسبة الزيادة يف عدد األشخاص الذين استجابة الخط الثاين
هم يف أمس الحاجة إىل الحصول على 
المياه اآلمنة وخدمات الصرف الصحي

12.6 مليون يف 
أمس الحاجة

11 مليون )انخفاض 
بنسبة %14(

12.6 مليون73 مليون دوالر

االستجابة الكاملة 
للمجموعة القطاعية

نسبة الزيادة يف عدد أنظمة المياه 
والصرف الصحي المحسنة

1,247 )زيادة بنسبة 522
)%138

1,360 )زيادة 50 مليون دوالر
بنسبة %161(

 الصلة 

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

نسبة االنخفاض يف عدد حاالت الكوليرا استجابة الخط األول
المبلغ عنها

295,200 حالة 369,900 حالة
)انخفاض بنسبة 

)%20

861,096 حالة493.5 مليون دوالر

نسبة الزيادة يف عدد المرافق الصحية استجابة الخط الثاين
المستهدفة التي تقدم حزمة الحد األدىن 

من الخدمات

1,400 مرفق 
صحي

1,820 مرفق صحي 
)زيادة بنسبة %30(

3,117 مرفق 72.2 مليون دوالر
صحي )زيادة 

بنسبة  %71(

االستجابة الكاملة 
للمجموعة القطاعية

نسبة الزيادة يف عدد األشخاص 
المستهدفين الذين يستفيدون من 

حزمة الحد األدىن من الخدمات على 
جميع مستويات الرعاية يف المديريات 

ذات األولوية

10.4 ماليين )زيادة 8 ماليين
بنسبة %30(

30%61.5 مليون دوالر

  األلن الغذائا والزرانة

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

نسبة األسر المستهدفة مع نقاط استجابة الخط األول
استهالك للغذاء تزيد عن 42

66%1.7 مليار دوالر%33%50

نسبة االنخفاض يف عدد األسر التي استجابة الخط الثاين
تبيع أصولها لشراء الغذاء 

28%491.4 مليون دوالر%31%16
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الباب الثالث: لللق: لؤشراة بثر الم موناة القطانية

  اللماية

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

نسبة الزيادة يف عدد األشخاص استجابة الخط األول
المعرضين للخطر والذين يتلقون 

مساعدات الحماية أو الخدمات 
المتخصصة

126%98.6 مليون دوالر%36%26

نسبة الزيادة يف عدد المتطوعين الذين استجابة الخط الثاين
تم تدريبهم

52%50.9 مليون دوالر%17%30

االستجابة الكاملة 
للمجموعة القطاعية

نسبة الزيادة يف عدد المجتمعات ذات 
األولوية التي تتوفر فيها الخدمات 

المتخصصة

98%3.5 ماليين دوالر%93%93

   المتوى/ المواد غير الغذائية/ تنسيق وإدارة المخيماة 

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

نسبة الزيادة يف المواقع الجماعية التي استجابة الخط األول
ال تحظى بخدمات كافية والتي يتوفر 

فيها حزمة الحد األدىن من الخدمات

54%206 ماليين دوالر%11%51

نسبة الزيادة يف عدد األسر التي استجابة الخط الثاين
تستفيد من المساكن اإليوائية 

المحسنة 

2%2 مليون دوالر%0%36

االستجابة الكاملة 
للمجموعة القطاعية

نسبة الزيادة يف عدد العائدين الذين 
يعيشون يف السكن المالئم

26%14مليون دوالر%1%10

   آلية االست ابة السريعة

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

نسبة الزيادة يف عدد األسر النازحة حديًثا استجابة الخط األول
والعائدة التي تتلقى مجموعة مواد آلية 

االستجابة السريعة

380,000 أسرة )زيادة 167,000 أسرة
بنسبة %127(

48.6 مليون دوالر
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المللق: التنسيق  القائمة علل البراهين

  التغذية 

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

نسبة االنخفاض يف عدد المديريات التي استجابة الخط األول
تعاين من سوء التغذية الحاد الوخيم

45 مديرية )انخفاض 91 مديرية
بنسبة %50(

28 مديرية 145.7 مليون دوالر
)انخفاض بنسبة 

)%30

نسبة الزيادة يف عدد األطفال دون استجابة الخط الثاين
سن الخامسة الذين يتلقون مساحيق 

المغذيات الدقيقة

 1.5( %48.6
مليون(

208%)4.8 149.9 مليون دوالر%60
ماليين(

االستجابة الكاملة 
للمجموعة القطاعية

نسبة الزيادة يف معدالت تغطية معالجة 
المرضى المرقدين ومرضى العيادات 

الخارجية والبرامج المستهدفة للتغذية 
التكميلية

90% لحاالت 
سوء التغذية 
الحاد الوخيم 

بدون مضاعفات، 
30% لحاالت 
سوء التغذية 
الحاد الوخيم 
بمضاعفات، 

38% لحاالت 
سوء التغذية 

الحاد المعتدل

95%لحاالت سوء 
التغذية الحاد الوخيم 

بدون مضاعفات، 
60%لحاالت سوء 

التغذية الحاد الوخيم 
بمضاعفات، %62

لحاالت سوء التغذية 
الحاد المعتدل

100% 24.7 مليون دوالر
لحاالت سوء 

التغذية الحاد 
الوخيم بدون 

مضاعفات، 
52% لحاالت 
سوء التغذية 
الحاد الوخيم 
بمضاعفات، 

44% لحاالت 
سوء التغذية 

الحاد المعتدل

  التعليم 

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

64 مليون دوالر60%35%نسبة الزيادة يف عدد المدارس العاملةاستجابة الخط األول

نسبة الزيادة يف عدد األطفال الذين استجابة الخط الثاين
يحصلون على التعليم الرسمي 

ويستمرون فيه 

92%33 مليون دوالر%75%80

االستجابة الكاملة 
للمجموعة القطاعية

نسبة المعلمين الذين يدرسون يف 
%80 على األقل من أيام الدراسة

82%8.4 ماليين دوالر%65%70

  القطاناة المتعمدة لالجئين والمهاجرين 

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

عدد األشخاص موضع اإلهتمام الذين استجابة الخط األول
عادوا اىل بلدانهم األصلية

13,000 )زيادة بنسبة 3,548
)%266

5,714 )زيادة 91 مليون دوالر
بنسبة %61(

نسبة الزيادة يف عدد األشخاص موضع استجابة الخط الثاين
اإلهتمام الذين استفادوا على األقل 

من واحدة من أنواع المساعدات 
المتخصصة 

10,256 )زيادة بنسبة 2,223
)%361

10,250 )زيادة 30.5 مليون دوالر
بنسبة %361(
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المللق:  التنسيق  القائمة علل البراهين

  الخملاة اللوجستية 

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

الوصول يف عام المتطلباتهدف 2019
2019

نسبة الزيادة يف عدد المنظمات استجابة الخط األول
اإلنسانية التي تستخدم الخدمات 

اللوجستية المشتركة

109 شريك 58.5 مليون دوالر%80%90
)زيادة بنسبة  

)%121

نسبة الزيادة يف حجم قدرة مناولة استجابة الخط الثاين
الحموالت/الشحنات يف منافذ الدخول 

الرئيسية 

54%10 ماليين دوالر30%ال ينطبق

  االتصاالة زا حاالة الطوارئ 

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

المتطلباتهدف 2019

نسبة الزيادة يف عدد المستخدمين الذين يبلغون عن استجابة الخط األول
رضاهم بخدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ

3.8 ماليين دوالر%87%90

نسبة الزيادة يف عدد الحوادث الحرجة المبلغ عنها استجابة الخط الثاين
لمكتب مساعدة االتصاالت يف حاالت الطوارئ والتي 

تم حلها يف غضون 24 ساعة 

1.7 مليون دوالر%70%80

  التنسيق 

خط أساس عام المؤشراتنوع االستجابة
2018

المتطلباتهدف 2019

نسبة الزيادة يف عدد المناطق التي يمكن الوصول استجابة الخط األول
إليها بانتظام

يتم تحديده يف شهر 
مارس 2019 حسب 
آخر البيانات المتاحة

25 مليون دوالر

نسبة الزيادة يف عدد الشركاء الوطنيين الذين استجابة الخط الثاين
يحصلون على التمويل من خالل خطة االستجابة 

اإلنسانية يف اليمن 

1 مليون دوالر%40%45



تم إعداد هذه الوثيقة نيابة عن الفريق القطري اإلنساين وشركاء العمل اإلنساين.

التسميات المستخدمة وعرض المواد الواردة يف التقرير ال تعني التعبير عن أي رأي كان من جانب االمانة العامة لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوين ألي بلد أو 
إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أيا منها أو فيما يتعلق بتعيين تخومها أو حدودها.

www.unocha.org/yemen 

www.ochayemen.org/hpc 

www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen 
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