
يناير 2016

اإلنســـانيــــــــة
خطة االستجابة

يناير -  ديسمبر

اليمن

الصورة: شارلوت كانز

2
0

16





المحتويات

   الجزء األول: االستراتيجية القُطرية ........................................................  05 

06  ........................................................................... تقديم لمنسق الشؤون اإلنسانية  

07  ...................................................................... لمحة عن خطة االستجابة اإلنسانية 

لمحة عامة عن األزمة ....................................................................................  08

األهداف االستراتيجية ......................................................................................  11

12  ..................................................................................... استراتيجية االستجابة 

البرمجة المشتركة .........................................................................................  17

القدرة التشغيلية ............................................................................................  19

إمكانية الوصول اإلنساني .................................................................................  20

متابعة االستجابة ...........................................................................................  22

موجز االحتياجات والمستهدفين والمتطلبات .............................................................  23

24  .............................................................. الجزء الثاني: خطط االستجابة التشغيلية  

الجزء الثالث: المالحق ............................................................................................  44

45  ................... األهداف االستراتيجية والمؤشرات واألهداف لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن 

خطط عمليات االستجابة: األنشطة واألهداف والمتطلبات ..............................................  47

53  ................................ خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين: األنشطة واألهداف والمتطلبات 

أرقام التخطيط: األشخاص المحتاجون والمستهدفون ....................................................  54

55  .............................................................................. ماذا لو فشلنا في االستجابة؟ 



االجزء األول :   المحتويات

04

Hajjah
1.2M

إب
0.9 مليون

لحج
0.57 مليون

عدن
0.84 مليون

مأرب
0.15 مليون

عمران
0.46 مليون

أمانة العاصمة
2.1 مليون

تعز
1.6 مليون

أبين
0.48 مليون

صعدة
0.73 مليون

ذمار
0.57 مليون

صنعاء
ريمة0.49 مليون

0.18 مليون

شبوة
0.33 مليون

الجوف
0.25 مليون

البيضاء
0.34 مليون

المحويت
0.12 مليون

حجة
1.3 مليون

حضرموت
0.41 مليون

الضالع
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سقطرى*
0.06 مليون

*حسب تقديرات وثيقة اإلحتياجات اإلنسانية ، هناك 14,000 شخص بحاجة إلى مساعدات في جزيرة سطقرى.
ــبة  ــع نس ــى رف ــة إل ــات القطاعي ــع المجموع ــة ممادف ــرات متقارب ــي فت ــر ف ــرة أعاصي ــرب الجزي ــل ان تض ــرات قب ــذة التقدي ــل ه ــم عم ت

اإلستهداف في الجزيرة عما كان علية قبل األعاصير بناء على المعلومات الجديدة.

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

مليون

مليارمليار

مليونمليونمليون

 المحتاجون األشخاص المستهدفون

إجمالي اإلحتياجات
(دوالرأمريكي)

اإلحتياجات الفورية
(دوالر أمريكي)

إجمالي تعداد السكان
في اليمن

# شركاء العمل اإلنساني

21.213.6

1.3 1.8

103 25.9
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االجزء األول : تقديم المحتويات

تقديم

لمنسق الشؤون اإلنسانية

خلَّف ما يقرب من عام من النزاع الدائر في اليمن خسائر مروعة في أوساط 
المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة لحماية حياتهم وحقوقهم األساسية، 
فاليمن الغارق بالفعل في أزمة إنسانية منذ تصاعد أعمال العنف من منتصف 
شهر مارس 2015م تعتبر اآلن أّن 21.2 مليون شخص في حاجة إلى شكل 
من أشكال المساعدات اإلنسانية، منهم 14.4 مليون شخص غير قادرين على 

تلبية احتياجاتهم الغذائية )يعاني 7.6 مليون منهم من انعدام األمن الغذائي 
الشديد(، ويفتقر 19.4 مليون إلى المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي 
)حيث ال يستطيع 9.8 مليون الوصول إلى المياه بسبب النزاع(، فيما يظل 

14.1 مليون نسمة دون رعاية صحية كافية. أضف إلى ذلك أنَّ 2.7 مليون 
شخص على األقل قد فروا من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل اليمن أو إلى 

بلدان مجاورة، وارتفع عدد البالغات األكيدة عن انتهاكات حقوق اإلنسان 
بمتوسط 41 تقريراً في اليوم الواحد حتى يناير 2016م.

إنَّ هذه األرقام صادمة، وهي ببساطة أكبر من قدرات المجتمع اإلنساني الحالية 
على االستجابة، وانطالقاً من أهمية األمر وضع الفريق القُطري اإلنساني في 

اليمن خطة تستند بشكل صارم على االحتياجات األكثر إلحاًحا والتحليل الدقيق 
لقدراتنا الحالية على الوفاء بتلك االحتياجات، وكانت نتيجة الخطة والتحليل، 

إصدار خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 2016م والتي تهدف إلى مساعدة 
13.6 مليون من الفئات األكثر ضعًفا - أو ما يقرب من 65 في المائة من 

المحتاجين – من خالل مجموعة من البرامج المنقذة للحياة والحماية األساسية، 
وتندرج هذه الخطة بإحكام في إطار أربعة أهداٍف استراتيجية:

إنقاذ األرواح وإعطاء األولوية للفئات األضعف. 1

حماية المدنيين وإدماج عمليات الحماية في جميع نواحي االستجابة. 2

تعزيز المساواة في الحصول على المساعدات للنساء والفتيات والفتيان . 3
والرجال

ضمان دعم العمل اإلنساني للقدرة على الصمود والتعافي المستدام. 4

ومع بدء تنفيذ الشركاء للبرامج، يمكنني القول بكِل ثقٍة: أنَّ جميع األنشطة في 
خطة 2016م قابلة للتحقيق وضرورية لتخفيف معاناة المدنيين على افتراض 
عدم حدوث تغيير جذري في الوضع، كما أنَّ القدرة التشغيلية، وإن كانت ال 

تزال محدودة، قد تحسنت بشكٍل كبير منذ ندائنا اإلنساني األخير في يونيو 

2015م. ومن خالل عملية االستجابة، أوصل الشركاء مساعداتهم اإلنسانية 
إلى 8.8 مليون شخص على األقل في 2015م، أي 75 في المائة من العدد 

اإلجمالي المستهدف رغم حصولهم على 56 في المائة فقط من التمويل 
المطلوب. وبوجود 103 شريًكا نشًطا حالياً ضمن االستجابة المنسقة – أي 

بزيادة 90 في المائة منذ يونيو - والمراكز الميدانية الثابتة في صنعاء والحديدة 
وصعدة وإب فإنَّ وضع العمليات مهيأ للتوسع في 2016م.

ومن المؤكد أن تحقيق األهداف يعتمد على توفر الموارد الكافية، وإجماالً يطلب 
الشركاء ما يقرب من 1.8 مليار دوالر أمريكي لتحقيق األهداف الخمسة لهذه 
الخطة - وهو مبلغ ضخم ندرك تماماً أنه وللحصول عليه من الجهات المانحة 

سيتنافس مع األزمات الكبيرة األخرى في جميع أنحاء العالم. وبالتالي عمل 
الفريق القُطري اإلنساني لليمن بجد لضمان إدراج األنشطة األساسية فقط. يسعى 

الشركاء للحصول على 1.3 مليار دوالر من أصل التمويل الكلي المطلوب 
البالغ 1.8 مليار دوالر، وذلك لألنشطة المباشرة ألنشطة إنقاذ األرواح وأنشطة 

الحماية، التي ال يمكن أن تحتمل أي تأخير دون أنَّ تّشكل تشكيل خطراً 
مباشراً على حياة الناس. وتغطي االحتياجات المتبقية األنشطة العاجلة الالزمة 
لالستجابة الفورية - بما في ذلك الخدمات اللوجستية والمشتركة على مستوى 

العمليات وآليات رصد حقوق اإلنسان والنزوح والحمالت اإلعالمية و التوعوية 
للسكان الضعفاء.

ومن هنا أُحث الجهات المانحة على سرعة تقديم مبلغ 1.8 مليار دوالر ، مما 
من شأنه أن يسمح للشركاء بالمضي قدماً في األنشطة األساسية إلنقاذ األرواح 
وحماية المدنيين في اليمن. وفي الوقت الذي نسعى للتخفيف من األثر المدمر 
للصراع على الفئات األضعف في اليمن، أتطلع قدماً للعمل مع جميع الجهات 

ذات العالقة داخل البالد وخارجها لضمان أن يصل العمل اإلنساني الفعال إلى 
أولئك األشد حاجة لها.

جيمي ماكغولدريك

منسق الشؤون اإلنسانية
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االجزء األول : خطة االستجابة اإلنسانية  في لمحة
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االجزء األول : لمحة عامة عن  األزمة

الضحايا والنزوح
ُيدار النزاع بطريقٍة وحشيٍة مما ألحق أضراراً شديدًة على المدنيين، حيث أشارت 
من  أكثر  بينهم  35,000 ضحية  من  أكثر  وقوع  إلى  الصحية  المرافق  تقارير 
6,100 حالة وفاة منذ منتصف مارس حتى أواخر يناير 2016م أي بمتوسط 
113 ضحية كل يوم. ذلك وُيعتقد أن العديد من الضحايا هم من المدنيين، ويقِدر 
ُتعبر  ُيقتلون أو ُيصابون أو ُيشوهون كل يوم. كما ال  الشركاء أن ثمانية أطفال 
الحقيقة كونها تعتمد على  تقديرات الضحايا عن قدر األضرار وأعداد الضحايا 
بيانات المرافق الصحية، وذلك في ظل مواجهة الكثير من الناس صعوبات بالغة 

في الوصول إلى المرافق الصحية.

مثيرٍة  بمعدالٍت  منازلهم  مغادرة  على  الناس  ُيجبر  النزاع  أن  ذلك  إلى  أضف 
مليون   2.5 بـــــــــــ  اليمن  في  حالياً  النازحين  عدد  الشركاء  ُيقدر  حيث  للقلق، 
شخص، ويقُطن ما يقرب من نصف ذلك العدد اآلن في محافظات تعز وعمران 
وحجة وصنعاء وأبين. إضافة إلى ذلك غادر 171,000 شخصاً على األقل، من 
جنسيات أخرى بشكل رئيسي، البالد إلى الصومال وجيبوتي وغيرها من األماكن. 
ومع عدم وجود مخيمات للنازحين فقد أدى النزوح إلى تشتت السكان، األمر الذي 
يجعل من الصعب غالباً تحديدهم أو تقدير درجة ضعفهم أو احتياجاتهم الخاصة. 
يعيش العديد من أولئك النازحين مع عائالت مضيفة مما يشكل ضغطاً إضافياً على 

الموارد الشحيحة، أو يقوم البعض اآلخر باستئجار مسكن وهو األمر الذي يصبح 
أكثر صعوبًة نظراً الرتفاع اإليجارات وطول فترة النزوح. يبحث بعض النازحين 
عن مأوى في المباني العامة ومنها 169 مدرسة حتى يناير 2016م أو يبقون 
في العراء، ولكن ال تتوفر احصائيات دقيقة بهذا الشأن. ُيعد النزوح واستضافة 
والمساعدات  والمياه  الغذاء  باحتياجات  يتعلق  فيما  الهامة  العوامل  من  النازحين 
والمستلزمات  والتعليم  الصحية  والرعاية  المأوى  وخاصة  األخرى  األساسية 

المنزلية األساسية.

نظراً ألن عودة معظم النازحين غير محتملة حالياً سيستمر الضغط على الخدمات 
األساسية المحدودة في تشكيل تحديات تواجه النازحين والمجتمعات المضيفة.ة

تزايد مخاطر الحماية وانتهاكات الحقوق
نظراً للتقلبات المستمرة وانعدام األمن في أجزاء كثيرة من اليمن، يواجه السكان 
المتضررين ومن بينهم النازحين والمجتمعات المضيفة وغيرها من المجتمعات 
وتشير  الحياة،  قيد  على  للبقاء  متزايدة  تحديات  النزاع  من  المتضررة  المحلية 
انعدام األمن وتشتت األسر ومحدودية  التحديات تشمل  أن هذه  الحماية  تقييمات 
الحركة والتحرش وتجنيد األطفال والعنف القائم على الجنس. باإلضافة إلى ذلك 

لمحة عامة عن 

األزمة
فاقم النزاع المتصاعد وبشدة األزمة اإلنسانية التي كانت تعاني منها اليمن أساساً، حيث يقدر الشركاء اآلن أن 21.2 

مليون شخص بحاجة إلى نوع من المساعدات اإلنسانية، وعلى الرغم من ذلك تتباين شدة ودرجة تلك االحتياجات 
تبايناً كبيراً على النحو المبين في لمحة االحتياجات اإلنسانية للعام 2016م.
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الجدول الزمني لألحداث الرئيسية والخسائر البشرية األسبوعية التي أبلغت عنها المرافق الصحية

 المصدر: منظمة الصحة العالمية، وزارة الصحة العامة والسكان، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

المناطق المظللة باألزرق هي التواريخ المحددة في السرد الزمني لألحداث

في  الضارية  واالشتباكات  عدن  في  المعارك  اشتدت  مايو:   01
الجوية،  والغارات  الحصار  تحت  المدينة  ووضعت  المطار، 

وتصاعدت االشتباكات والقصف المدفعي.

الغارات  قبل  عسكرية"  التحالف صعدة "منطقةً  أعلن  مايو:   08
المناطق  إلى  التقارير عن نزوح جماعي  الكثيفة، وأبلغت  الجوية 

المجاورة.

12 مايو: بدء هدنة إنسانية لخمسة أيام، وأبلغ فيها عن انتهاكات 
وخروقات متكررة.

20-19 مارس: التقدم العسكري للحوثيين نحو الجنوب باتجاه تعز ولحج وعدن. 
تفجيرات انتحارية في صنعاء استهدفت مسجدين.

26 مارس: بدأ التحالف بقيادة السعودية الضربات الجوية في اليمن.
30 مارس: أصابت الضربات الجوية مخيم المزرق للنازحين مما أسفر عن مقتل 
مقتل  عن  أسفر  مما  لأللبان  مصنعاً  الطيران  ضرب  مارس:   31 شخصاً.   45

العشرات.

02 أبريل: سيطر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على السلطة في مدينة المكال 
والمناطق المحيطة بها.

الموالية  القوات  سيطرة  يوليو:   15
القوات  من  وغيرها  للحكومة 
أغلب  على  للحوثيين  المعارضة 

مناطق محافظة عدن

25 مايـو: إخـراج قـوات الحوثييـن 
وحلفائهـم مـن محافظـة الضالع في 

الجنوب.

الدولـة  تبنـي  يونيـو:   18-20
اإلسـالمية مسـؤوليتها عـن خمـس 
عبوات ناسـفة انفجرت في مسـاجد 

صنعاء في بداية شهر رمضان
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التوترات  وزيادة  العيش  كسب  فرص  محدودية  المتضررين  األشخاص  يواجه 
بين المجتمعات النازحة والمجتمعات المضيفة لها وفقدانهم للوثائق التي تتضمن 
إلى  للوصول  ضرورية  وثائق  وهي  الشخصية  الهوية  وبطائق  الميالد  )شهادة 
ومحدودية  والممتلكات  واألراضي  المساكن  قضايا  أيضاً  ويواجهون  الخدمات(، 
المتضررين  السكان  يمتلك  ال  وغالبا  ذلك  الخدمات.  على  الحصول  فرص 
دعم  وكيفية  المساعدات  على  الحصول  كيفية  حول  المعلومات  من  القليل  سوى 
آليات المواجهة اإليجابية. سيكون ضرورياً جداً مع استمرار النزاع تعزيز فهم 
مخاطر الحماية وتحديد أفضل السبل لمعالجتها وذلك للحد من ضعف األشخاص 
المتضررين وزيادة قدرتهم على البقاء على قيد الحياة. وُيعد تقديم دعم الحماية هذا 

أمراً أساسياً لالستجابة وينبغي أن يتم التعامل معه كعنصر أساسي مقارنة بتقديم 
األنواع األخرى من المساعدة.

باإلضافة إلى تعرض المدنيين في اليمن لمخاطر الموت واإلصابة والنزوح فقد 
شهدوا أيضاً ارتفاعاً في معدالت انتهاكات حقوق اإلنسان منذ تصاعد النزاع. 

وقد أشارت المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وغيرها من منظمات حقوق اإلنسان 
إلى مخاوف كبيرة بشأن سير النزاع، وتضمن ذلك تقارير موثوقة عن انتهاكات 
القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان من قبل جميع األطراف، 
وقد تصل بعض تلك االنتهاكات إلى مستوى جرائم الحرب، وقد تحققت المفوضية 
انتهاكات حقوق اإلنسان حتى  السامية لحقوق اإلنسان من 13,080 بالغاً عن 
تاريخ 31 يناير 2016م، أي بمتوسط 41 انتهاكاً في اليوم الواحد منذ منتصف 
المتابعة واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال في  آلية  مارس. تحققت 
 747 من  2015م  نوفمبر  إلى  يناير  من  الفترة  خالل  المسلح  النزاع  حاالت 
حالة قتل و1,120 حالة إصابة أو تشويه لألطفال. وهذه األرقام أعلى عشر أو 
خمس مرات مما كانت عليه في 2014م. كما أرتفعت معدالت تجنيد األطفال أو 
استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة خمس مراٍت عن ما كانت عليه. وزادت 
ضعفي  من  أكثر  2015م  ديسمبر  في  الجنس  نوع  على  القائم  العنف  معدالت 
الجوية  الغارات  أو  والقصف  المعارك  دمرت  مارس.  شهر  في  عليه  كانت  ما 
الواقعة  والمناطق  وتعز  وصعدة  عدن  ومنها  المواجهة  خط  مناطق  المتواصلة 
على طول الحدود مع المملكة العربية السعودية. في 2016م يقدر الشركاء حاجة 
14.1 مليون شخص إلى المساعدة لحماية حقوقهم األساسية - أي بزيادة قدرها 

23 في المائة منذ يونيو.

تردي األوضاع المعيشية
االحتياجات  من  مرتفعة  مستويات  تواجه  الحالية  األزمة  قبل  حتى  اليمن  كانت 
اإلنسانية، حيث ُيّقدر عدد السكان المحتاجين لشكل من أشكال المساعدات اإلنسانية 
15.9 مليون نسمة في أواخر 2014م. وتنُبع هذه االحتياجات من سنوات من 
سلطة  اإلدارة وضعف  وسوء  المتقطع  والنزاع  البيئي  والتدهور  والتخلف  الفقر 
القانون، ويتضمن ذلك انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اإلنسان، ذلك وتدهورت 
األوضاع المعيشية بشكل أكبر عقب االضطرابات السياسية أوائل عام 2012م 

القضايا الرئيسية

 
 

 

حمايــة المدنيين

البقــاء على قيد الحياة

األساسية الخدمات 

النزوح آثار 

للمزيد من المعلومات: لمحة أكثر تفصيالً عن األزمة 
وتأثيرها، راجع: اليمن االحتياجات اإلنسانية لمحة 

عامة نوفمبر 2015

267
1321

163
1242

119
1163

116
1090

163
718

51
330 111

433
83

464 194
538

154
419

235
294

86
132

51
121

42
124

82
144

33
88 17

19532
316

15 أغسطس: اندالع اشتباكات كبيرة في تعز بعد سيطرة 
المباني.  من  العديد  على  للحوثيين  مناهضين  مقاتلين 
ووقوع  الجوية  الضربات  تدعمها  التي  المعارك  تصاعد 
اإلعدام  عمليات  زيادة  عن  تقارير  الحصار.  تحت  المدينة 

بدون محاكمة والقصف العشوائي.
الغارات الجوية ميناء الحديدة مما  18 أغسطس: ضربت 

أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية الحيوية فيه

4 سبتمبر:أطلق الحوثيين صاروخا 
على قاعدة للتحالف في مأرب، مما 
أسفر عن مقتل 45 جنديا على األقل 
وتزايد الغارات الجوية على صنعاء 

وغيرها من المواقع.

10-03 نوفمبر:  تضرر أكثر من 55 ألف شخص من 
إعصاري تشاباال وميغ حيث قتل 26 شخصاً وأصيب 

78 شخصاً ونزح أكثر من 40,000 شخصاً.

يبدو حفل  ما  28 سبتمبر: ضربت غارات جوية على 
من  أكثر  مقتل  عن  أسفر  مما  تعز  محافظة  في  زفاف 

130 شخص.

مسؤوليتها  داعش  اإلسالمية  الدولة  تبنت  أكتوبر:   6
التحالف  قوات  استهدفت  تفجيرات  سلسلة  عن 
ومسؤولي الحكومة اليمنيين في فندق القصر في عدن.
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ضد الرئيس السابق علي عبد هللا صالح الذي حكم اليمن لفترة طويلة. وأدى النزاع 
الكثيف الذي استمر لما يقرب من عام إلى تسارع هذا التراجع وتدهور الخدمات 
 600 من  يقرب  ما  أغلق  2015م  نوفمبر  وبحلول  بسرعة.  المتبقية  األساسية 
العاملين  أو  الحيوية  اإلمدادات  النقص في  أو  إما بسبب تضررها  مرفق صحي 
عالج  لتقديم  صحي  مرفق   220 من  يقرب  ما  العدد  ذلك  وتضمن  الصحيين، 
سوء التغذية الحاد، فيما تعمل مرافق صحية أخرى بطاقة منخفضة جداً لألسباب 
خارج  مليون طفل   1.8 من  أكثر  أصبح  2015م  مارس  منتصف  ومنذ  ذاتها. 
المدارس، ليصل عدد الطالب في سن الدراسة وغير الملتحقين بالتعليم أكثر من 
3.4 مليون نسمة. حيث أصبحت 1,170 مدرسة غير صالحة لالستخدام بحلول 
النازحين فيها أو احتاللها من قبل  يناير 2016م إما بسبب تضررها أو وجود 

الجماعات المسلحة.

تسارع التدهور في الظروف المعيشية نظرا الستمرار النزاع وتزايدت الصعوبات 
في استيراد السلع األساسية بما في ذلك تأثير القيود على االستيراد التي تفرضها 
 90 من  أكثر  تستورد  اليمن  كانت  األزمة  قبل  السعودية.  بقيادة  التحالف  قوات 
في المائة من المواد الغذائية األساسية )بما في ذلك الحبوب( من خارج البالد، 
واستهالكها ما يقدر ب 544,000 طن متري من الوقود المستورد شهريا وذلك 
ألغراض النقل ومولدات ضخ المياه وتشغيل المستشفيات وأنشطة أخرى. وعلى 
الرغم من التسهيل الكبير في القيود المفروضة على االستيراد من قبل التحالف 
منذ منتصف أكتوبر فقد انخفضت نسبة الوقود المستورد في ديسمبر بنسبة 15 
الخدمات  توفير  على  التأثير  كان  المقدرة.  الشهرية  االحتياجات  من  المائة  في 
األساسية واالقتصاد عميقاً، فقد كان متوسط أسعار الوقود  أواخر ديسمبر 91 
في المائة أعلى مما كان عليه قبل األزمة، وبلغ االرتفاع في أسعار القمح أيضاً 
14 في المائة. أبلغت ثماني محافظات أواخر ديسمبر أن غالبية السلع األساسية 
كانت متوفرة بشكل متقطع ولم تكن جميعها متوفرة على نطاق واسع في أي من 

المحافظات.

وسط هذه التحديات تدهورت القوة الشرائية خاصة لألسر الفقيرة والمتضررة من 
الناتج المحلي  لتقديرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي انخفض  النزاع. فوفقاً 
اإلجمالي الحقيقي للفرد الواحد في اليمن وهو األكثر انخفاضا في العالم العربي 
بنسبة 35 في المائة عام 2015م إلى 320 دوالر أمريكي مما ضغط على آليات 
المواجهة الضعيفة للمجتمعات. وُيقِدر الشركاء أن نصف السكان المتضررين من 
النزاع ُدمرت سبل عيشهم نتيجة لألزمة وأن شبكات األمان التقليدية بما في ذلك 
بشكل  متوفرة  واألقارب أصبحت غير  األصدقاء  المساعدات من  أو  التحويالت 
التجارية خسائر متزايدة تصل إلى 315,000 دوالر  متزايد. وتواجه األعمال 

)68 مليون لاير( شهرياً للشركات الكبيرة.

االحتياجات المتزايدة في القطاعات الرئيسية
جميع  في  اإلنسانية  االحتياجات  في  كبيرة  زيادات  العوامل  هذه  كل  عن  نتجت 
أشكال  من  شكل  إلى  حاجة  في  مليون شخص   21.2 وخلفت  تقريباً  القطاعات 

المساعدات في ظل تباينات واسعة في نوع وشدة االحتياجات الموجودة.

يعاني 14.4 مليون شخص من انعدام األمن الغذائي، ويحتاج الذين يعانون 	 
المساعدات  مليون   7.6 بحوالي  عددهم  المقدر  الشديد  األمن  انعدام  من 

الغذائية الفورية الطارئة.

للمساعدات لضمان حصولهم على 	  اليمن  يحتاج 19.4 مليون شخص في 
مياه الشرب المأمونة ومرافق خدمات الصرف الصحي، حيث أصبح 9.8 
مليون شخص منهم في حاجة إليها كنتيجة مباشرة للصراع. وتقول التقارير 
الرئيسي  المصدر  وهي  التجارية  المياه  وايتات   / المياه  شاحنات  تكلفة  أن 
للمياه بالنسبة للكثيرين أصبحت ضعفين أو أربعة أضعاف تكلفتها العادية، 
وتكون في بعض الحاالت غير قادرة على دخول المناطق المتضررة بسبب 
انعدام األمن أو تدخل أطراف النزاع. كما تتدهور خدمات الصرف الصحي 
وتتراكم المخلفات الصلبة والقمامة التي ال ُتجمع في مناطق المعارك مما 

يشكل خطراً جدياً يهدد بأزمة صحية عامة.

أدى تدهور الخدمات الصحية إلى سعي 14.1 مليون شخص للحصول على 	 
نادرة بشكل غير مسبوق وتقدمها مرافق  التي أصبحت  الخدمات الصحية 
أضف  عليها،  العمل  عبء  وثقل  الموارد  نقص  من  أغلبها  ُتعاني  صحية 
الجماعية  الطبية إلدارة اإلصابات  المتزايد في اإلمدادات  النقص  إلى ذلك 
خاصة  والنساء  الفتيات  تعاني  كما  المزمنة.  لألمراض  األساسية  واألدوية 
الحوامل والنساء في المناطق الريفية بشكل خاص نظراً لعدم توفر مقدمي 
حامل  امرأة   520,000 من  أكثر  تفتقر  حيث  اإلناث،  الصحية  الخدمات 

القدرة على الحصول على خدمات الصحة اإلنجابية.

ُيقدر شركاء التغذية أن مليونين من األطفال والنساء الحوامل والمرضعات 	 
الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بحاجة إلى العالج، إضافة إلى مليون 
حوالي  حالياً  ويعاني  ذلك  الوقائية.  الخدمات  إلى  يحتاجون  آخرين  طفل 
320,000 طفل من سوء التغذية الحاد وهذا يعني أن احتمال وفاتهم أعلى 

تسع مرات مقارنة بنظرائهم من األطفال.
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األهداف  

االستراتيجية
عزز الشركاء في 2016م تركيزهم االستراتيجي على إعطاء األولوية لتقديم المساعدات المباشرة المنقذة للحياة 
والحماية، بحيث تعزز جميع األنشطة الوصول العادل للرجال والنساء والفتيان والفتيات، وحيثما أمكن سيسعى 

الشركاء أيضاً لضمان أن ُيعزز العمل اإلنساني التعافي المستدام.
وفي ضوء الزيادات الكبيرة في احتياجات البقاء وانتهاكات حقوق اإلنسان ُيعزز 

الفريق القُطري اإلنساني تركيزه االستراتيجي للعام 2016م على المساعدات 
المباشرة المنقذة للحياة والحماية، ونستعرض في الملحق الثالث المؤشرات 

واألهداف التفصيلية المرتبطة باألهداف.

علــى  بنــاء  بدقــة  اإلنســانية  المســاعدات  تُقــدم 
االحتياجات، ومع ذلك يجب أن تُقدم المساعدات على أساس االحتياجات بصورة عادلة 
إذا أردنــا لهــا أن تكون فعالة. وبناء على التقــدم المحرز في وضع خطط تراعي النوع 
االجتماعي والعمر ســيضمن الشــركاء في 2016م أن تترجم هذه الخطط إلى وصول 
فعلي للنساء والفتيات والفتيان والرجال إلى المساعدات خالل التنفيذ، وسيتم تقديم الدعم 
واألدوات لضمــان اعتبارات النــوع االجتماعي والعمر وتضمينهــا في جميع جوانب 

دورة البرنامج.

34 

تقديم المساعدات المنقذة للحياة لألشخاص المحتاجين 
وإعطاء األولوية للفئات األضعف

تحتــاج أعــداد متزايــدة من النــاس فــي اليمن إلى 
المساعدات اإلنسانية لضمان بقائهم على قيد الحياة، 
ويتضح ذلك من الزيادات الكبيرة في انعدام األمن الغذائي الحاد وســوء التغذية الحادة 
ونقص المياه النظيفة والنزوح وتراجع الخدمات الصحية. وســيكون الهدف األساســي 
للشــركاء للعــام 2016م توفيــر المســاعدات المنقذة للحيــاة وإعطاء األولويــة للفئات 

األضعف واألكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء البالد.

ضمان أن تعزز جميع أنشطة االستجابة الوصول 
المتساوي للمساعدات للنساء والفتيات والفتيان 

والرجال

ضمان دعم العمل اإلنساني الصمود والتعافي 
المستدام

تُظهر الخبرة من األزمات حول العالم وجود حاجة 
إلى ربط المســاعدات اإلنســانية بالتعافي من أجل تقصير مرحلة اإلغاثة. في 2016م 
ســيعزز الشــركاء االســتجابة الشــاملة من خالل القيام باألنشطة اإلنســانية التي تدعم 
الصمود والتعافي المســتدام، وســتركز هذه الجهود بشــكل رئيســي على مسح وإزالة 
األلغام األرضية والمتفجرات والحطام وتعزيز القدرة المحلية على االستجابة اإلنسانية 

ودعم سبل كسب العيش في المناطق المتضررة.

تعزيز ومناصرة الحماية والوصول والمسائلة إلى  2
السكان المتضررين ومن أجلهم

سيتضمن الشــركاء في 2016م مخرجات الحماية 
في جميع نواحي االستجابة اإلنسانية وضمان تقديم 
جميع المســاعدات بطريقة تعزز ســالمة وكرامة األشــخاص المقدمة لهم وفقا للمبادئ 
اإلنســانية. وســوف تشــمل هذه الجهود مراقبة ومناصرة أقوى لوصول المســاعدات 
اإلنســانية ومخاطر الحماية والمبادئ اإلنســانية وحقوق اإلنســان، فضال عن تحســين 

التواصل في االتجاهين مع المتضررين

1
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استراتيجية 

االستجابة
يهدف الشركاء في 2016م إلى الوصول إلى 13.6 مليون شخص من خالل مجموعة واسعة من خدمات إنقاذ 

األرواح والحماية، أي 65 في المئة من إجمالي األشخاص المحتاجين إلى شكل من أشكال المساعدة، وذلك كنتيجة 
تم التوصل إليها من خالل مراجعة دقيقة لضمان احتواء خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 2016م على األنشطة 

واألهداف األساسية والقابلة للتحقيق فقط.

سيناريو التخطيط
أدى ما يقرب من عام من النزاع إلى تدمير اليمن، وعلى الرغم من بعض 

التطورات اإليجابية تبدوا آفاق التوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع بعيدة حالياً، 
ويظل الوضع غير مستقر بشكل كبير، وبالتالي تم التخطيط ألنشطة وأهداف 

خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 2016م على افتراض استمرار السيناريو 
الحالي:

استمرار المستويات المرتفعة لالحتياجات اإلنسانية بسبب النزاع المستمر 	 
وجوانب الضعف طويلة األمد، ومن المرجح أن يؤدي كل من انعدام األمن 

والتقلبات في الوضع إلى مخاطر في الحماية وزيادة جوانب الضعف 
للسكان المتضررين.

تباين شدة النزاع بشكل كبير من موقع إلى آخر، حيث تشهد المناطق 	 
التي تقع على خط المواجهة صراعات حادة، في حين ال تزال مناطق 

أخرى أكثر هدوء. ومن الممكن أن تكون هناك تحوالت في مناطق خط 
المواجهة، ولكن النزاع على األرض لن يتوسع ليشمل معظم أنحاء البالد.

ستعكس تحركات السكان التطورات في النزاع )أي أن تشهد المناطق 	 
التي انخفضت فيها حدة النزاع وانعدام األمن عودة للنازحين، فيما ستشهد 
المناطق التي تدخل في خط المواجهة موجة نزوح جديدة(. قد ترتفع إلى 

حد ما التقديرات العامة للنزوح بما في ذلك النزوح المتكرر للنازحين، 
وذلك بشكل رئيسي نتيجة للتتبع األفضل واألكثر دقة.

سيستمر حضور الجهات اإلنسانية بالتوسع في وجود المراكز التشغيلية 	 
المحددة )أنظر أدناه( على الرغم من أن استمرار صعوبة الوصول 

إلى المناطق شديدة النزاع أو التي تعاني من انعدام األمن وهي مناطق 
محدودة. وسيعاني السكان المتضررين في المناطق محدودة الوصول 

احتمال عدم توفر المساعدات والحماية. كما ستستمر حالة غياب سيادة 
القانون والتقلبات المستمرة في أجزاء من الجنوب )بما فيها السيطرة 

الفعلية على بعض المناطق من قبل الجماعات الجهادية( مما يشكل معوقاً 
للعمليات اإلنسانية.

على الرغم من استئناف الواردات التجارية سيبقى الوضع االقتصادي متردياً 
بسبب التأثير التراكمي للقيود والحصار السابق واستمرار تأثير النزاع وانعدام 
األمن. سيستمر االرتفاع في األسعار والنقص في السلع األساسية بما في ذلك 

الغذاء والدواء والوقود.

النقاط الرئيسية:

استهداف 13.6 مليون شخص أي 65 من السكان 	 
المحتاجين

%85- من السكان المستهدفين هم في المحافظات 	 
ذات االحتياج األعلى

التمويل المطلوب هو 1.8 مليار دوالر	 

تنفيذ مبدئي وميداني	 

نطاق وأولويات خطة االستجابة اإلنسانية لليمن
ال يمتلك المجتمع اإلنساني في اليمن حالياً القدرة على الوصول إلى الـــــــ 

21.2 مليون شخصاً من المحتاجين إلى شكل من أشكال المساعدة. لذا تركز 
خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 2016م على المساعدات اإلنسانية المنقذة 

للحياة والحماية )انظر قسم "األهداف االستراتيجية" أعاله( لتستهدف الفئات 
األضعف في نطاق القدرات الحالية على التنفيذ. يهدف الشركاء في 2016م إلى 

مساعدة الــــــ 13.6 مليون شخصاً األكثر احتياجاً للمساعدات اإلنسانية، أي 
ما يقرب من 65 في المائة من المحتاجين. لم يتم تضمين النسبة المتبقية وهي 
35 في المائة من األشخاص المحتاجين في الخطة إما بسبب تقدير احتياجاتهم 

على أنها أقل شدة أو كون الشركاء غير قادرين حالياً على الوصول إليهم بسبب 
محدودية القدرات أو قيود الوصول. ويعيش 11.5 مليون مستفيد من إجمالي 
المستفيدين أي 85 في المائة منهم في المحافظات التي تواجه أعلى مستوى 

احتياجات.1

سيكون التركيز االستراتيجي لخطة االستجابة اإلنسانية للعام 2016م 
على أنشطة إنقاذ األرواح والحماية، حيث تغطي حوالي 75 في المائة من 

االحتياجات المالية )الملخصة أدناه( 28 نشاطاً أساسياً من شأنها أن تقدم 
المساعدة المباشرة في إنقاذ األرواح أو الحماية التي ال تحتمل التأخير دون أن 

1.   لمحة من وثيقة  االحتياجات اإلنسانية. تشير" إلى أّن أعلى مستوى اإلحتياجات" هو في  المحافظات التي 
وصل درجة شدة االحتياج فيها بين المجموعات اعال درجاته وهي أبين وعدن والبيضاء والضالع والحديدة وأمانة 

العاصمة وعمران وحجة وإب ولحج ومأرب وصنعاء وصعدة وتعز



13

االجزء األول : استراتيجية  االستجابة

تشكل خطراً مباشراً على حياة الناس. كما أن جميع األنشطة األخرى في النداء 
ضرورية لتمكين بدء العمل الفوري إلنقاذ األرواح، ويتضمن ذلك تتبع حركة 
النازحين وآليات رصد انتهاكات حقوق اإلنسان والخدمات المشتركة في جميع 

نواحي العمليات، والتي بدونها لن يكون الشركاء قادرين على تقديم استجابة 
شاملة وفعالة. تتوفر المزيد من المعلومات حول تحديد األولويات في الملحق 

الثالث.

التنفيذ: الميداني والمبدئي: 
يلتزم الشركاء بتنفيذ ميداني يتم من خالل إرسال العاملين في المجال اإلنساني 
إلى المواقع الميدانية بأمان وإلى أقرب مكان ممكن لذوي االحتياجات الفورية، 
وقد تنامى الحضور الميداني بشكل كبير منذ شهر يونيو 2015م )أنظر قسم 

القدرات التشغيلية(، وفي 2016م سيستمر الشركاء في العمل على إنشاء مراكز 
العمليات الميدانية لتيسير تنفيذ أنشطة خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 

2016م ومتابعتها. 

بحلول يناير 2016م كانت هناك أربعة مراكز  للعمليات تمارس نشاطها وذلك 
في كل من صنعاء والحديدة وصعدة وإب، أما في المناطق التي ثبت صعوبة 

التواجد الميداني الدائم فيها بسبب انعدام األمن أو غيرها من القيود سيعتمد 
الشركاء على الشبكات القائمة من الشركاء المحليين الموثوقين ذوي الخبرة 
الطويلة في مجال اإلدارة الفعالة عن بعد، حتى وإن كانت تلك الخبرات قبل 

األزمة الحالية. وسيستمر الفريق القُطري اإلنساني وآلية التنسيق المشتركة بين 
المجموعات القطاعية كمنتديات رئيسية، األول منتدى للسياسة الشاملة لالستجابة 

والثاني كمنتدى للمسائل التشغيلية.

وفي جميع الحاالت تلتزم أنشطة خطة االستجابة اإلنسانية لليمن بالمبادئ 
اإلنسانية المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للعمل اإلنساني في اليمن 

المتفق عليها للفريق القُطري اإلنساني. توضح هذه المبادئ التوجيهية االلتزامات 
المتبادلة من قبل الشركاء في المجال اإلنساني والسلطات وتوفر إطاراً لالستجابة 

اإلنسانية. وسُتقدم جميع المساعدات اإلنسانية في اليمن بشكل صارم بناء على 
االحتياجات ووفقا للمبادئ اإلنسانية الدولية والتزامات الفريق القُطري اإلنساني 

في جوانب المساءلة والشفافية )انظر القسم "متابعة االستجابة "(.

الحماية والمساواة بين الجنسين
حدد الفريق القُطري اإلنساني موضوعين إلدراجهما في جميع مراحل دورة 

البرنامج اإلنساني: المساواة بين الجنسين والحماية. أقرت اللجنة الدائمة 
المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة العام الماضي خطة االستجابة اإلنسانية 

في اليمن للعام 2015/2014م كأفضل الممارسات العالمية في دمج اعتبارات 
المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط.

وسيبني الشركاء في 2016م على هذا الزخم بتحويل اهتمام أكبر لضمان 
االلتزام باعتبارات التخطيط في عملية التنفيذ ومراقبتها من خالل جهود 

المتابعة، وسيواصل مستشار النوع االجتماعي في اللجنة الدائمة المشتركة بين 
وكاالت األمم المتحدة وشبكة منسقي النوع االجتماعي في المجموعات القطاعية 

تقديم الدعم للفريق القُطري اإلنساني.

No. of people in need

No. of people in need
Hajjah

1.2M

عدن
0.84 مليون

الحديدة
1.3 مليون

عدد األشخاص المستهدفين
شدة اإلحتياج

+-

تصنيف شدة اإلحتياج متعدد القطاعات في وثيقة اإلحتياجات اإلنسانية وعدد األشخاص المستهدفين من خطة األستجابة اإلنسانية

إب
0.9 مليون

لحج
0.57 مليون

مأرب
0.15 مليون

عمران
0.46 مليون

تعز
1.6 مليون

Abyan
0.48M

صعدة
0.73 مليون

ذمار
0.57 مليون

صنعاء
ريمة0.49 مليون

0.18 مليون

شبوة
0.33 مليون

الجوف
0.25 مليون

أمانة العاصمة
2.1 مليون

البيضاء
0.34 مليون

المحويت
0.12 مليون

حجة
1.3 مليون

حضرموت
0.41 مليون

الضالع
0.37 مليون

المهرة
0.02 مليون

سقطرى
0.06 مليون
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ودعا الفريق القُطري اإلنساني أيضاً إلى تضمين الحماية بشكل جوهري كأحد 
األولويات في جميع نواحي االستجابة. ويسعى الفريق القُطري اإلنساني إلى 

ضمان تنفيذ جميع األنشطة بطريقة تعزز سالمة الناس وكرامتهم وفقا للمبادئ 
اإلنسانية وإعطاء المستفيدين صوتاً مسموعاً في تحديد نوعية المساعدة التي 
يتلقونها والحكم على فعاليتها. وقد انضم مستشار الحماية في اللجنة الدائمة 

المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة إلى الفريق القُطري في ديسمبر 2015م 
لقيادة الجهود الرامية إلى تطوير استراتيجية شامله لتمحور الفريق القُطري 

اإلنساني حول الحماية، والهدف الرئيسي منها هو تقديم استجابة مشتركة 
ألولويات الحماية التي تم تحديدها، وستتشارك جميع المجموعات القطاعية 

في الدعم الخاص لمجموعة الحماية في مسؤولية تنفيذ هذه االستراتيجية، 
ومن المرجح أن تتضمن أولويات الحماية لدى الفريق القُطري اإلنساني الفهم 

المشترك للضعف، ومواءمة معايير تحديد واختيار المستفيدين المحتملين، 
والتعرف على االحتياجات المختلفة للسكان المتضررين، مثل النازحين 

والمجتمعات المضيفة وغيرهم من المتضررين من النزاع. وسيضمن إشراك 
جميع الجهات اإلنسانية الفاعلة في تطوير استراتيجية الحماية للفريق القُطري 

اإلنساني التأكيد على المسؤولية المشتركة والتقسيم الواضح لألدوار والدعم 
المالي )عبر المجموعات القطاعية(، وتوفير مجموعة من الخبرات، وإعداد 

خطة تنفيذ واقعية وقابلة للتنفيذ.

No. of people in need

No. of people in need

إب

لحج

مأرب

عمران

تعز
أبين

صعدة

ذمار

صنعاء

ريمة

شبوة

الجوف

البيضاء

المحويت

حجة

أمانة العاصمة

حضرموت

الضالع

الحديدة

المهرة

سقطرى

Humanitarian hubs and governorate coverage

عدن

إب

الحديدة المكال

صنعاء

صعدة

لحج
0.57 مليون

عمران
0.46 مليون

أبين
0.48 مليون

صنعاء
0.49 مليون

Al Bayda
0.34M

حضرموت
0.41 مليون

الضالع
0.37 مليون

مأرب
0.15 مليون

ريمة
0.18 مليون

شبوة
0.33 مليون

الجوف
0.25 مليون

المحويت
0.12 مليون

المهرة
0.02 مليون

سقطرى
0.06 مليون

إب
0.9 مليون

عدن
0.84 مليون

تعز
1.6 مليون

الحديدة
1.3 مليون

صعدة
0.73 مليون

ذمار
0.57 مليون

حجة
1.3 مليون

المراكز التشغيلية المخططة و نطاق تغطيتها في المحافظاتعدد األشخاص المستهدفين حسب المحافظة

صنعاء المكال إب عدنالحديدةصعدة أمانة العاصمة
1.6 مليون
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تعزيز اعتبارات المساواة بين الجنسين في االستجابة

استمر الشركاء في 2015م في التحسن في تصميم مشاريع تراعي النوع االجتماعي، ولكن ما زالت هناك بعض الفجوات من حيث 
التنفيذ والمتابعة وإعداد التقارير، وحالياً تقدم عدة مجموعات قطاعية بيانات مفصلة حسب الجنس والعمر، وُتستخدم هذه البيانات 
في إبالغ برامج االستجابة، ومن أجل تعزيز األداء في هذا الجانب ستواصل اليمن تجريب مؤشر النوع االجتماعي والعمر للجنة 

الدائمة المشتركة بين وكاالت األمم المتحدة للرصد، وسُيقيم مدى االلتزام بها في تصميم المشروع وتضمينها في التنفيذ. في 2016م 
ستقدم 80 في المئة من المشاريع المدعومة من خالل الصندوق اإلنساني المشترك من أجل اليمن نتائجها باستخدام أداة رصد النوع 

االجتماعي الجديدة المذكورة.

سيواصل الفريق القُطري اإلنساني في 2016م رفع مستوى التنفيذ والمتابعة من خالل تعزيز المؤشرات الكمية لقياس المساواة في 
االستجابة، وسُتكمل هذه المؤشرات من خالل التحليل النوعي، وتشمل مؤشرات قياس الفجوة بين الجنسين التي يعاني منها الرجال 

والنساء أو الفتيان والفتيات في الحصول على المساعدات )السلع والخدمات والنقد أو العمل(. كما ستسعى خطة االستجابة اإلنسانية في 
اليمن للعام 2016م أيضاً إلى تقرير أين يذهب التمويل كخطوة أولى قياسية في تحديد ما إذا كان الناس ُيعاملون بشكل عادل. وسيشكل 

تطبيق هذه المؤشرات في جميع األنشطة تحدياً، وقد ال يكون ممكناً في بعض الحاالت، ولكن القصد واضح وهو أن تجدد البرامج 
اإلنسانية في اليمن وتوسع جهود ضمان وإثبات تقديم المساعدة على قدم المساواة. وترد مزيد من التفاصيل حول كيفية قياس هذه 

الجهود في المؤشرات المرتبطة بالهدف االستراتيجي الثالث لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن )انظر الملحق الثالث(

مركزية الحماية في جميع نواحي االستجابة

إن االستجابة لمخاطر الحماية واالنتهاكات المحددة عنصراً أساسياً لتقديم جميع األنشطة في االستجابة اإلنسانية وما بعدها، وفي الواقع 
العملي يتطلب ذلك من الفريق القُطري اإلنساني تشكيل استراتيجية حماية شاملة ومناسبة تتجاوز حدود مجموعة الحماية، ويتم تنفيذها 
بشكل مشترك من قبل جميع المجموعات. ومن الضروري تشارك المسؤولية لضمان تحقيق نتائج الحماية التي تقوم بدور محوري في 

االستجابة، وذلك لضمان فهم مخاطر الحماية واالنتهاكات من قبل جميع الجهات الفاعلة اإلنسانية ومعالجتها بشكل تكاملي وضمان 
عدم مضاعفتها في نواحي االستجابة.

من المهم أيضاً فهم السياق بما في ذلك الحقائق التشغيلية عند وضع وإعداد استراتيجية حماية عملية ومجدية للفريق القُطري اإلنساني، 
كما أنه من الضروري وجود تحليل منطقي لسياق الوضع الحالي الذي يواجه السكان المتضررين بشكل مشترك بين الجماعات، 

ويتضمن ذلك كيف يتم التأقلم معها وماهية مخاطر الحماية التي يواجهونها. وستبني استراتيجية الحماية للفريق القُطري اإلنساني على 
استراتيجية الحماية الخاصة بالمجموعة القطاعية للحماية التي أُعدت في نوفمبر 2015م. وستوفر هذه االستراتيجية استجابة لمخاطر 

الحماية في جميع جوانب النظام وتوفير نهج موحد للمشاورات مع السكان المتضررين )انظر أدناه(، ويشمل ذلك جمع البيانات التي 
ستُمِكن توفير قاعدة أدلة لمناصرة قضايا الحماية الرئيسية، بما في ذلك الثغرات في برامج الحماية والمخاطر التي تواجه المتضررين. 

عموماً يعتبر ضمان الحماية أمراً أساسياً لالستجابة ويؤكد أهمية الحماية لجميع نواحي االستجابة، ويعزز مساءلة الفريق القُطري 
اإلنساني تجاه األشخاص المتضررين، خاصة فيما يتعلق بمعالجة مخاطر وانتهاكات الحماية بشكل مناسب.
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المشاركة والمسائلة للسكان المتضررين

ُتحسن االتصاالت الدائمة مع المجتمعات المتضررة البرامج اإلنسانية من خالل الربط الوثيق بين جهود االستجابة وأولويات السكان 
المتضررين، كما أنها تلعب دورا أساسيا في تبديد المفاهيم السلبية أو غير الدقيقة لدى الشركاء في المجال اإلنساني وضمان الشفافية 
وخلق توقعات واقعية لما يمكن أن توفره المساعدات اإلنسانية. ومن أجل فعالية االتصاالت يجب إشراك المجتمع المحلي في حوار 

ثنائي االتجاه، وعلى الرغم من صعوبة تحقيق ذلك في االستجابة لحاالت الطوارئ، فإن تمكين المجتمعات المحلية المتضررة من تقديم 
رأيها، وأن يكون لها رأي في القرارات الهامة في المساعدات، وسهولة حصولها على المعلومات عن الخدمات، وتقديم آراءها يزيد 

من قوتها الجماعية وقدرتها على الصمود، كما أنها تدعم تطوير أنشطة مساعدات مالئمة أكثر، ويمكنها من أن تلعب دوراً في المتابعة 
والمراقبة واإلبالغ عن أي انحرافات.

في أواخر 2015م أنشأ اجتماع التنسيق بين المجموعات القطاعية مجموعة عمل لتوحيد الجهود بشأن هذه القضية، وتُضم مجموعة 
العمل مبادرات المجتمع المحلي في جميع نواحي االستجابة بما فيها البرامج النشطة حالياً )مثل مركز االتصاالت المنشأ حديثاً( 
واألنشطة المخطط لها. وبتوحيد الجهود سيتم رفع التغذية الراجعة واآلراء من المجتمعات المتضررة لصناع القرار في الجهات 

اإلنسانية، من خالل آلية موحدة سهل الوصول إليها ومن شأنها أن تساعد المدراء على إدماج احتياجات واهتمامات الفئات المستهدفة 
في عمليات التخطيط والتنفيذ. تم البدء في بعض العمل، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد لضمان قدرة المبادرة على العمل 

الفعال على مدار العام )انظر الخطة التشغيلية "التنسيق والسالمة"(. 

المتطلبات المالية
يقدر الشركاء التمويل المطلوب لتحقيق كل هدف من األهداف الواردة في هذه 

الخطة وللوصول إلى جميع المستفيدين البالغ عددهم 13.6 مليون شخصاً 
المستهدفين من هذه المعونات بـــــحوالي 1.8 مليار دوالر. واستناًدا إلى زيادة 

عدد الشركاء التنفيذيين واألداء القوي في 2015م )انظر "القدرة التشغيلية" 
أدناه( يثق الشركاء بأن جميع أهداف خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن للعام 

2016م قابلة للتحقيق. تستند المتطلبات المالية التي وافق عليها الفريق القُطري 

اإلنساني لجميع المجموعات القطاعية باستثناء مجموعة األمن الغذائي والزراعة 
على منهجية تكاليف النشاط، الذي يقدم التكاليف لكل وحدة )أو كل مستفيد( 

لكل نشاط على النحو المتفق عليه بين المجموعات. فيما تستند تكاليف مجموعة 
األمن الغذائي والزراعة على التقديرات المجمعة لألنشطة وال تقدم لكل وحدة/
مستفيد، وُتستعرض التكاليف التفصيلية لجميع المجموعات القطاعية األخرى 

في خطة تفصيلية الستجابات المجموعات ستتوفر على اإلنترنت في األول من 
https://www.humanitarianresponse.info/ مارس على الرابط التالي

operations/yemen.
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البرمجة  

المشتركة
يلتزم الشركاء بتعزيز البرمجة المشتركة كوسيلة لمعالجة القضايا المعقدة بشكل أكثر فعالية كأحد عناصر استراتيجية 
االستجابة للعام 2016م، ويجري العمل األولي حالياً لتعزيز نهج متكامل لمواجهة تحديين رئيسيين في اليمن: النزوح 

وسوء التغذية. 

وضع استراتيجية مشتركة للنازحين للفريق القُطري اإلنساني

يعتبر النزوح أحد المحركات الرئيسية للضعف مع وجود أكثر من 2.5 مليون نازح في اليمن مما يدعو إلى استجابة مشتركة. ويبقى 
من المهم تأطير أي تركيز على النازحين داخل استجابة أوسع للسكان المتضررين بما في ذلك المجتمعات المضيفة أو المتأثرة 

بالنزاع. ومع ذلك يجب أن ُتؤخذ نقاط الضعف المحددة التي يواجها النازحون عين االعتبار من أجل ضمان استجابة مناسبة ُتبنى على 
االحتياجات.

ويجب تكييف طبيعة االستجابة المشتركة للنازحين لكل موقع معين، ويتوقف ذلك على عدد من العوامل تتضمن السياق الذي يواجه 
النازحون، ووضع السكان اآلخرين المتضررين من النزاع )بما في ذلك المجتمعات المضيفة(، ووصول المساعدات اإلنسانية وقدرات 
الجهات المحلية الفاعلة، وتوافر الخدمات. ويجب قبل أي استجابة إعداد تحليل الحتياجات جميع السكان المتضررين مع التركيز بشكل 

خاص على النازحين على مستوى المجموعات القطاعية، ويجب أن يتضمن ذلك أكبر قدر ممكن من المدخالت من التقييمات على 
مستوى األسرة والمناقشات الجماعية المركزة. وسيدعم تضمين األشخاص المتضررين في هذه المرحلة تمثيل المجتمع وتقديم استجابة 

أكثر توازناً وواقعية بناء على االحتياجات.

في وجود استجابة أكثر استراتيجية على المستوى المحلي، يجب أن يظهر نهج أكثر تكامالً لتقييم االحتياجات وتحديد نقاط الضعف 
وتخطيط االستجابة وتنفيذها. وما سيساعد على وضع نهج استراتيجي أكثر اتساقاً هو التقسيم الواضح لألدوار والمسؤوليات والنتائج 

المتوقعة والمخرجات والجدول الزمني المتفق عليها، وسيسهل ذلك أيضاً عملية المتابعة والتكيف مع التغيرات في السياق/الوضع. كما 
يجب أن تكون المناصرة المنسقة بشأن أي معوقات تواجه تقديم المساعدات اإلنسانية جزءاً من االستجابة. 

كما سيدعم هذا النهج الشمولي أيضاً جهود الفريق القُطري اإلنساني لتركيز الحماية والمناصرة في جميع نواحي االستجابة، كما 
سيسمح وجود تحليل شامل بين المجموعات القطاعية للجهات اإلنسانية الفاعلة ذات الصلة بتحديد أولويات أنشطتها على أساس الفئات 

والمناطق الجغرافية ذات األولوية المتفق عليها وكذلك التركيز على تعزيز استجابة متكاملة. وفيما يلي النقاط الرئيسية التي يتعين 
اعتبارها بشأن النازحين:

وضع معايير ضعف موحدة للنازحين	 

تحديد واختيار النازحين كمستفيدين من المساعدات	 

إعداد منهجيات متفق عليها لتقديم الحد األدنى من المساعدات للمستفيدين وبشكل خاص للحد من أي مخاطر أو أضرار محتملة	 

تزيد البرمجة المشتركة من الكفاءة من خالل تجميع الموارد والخبرات لمواجهة 
التحديات متعددة األبعاد، وإقراراً بالحاجة إلى التحسين في هذا المجال حدد 

الشركاء قضيتين رئيسيتين سيتم التركيز على تعزيز النهج المشترك فيهما عام 
2016م وهما النزوح الداخلي وسوء التغذية.

وقد تم بالفعل االنتهاء من األعمال التحضيرية للنهج المشترك للقضيتين، حيث 
وضعت مسودة خطة النازحين لينظر فيها الفريق القُطري اإلنساني أوائل 

2016م، وبعد االنتهاء منها ستشكل هذه االستراتيجية إطاراً عاماً لالستجابة 
لالحتياجات المتعلقة بالنزوح في جميع المجموعات القطاعية، وبشكل مواز 

اتفق الشركاء على نهج مشترك ضمن مجموعة التغذية لرفع مستوى المعالجة 
المجتمعية لسوء التغذية.

وستوائم خطة عمل المعالجة المجتمعية لسوء التغذية عمل الشركاء في هذه 
القضية الهامة، ويمكنها أن تشكل أساساً ألي ُنهج الحقة أكثر رسمية بين 

المجموعات فيما يتعلق بسوء التغذية.

خالل العام سيقوم الفريق القُطري اإلنساني واجتماع التنسيق بين المجموعات 
القطاعية بدراسة استراتيجيات مختلفة بما في ذلك تخصيص صندوق تجميعي 

لتعزيز برمجة مشتركة أقوى عند الحاجة، ومن المحتمل أن يتضمن ذلك مستقبالً 
إنشاء آلية لالستجابة السريعة المشتركة للنازحين فضال عن االستجابة لسوء 

التغذية بين المجموعات القطاعية، وستشمل تلك مساهمات من مجموعات األمن 
الغذائي والزراعة والمياه وخدمات الصرف الصحي والصحة والتغذية.



االجزء األول : البرمجة   المشتركة

18

احترام المبادئ اإلنسانية في تقديم المساعدات مع التركيز على الحيادية وعدم التحيز )المساعدة بناء على االحتياجات(	 

تقديم األنواع المناسبة من المساعدات بناء على تحليل مخاطر الحماية والسياق/الوضع	 

تنسيق المساعدات لتشمل الجهات الفاعلة من خارج آليات التنسيق الرسمية	 

تحديد الفجوات في المساعدات	 

التوسعة المشتركة لإلدارة المجتمعية لسوء التغذية والتعاون المستقبلي بين 
المجموعات القطاعية على سوء التغذية

اعتمد كل من برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف خطة عمل مشتركة في يناير 2016م لرفع مستوى 
اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية بوضع عدد من التدخالت الرئيسية المتعلقة بالتغذية والصحة في جهد مشترك واحد سيتم تنسيقة من 

خالل مجموعة التغذية وإشراك جميع شركاء التغذية. ومن المطلوب توسعة ورفع مستوى اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية نظرا 
لتدهور الوضع الغذائي والقطاعات المرتبطة به )الغذاء والصحة والمياه وخدمات الصرف الصحي( حيث أُغلق ما يقدر بحوالي 10 

في المائة من مرافق التغذية ونظراً لمحدودية التغطية الجغرافية للخدمات القائمة. وتقوم االستراتيجيات الواردة في الخطة بتحسين 
البرامج القائمة لدى جميع شركاء التغذية لتقديم خدمات عالية الجودة، والتوسع في المزيد من المناطق، والتأكد من وجود جميع 

مكونات اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية، وتشمل األهداف ما يلي:

تقديم اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد ذات الجودة العالية والمنقذة للحياة لما ال يقل عن 60 في المائة من حاالت سوء التغذية 	 
الحاد الشديد وسوء التغذية الحاد المعتدل من األطفال تحت سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات.

توفير الوصول إلى برامج الوقاية من سوء التغذية )بما في ذلك التغذية التكميلية الشاملة لألطفال دون سن الثانية ومكمالت 	 
فيتامين )أ( والمغذيات الدقيقة وإزالة الديدان وتغذية الرضع وصغار األطفال( لما ال يقل عن 60 إلى 70 في المائة من 

األشخاص الضعفاء.

ضمان تحليل االحتياجات في وضع التغذية وتنسيق االستجابة ومتابعة النتائج.	 

وبناء على تلك االستراتيجيات يلتزم برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف بتقديم الدعم الفني للشركاء، وبناء 
قدرات العاملين الصحيين والمتطوعين الصحيين المجتمعيين، وتعزيز إدارة اإلمدادات، وتحسين المتابعة والتقييم، والمناصرة والتحليل 

والتنسيق.

ُتعد خطة توسعة اإلدارة المجتمعة لسوء التغذية خطوة هامة في تعزيز البرمجة المشتركة، كما أنها تجلب جميع الشركاء التغذية 
معاً في طريقة مشتركة للمضي قدماً، وعلى الرغم من أن خطة العمل ال تتطرق بشكل مباشر للروابط التشغيلية مع المجموعات 

األخرى، فإنها تلزم الشركاء بمتابعة هذه الروابط في تنفيذ الخطة. سُيمكن تشكيل هذه الروابط مجموعة التغذية من االستفادة من برامج 
المجموعات األخرى التي يمكن أن تعزز التغطية وتعزز البرامج القائمة. كما يمكن أن تمثل التغذية مدخالً الستراتيجيات المجموعات 

األخرى، وُيمكن وضع بروتوكوالت مشتركة جميع القطاعات من دعم أنشطة بعضها البعض. على سبيل المثال يمكن تعبئة شبكات 
المتطوعين التي وضعتها مجموعة التغذية والصحة واألمن الغذائي أو برامج المياه وخدمات الصرف الصحي معاً وضمان تقديم 

الرسائل العامة حول األنشطة المختلفة على نحو أكثر كفاءة.

وستتم دراسة هذه الفرص بشكل أكثر قرباً في 2016م وتنفيذها في أقرب وقت ممكن.
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القدرات 

التشغيلية
تحسنت القدرات التشغيلية في اليمن بشكل كبير منذ يونيو 2015م، ففي يناير 2016م أحصى المجتمع اإلنساني 
103 شريكاً نشطاً في االستجابة المنسقة في جميع أنحاء البالد أي بزيادة قدرها نحو 90 في المئة خالل األشهر 

الستة الماضية.

عملت المنظمات الوطنية غير الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات 
الدولية غير الحكومية معاً طوال فترة األزمة في تقديم المساعدات المنقذة للحياة 

وخدمات الحماية في جميع أنحاء اليمن. ويثق الشركاء في 2016م أنهم يمتلكون 
القدرات الالزمة لتحقيق جميع األهداف المحددة في خطة االستجابة اإلنسانية في 

اليمن، كما يتضح من النمو الكبير في عدد الشركاء النشطين وتحقيق األهداف 
بشكل قوي في 2015م.

تضاعف عدد الشركاء المشاركين في االستجابة المنسقة تقريباً منذ يونيو 
2015م ليصل إلى 103 منظمة في يناير 2016م، وأكثر من نصف تلك 

المنظمات هي منظمات غير حكومية وطنية، وعلى الرغم من أن عملها بشكل 
عام في اليمن قد توسع، فما زالت أعداد الموظفين الدوليين داخل اليمن أقل بكثير 

من مستويات ما قبل األزمة. وقد أدى هذا إلى زيادة االعتماد على الموظفين 
الوطنيين وإلى شراكات أقوى مع المنظمات الوطنية غير الحكومية. وسيستمر 

الحضور على المستوى الميداني بالتوسع في 2016م  )انظر قسم "استراتيجية 
االستجابة"(. وسوف يسعى الشركاء أيضاً إلى تعميق العالقات مع المنظمات 
غير الحكومية الوطنية بما في ذلك من خالل مبادرات مشتركة لبناء القدرات 
واالستخدام االستراتيجي المحتمل لألموال المجمعة لتعزيز الشركاء الوطنيين.

وحيث ُتظهر المخرجات المنجزة في 2015م القدرات القوية، حيث أوصل 
الشركاء المساعدات اإلنسانية في جميع نواحي االستجابة إلى 8.8 مليون شخص 

على األقل العام الماضي - أي حوالي 75 في المائة من المستهدفين وذلك فقط 
باستخدام 56 في المائة من التمويل المطلوب. كما يتبين من لوحة المعلومات 
اإلنسانية كانت نتائج نشاط المجموعات القطاعية جميعها تتماشى مع أو تفوق 

الموارد المتاحة.
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إمكانية 

الوصول اإلنساني
ما زالت عقبات الوصول تشكل تحدياً كبيراً للعمليات اإلنسانية في عدة مواقع أبرزها مدينة تعز والمناطق المتاخمة 
للسعودية. ومع ذلك فإن الشركاء قادرون على العمل في الغالبية العظمى من البالد، ويمكن للمساعدة الوصول إلى 
جميع المجتمعات تقريباً، وإن كان يرافق ذلك تأخيراً في بعض األحيان بسبب انعدام األمن أو التدخل من أطراف 

النزاع.

كجزء من عملية التخطيط قّدر الموظفين الميدانيين لمكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية الشدة النسبية لقيود وعقبات الوصول في جميع المديريات البالغ عددها 
333 مديرية باستخدام مقياس من خمسه مستويات. ثم تمت مراجعة هذا التحليل 

من قبل المجموعات بحيث تنعكس فيه الخبرات التشغيلية لها. وتظهر النتيجة 
أن القيود الشديدة على الوصول الغير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف هي 
نادرة ومحدودة للغاية في مناطق معينة. ويقدر الشركاء أن 75 في المائة من 
المديريات في البلد تواجه قيود وصول منخفضة نسبياً، وصنفت 7 في المائة 

منها فقط على أنها تواجه أحد أعلى مستويان في مقياس شدة قيود الوصول. وما 
زالت القيود األخطر على الوصول في مناطق خط المواجهة في تعز ومأرب 

والبيضاء فضال عن مناطق حجة وصعدة على الحدود مع المملكة العربية 
السعودية التي تواجه بانتظام غارات جوية مكثفة وقصف عبر الحدود.

وعلى الرغم من محدودية مناطقها الجغرافية فإن احتياجات السكان المتضررين 
في هذه المناطق هي من بين أشد االحتياجات ومن الضروري التغلب على 

عقبات الوصول فيها في أسرع وقت ممكن.

سيعزز الشركاء في 2016م مراقبة الوصول وجهود المناصرة مع التركيز 
على تحسين فرص الوصول وتحديد عواقب عدم القدرة على الوصول على 

السكان الذين يقطنون في المناطق محدودة الوصول. وقد اعُتمد إطار لمراقبة 
إمكانية وصول واإلبالغ عنها في نوفمبر مما وحد فئات قيود الوصول التي 
يتم تتبعها من خالل قاعدة بيانات آمنة تم رفعها على اإلنترنت في ديسمبر. 

وستحسن هذه الجهود مستوى التفاصيل المتوفرة عن طبيعة وموقع قيود 
الوصول وتزويد عملية المناصرة بالمعلومات.
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عدد الحوادث األمنية* المبلّغ عنها اسبوعيا

*البالغات تشمل على النزاعات المسلحة واألرهابية

المصدر: إدارة شؤون السالمة واألمن في األمم المتحدة- نوفمبر 2015.
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عدد الحوادث األمنية (في الفترة من يناير – نوفمبر2015)

5,012
وصول المساعدات اإلنسانية للنساء والفتيات

يخلق سياق النوع االجتماعي في اليمن عقبات إضافية أمام ضمان 
العدالة والمساءلة في تقديم المساعدات، وربما يواجه الشركاء صعوبات 
في الوصول إلى النساء والفتيات حتى في المجتمعات التي ال يكون فيها 

الوصول مصدر قلق واسع. وُتوضع ضرورة تعزيز العدل والمساواة 
في نواحي االستجابة عين االعتبار، فقد تضمن إطار المتابعة واإلبالغ 

عن الوصول عنصر إبالغ إضافي في اليمن بحيث يتتبع القيود التي تحد 
من إمكانية الوصول المباشر إلى/ أو التعامل مع النساء المتضررات من 

النزاع. وسيعمل جميع الشركاء في 2016م على إيجاد سبل لتحسين 
مشاركة النساء والرجال في التوفير العادل للمساعدات اإلنسانية
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متابعة 

االستجابة
يلتزم الشركاء بتنفيذ متابعة قوية من شأنها إبالغ أي تعديالت تشغيلية مبنية على تغير االحتياجات وبالتالي تعزيز 

فعالية االستجابة، ويرسم إطار متابعة االستجابة للعام 2016م آليات متابعة األهداف واألنشطة االستراتيجية لخطة 
االستجابة اإلنسانية في اليمن بما في ذلك وجهات نظر السكان المتضررين.

إطار المتابعة
اعتمد اجتماع التنسيق بين المجموعات القطاعية إطار متابعة لتتبع اإلنجازات 
بانتظام وذلك بالمقارنة مع األهداف واألنشطة االستراتيجية لخطة االستجابة 

اإلنسانية في اليمن. ويغطي هذا اإلطار الفترة من يناير إلى ديسمبر 2016م، 
ويحدد ما ستتم متابعته وكيف ومتى ستتم متابعته ويحدد مسؤوليات المتابعة 
والتحليل. ذلك وتم وضع نموذج إبالغ موحد في سبتمبر 2015م وسيستمر 
استخدامه كأساس لتتبع ومتابعة االستجابة على مستوى المجموعة القطاعية 

وفيما بين المجموعات.

سيتم في 2016م نشر المعلومات عن المؤشرات على مستوى النشاط كل 
شهرين في لوحة المعلومات اإلنسانية، وسيتم نشر المعلومات عن المؤشرات 

التي تتبع التقدم المحرز مقارنة باألهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية 
في اليمن في ثالثة "تقارير متابعة دورية" تغطي عام 2016م. وستكون 

أهداف النشاط ونتائج المتابعة متاحة على مستوى المحافظات، مما يعطي نبذة 
واضحة عن كيفية توزيع المساعدات جغرافياً. ُتقدم لمحة مفصلة عن المؤشرات 
واألهداف المرتبطة باألهداف االستراتيجية فضال عن مؤشرات وأهداف النشاط 

التشغيلية في الملحق الثالث.

أدوار المتابعة
إن المتابعة الفعالة مسؤولية جماعية يكون الفريق القُطري اإلنساني مسؤوالً عنها 

في نهاية المطاف، وتنقسم أدوار ومسؤوليات عملية المتابعة على النحو التالي:

يوافق منسق الشؤون اإلنسانية والفريق القُطري اإلنساني على إطار 	 
المتابعة والجدول الزمني للتقارير ومخرجات التقارير ويكونا مسؤولين عن 

ترجمة نتائج المتابعة إلى قرارات سياسات لتحسين فعالية االستجابة.

يشرف مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على عملية المتابعة، ويشمل ذلك 	 
إدارة الجدول الزمني للمتابعة وجمع البيانات من منسقي المجموعات 

وتعزيز المدخالت وصياغة التقارير، كل ذلك بالتعاون مع المجموعات 
القطاعية وفريق عمل إدارة المعلومات. يوفر مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية أيضاً دعم السكرتارية لمجموعة العمل الفنية للمشاركة المجتمعية 
والتي ستعمل على تعزيز ردود فعل السكان المتضررين على االستجابة

يقود منسقي المجموعات القطاعية ومديري المعلومات عملية جمع البيانات 	 
لمجموعاتهم تمشياً مع الجدول الزمني لإلبالغ المتفق عليه والعمل مع 

الشركاء لمراجعة وضمان دقة البيانات.

تقوم وكاالت قيادة المجموعات القطاعية بالتأكد من وجود منسقين 	 
المجموعات ودعم إدارة المعلومات الذين يعملون بدوام كامل في جميع 

المجموعات.

يقدم شركاء المجموعات القطاعية تقارير التقدم المحرز لديهم في أنشطة 	 
خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن، وذلك باستخدام الصيغة المتفق عليها 

بين المجموعات وتمشيا مع الجدول الزمني المتفق عليه لتقديم التقارير.

المتابعة عن بعد
إن االبتكارات في مجال المتابعة عن بعد تستطيع تخفيف الصعوبات في تتبع 

التقدم المحرز في المساعدات اإلنسانية في المناطق التي تعاني من انعدام األمن 
أو خالف ذلك من صعوبات الوصول. وكما فعل الشركاء قبل األزمة فهم 

يعتمدون بالفعل على المتابعة عن بعد في كثير من الحاالت، وذلك باستخدام 
استراتيجيات مثل مراكز االتصال للتحقق من تقديم المساعدات وقياس 

التصورات عن الدعم المقدم. كما تم إنشاء شبكات مقدمي المعلومات الرئيسية 
لتوفير معلومات محدثة عن االحتياجات ووصول االستجابة. وقد ولدت هذه 
الجهود العديد من الدروس المفيدة بما في ذلك حقيقة أن المتابعة عبر الهاتف 

المحمول تميل إلى أن تكون غالبيتها للرجال حيث تشير تقارير الشركاء إلى أن 
9 من كل 10 مجيبين هم من الذكور.

سيعمل الشركاء في 2016م معاً للنظر في إمكانية القيام بالمتابعة عن بعد على 
نحو أكثر تنسيقاً كوسيلة الستكمال النهج القائم وتثليث المعلومات. وقد بدأت 
بالفعل )انظر قسم "استراتيجية االستجابة"( الجهود الرامية إلى تعزيز النهج 

المتبع في التعامل مع المجتمعات المحلية المتضررة - بما في ذلك ردود الفعل/
التغذية الراجعة عن المساعدات. وكجزء من هذا العمل يدرس الشركاء عن 

كثب التجارب العالمية وأفضل الممارسات في مجال المتابعة عن بعد من حاالت 
الطوارئ األوسع األخرى بما في ذلك سوريا والصومال وأفغانستان.

2016 2017

يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير

ملخص المعلومات اإلنسانية
تقارير المتابعة الدورية

مراجعة اإلحتياجات اإلنسانية
خطة اإلستجابة اإلنسانية 
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موجز 

االحتياجات والمستهدفين 
والتمويل المطلوب

عدد األشخاص المحتاجين

 21.2 مليون
عدد األشخاص المستهدفين

 13.6مليون
التمويل المطلوب

 1.8 مليون

وحد الشركاء في المجال اإلنساني في 2016م تركيزهم االستراتيجي على تقديم 
المساعدات المباشرة المنقذة للحياة وخدمات الحماية، ويعمل الشركاء في جميع 

مراحل االستجابة لضمان أن يحصل النساء والرجال والفتيان والفتيات على 
المساواة في الحصول على المساعدات، وأن أنشطة االستجابة تعزز التعافي 
المستدام، وقد مرت األنشطة المدرجة في خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن 
للعام 2016م على عدة جوالت من التدقيق للتأكد من أنها ضرورية لألهداف 

االستراتيجية للخطة وتقع ضمن قدرات التنفيذ الحالية.

وإجماالً تتضمن خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن 97 نشاطاً مفرًدا سيصل 
إلى 13.6 مليون شخص - أو ما يقرب من 65 في المائة من المحتاجين - في 

جميع المحافظات، وسيتطلب تنفيذ الخطة كاملة 1.8 مليار دوالر أمريكي، 
وينقسم التمويل المطلوب إلى األولويات الفورية )75 في المائة( وهي األنشطة 
التي ال تستطيع تحمل أي تأخير دون أن تشكل خطراً كبيراً ومباشراً على حياه 

المتضررين واألنشطة العاجلة )25 في المائة( التي ال غنى عنها لتقديم استجابة 
فعالة وقائمة على األدلة.
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اإلجمالي

المجموعة متعددة القطاعات
لالجئين والمهاجرين

التنسيق والسالمة

األمن الغذائي والزراعة

-

المياه وخدمات الصرف
 الصحي والنظافة

الصحة

التغذية
المأوى والمواد الغير غذائية

 وإدارة وتنسيق المخيمات

الحماية

حماية الطفل

العنف القائم على الجنس 

التعليم

اإلنعاش المبكر

اإل داد اللوجستي

مجموعة اإلتصال
 في حاالت الطوارئ

(دوالر) (دوالر)(دوالر)
اإلجمالي  المهاجرينالفتياتالفتيانالنساءالرجال

والالجئين

 المهاجرين
والالجئين المجموعة

إجمالي التمويل المطلوباإلجمالي

إجمالياألشخاص المحتاجين 
المجموعة 

تصنيف األشخاص المستهدفين حسب الجنس والعمر
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األمن الغذائي والزراعة
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الصحة

التغذية

المأوى / المواد الغير غذائية / إدارة وتنسيق المخيمات

الحماية

حماية الطفل

العنف القائم على الجنس

التعليم

اإلنعاش المبكر

اإلمداد اللوجستي

مجموعة اإلتصال في حاالت الطوارئ التنسيق والسالمة 

االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين
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الجزء الثاني:
 الخطط التشغيلية لالستجابة

4

3

14.4

8.9

848.5

1

2

 

(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول لألمن الغذائي والزراعة

الهدف الثاني لألمن الغذائي والزراعة

للتواصل
غوردون دودي، 
منسق المجموعة 

مليون

مليون

مليون

تحسين توفر الغذاء والوصول إليه للفئات 
األضعف 

لألمن الغذائي والزراعة: ضمان الوصول 
المتساوي والحماية للنساء والفتيات والفتيان 

والرجال في جميع األنشطة 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

الهدف الثالث لألمن الغذائي والزراعة
تحسين األمن الغذائي من خالل دعم أنظمة 

واستراتيجيات وأصول سبل العيش الزراعية 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

38
عدد الشركاء

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول 

والثالث

و الرابع

gordon.dudi@fao.org  

الهدف الرابع لألمن الغذائي والزراعة
تعزيز قدرات الشركاء والمجتمعات والسلطات 

في جانب الجاهزية واالستجابة

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

و الرابع

مجموعة األمن الغذائي والزراعة

ملخص االستجابة:
وضع شركاء مجموعة األمن الغذائي والزراعة أربعة 

أهداف رئيسية لتوجيه االستجابة في 2016م: 

التحسين الفوري لتوافر الغذاء لألسرة والوصول 	 
إليه للسكان األضعف في اليمن من خالل التوزيع 

الغذائي العام والذي يشمل التحويالت النقدية / القسائم 
والمدخالت / األصول مقابل الغذاء.

ضمان المساواة في الحصول على المساعدات 	 
والخدمات والموارد وتدابير الحماية للنساء والفتيات 

والفتيان والرجال

زيادة األمن الغذائي للفئات المعرضة للخطر من خالل 	 
تعافي واستمرار النظم واالستراتيجيات المعيشية 

الزراعية واألصول األساسية وتطوير أنشطة كسب 
الرزق والمدرة للدخل.

تعزيز القدرات والتنسيق بين الشركاء والمجتمعات المحلية 
المتضررة والسلطات على المستوى المحلي واإلقليمي 

والوطني لمنع وتخفيف المخاطر وتنفيذاستجابة وجهوزية 
فاعلة في حاالت الطوارئ المتعلقة باألمن الغذائي والزراعة

لتحقيق هذه األهداف سيقوم الشركاء في 2016م بالتوسع 
تدريجياً الستهداف 8.8 مليون شخص من خالل أشكال 

مختلفة من المساعدات اإلنسانية - أي بزيادة قدرها 16 في 
المائة عن أهداف عام 2015م. وتأتي المواقع ذات األولوية 

في 10 محافظات ُتصنف ضمن "مرحلة الطوارئ 4" 
وتسع محافظات تصنف ضمن "مرحلة األزمة 3" بحسب 

التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، ومن المتوقع 
إعالن نتائج تقييم األمن الغذائي والتغذية في حالة الطوارئ 

في مارس 2016م وستمثل هذه النتائج أساساً للتحليل 
المعدل للتصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي.

وُيقدر عدد اليمنيين الذين يعانون من خطر انعدام األمن 
الغذائي الشديد بنحو 7.6 مليون نسمة، لذا تركز خطة 

مجموعة األمن الغذائي والزراعة للعام 2016م على توفير 
الغذاء في حاالت الطوارئ وسبل كسب العيش المساعدة 
لهذه الشريحة الضعيفة من السكان اليمنيين. وسوف يتم 

توجيه جزء كبير من خطة 2016م إلى توفير المساعدات 
المنقذة للحياة إلى هذه الفئة من السكان من خالل التوزيع 
العام للمواد الغذائية أو التحويالت النقدية أو القسائم. في 
2015م وصلت المساعدة الغذائية الطارئة إلى متوسط 

1.6 مليون شخص شهرياً من خالل حصص غذائية 
شهرية منتظمة ومستمرة. يهدف الشركاء إلى توسيع نطاق 

هذا النشاط تدريجياً خالل 2016م واالنتقال من الهدف 
األولي الذي يبلغ حوالي 3.5 مليون شخص في الربع 
األول، إلى 7.6 مليون شخص ممن يعانون من انعدام 

األمن الغذائي الشديد بحلول نهاية العام. وكهدف عام يعتبر 
عدد 7.6 مليون شخص الحد األقصى لعدد األشخاص 

الذين سيحصلون على المساعدات الغذائية الطارئة خالل 
العام. وبناء على خطط التوسع المذكورة يتوقع الشركاء 
أن يتلقى ما معدله 4 ماليين شخصاً المساعدات الغذائية 
الطارئة المنتظمة والمستمرة كل شهر. ويغطي برنامج 

الغذاء العالمي حوالي 80 في المائة من المساعدات الغذائية 
الطارئة للحاالت المستهدفة )6 ماليين نسمة(، فيما تغطي 
المنظمات غير الحكومية الشريكة 20 في المائة المتبقية 
)1.6 مليون نسمة(. وتقدر االحتياجات التمويلية لنشاط 

المساعدات الغذائية الطارئة 803.7 مليون دوالر بناء على 
تكاليف التوسعة التدريجية إلى 7.6 مليون مستفيد خالل 

العام.

من أجل زيادة األمن الغذائي للفئات المعرضة للخطر 
وتشجيع تحسينات األمن الغذائي وقدرة المجتمع على 

الصمود يهدف الشركاء أيضاً إلى تعافي وتعزيز أنظمة 
الزراعة والثروة الحيوانية وصيد األسماك من خالل توفير 
المساعدات الطارئة لسبل العيش إلى 700,000 يمني في 
شكل مدخالت أو أصول زراعية وثروة حيوانية ومصائد 

األسماك. هذا أمر بالغ األهمية بالنظر إلى أن هذه هي 
المصدر الرئيسي لسبل العيش لنحو 54 في المائة من 

سكان اليمن. وباإلضافة إلى ذلك سيتم استهداف 500,000 
شخص ببرامج استعادة سبل العيش التي تقدم دعم األصول 

الضرورية طويلة األمد من أجل الحد من االعتماد على 
المساعدات اإلنسانية ولوضع اليمنيين مرة أخرى على 

طريق استعادة وتعافي سبل العيش المفقودة.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث
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االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث
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(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول لمجموعة المياه 
وخدمات الصرف الصحي والنظافة

الهدف الثاني لمجموعة المياه 
وخدمات الصرف الصحي والنظافة

الهدف الثالث لمجموعة المياه 
وخدمات الصرف الصحي والنظافة

للتواصل
ديريك كيم،

منسق المجموعة

مليون

مليون

مليون

استعادة واستمرار أنظمة المياه وخدمات 
الصرف الصحي المستدامة لتحسين الصحة 

العامة والقدرة على الصمود 

تقديم مساعدات المياه وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة في حاالت الطوارئ للفئات 
األضعف لتقليل معدالت الوفيات والمراضة 

الزائدة. 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

ضمان التنسيق والقدرات القطاعية الكافية 
على المستوى الوطني ودون الوطني

38
عدد الشركاء

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

 
 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

و الرابع

dhkim@unicef.org 

مجموعة المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة

ملخص االستجابة:
ينوي شركاء المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
في 2016م الوصول إلى 7.4 مليون شخص من خالل 

مساعدات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
في حاالت الطوارئ ومن بينهم النازحين والالجئين 

والمهاجرين والجماعات المتضررة من النزاع أو 
الضعيفة ألسباب أخرى. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 40 
في المائة على أهداف 2015م وذلك انعكاساً لتكُثف 

االحتياجات وزيادة قدرات المجموعة القطاعية.

تعتبر خطة 2016م إلى حد كبير توسيعاً ألنشطة 
2015م، حيث تعالج أثر النزاع المستمر على خدمات 

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة وانعدام الوقود 
الالزم لتشغيل أعمال المياه وخدمات الصرف الصحي 

وتعطل النظام والكوارث الطبيعية. وتتألف األنشطة في 
المقام األول من دعم شبكات المياه وخدمات الصرف 

الصحي )على سبيل المثال إصالح األضرار ودعم الوقود 
وما إلى ذلك(، والتوفير المباشر للمياه وخدمات الصرف 

الصحي في المناطق األكثر تضرراً وتوزيع مواد النظافة. 
ويقع غالبية األشخاص المستهدفين في محافظات صنعاء 

وتعز وعدن والحديدة وأبين ولحج وحجة وحضرموت.

القدرة التشغيلية
تم وضع أهداف أعلى في 2016م بناء على التقدم 

المحرز في 2015م والزيادة في عدد الشركاء، 
فقد وصل شركاء المياه وخدمات الصرف الصحي 
في 2015م إلى أكثر من 100 في المائة من العدد 
المستهدف من المستفيدين، حيث تجاوز اإلنجاز في 

األنشطة الفردية لتوفير المياه النظيفة الهدف بشكل كبير. 
ومع تزايد عدد شركاء المياه وخدمات الصرف الصحي 

والنظافة النشطين منذ يونيو أصبحت المجموعة في وضع 
يسمح لها بتوسيع عملياتها في 2016م. شارك المزيد من 

الشركاء من بينهم المنظمات غير الحكومية الوطنية في 

عملية التخطيط للعام 2016م أكثر من أي وقت مضى، 
كما يوجد منسقين للمجموعة القطاعية يعملون بدوام كامل 

في عدن والحديدة.

ُتعطي األنشطة المخطط لها األولوية للمناطق األكثر 
احتياجاً والتي يتوفر فيها األمن والوصول والقدرات 
المحلية. وقد تم تعديل األهداف في المناطق األكثر 

احتياجاً والتي ال تستوفي هذه المعايير إلى األسفل في 
القائمة مثل مأرب والجوف التي عانى فيها الشركاء في 

التنفيذ. كما استبعد الشركاء أيضاً محافظتي المهرة وريمة 
بسبب التأثير المحدود لألزمة الحالية عليها وعدم وجود 

شركاء نشطين فيها.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
صاغ شركاء المجموعة مؤخرا المبادئ التوجيهية للنوع 

االجتماعي والحماية ألنشطة المياه وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة. وتكيف هذه المبادئ التوجيهية المعايير 

العالمية للوضع اليمني، كما أنها تضمن أن تضع جميع 
أنشطة النوع االجتماعي والحماية عين االعتبار في 
كل مرحلة من مراحل دورة البرنامج. كمثال على 

كيف يغير ذلك الممارسة العملية يراقب الشركاء اآلن 
التزامهم بضمان مشاورات منفصلة للمستفيدين مع ممثلي 
المجموعات المختلفة ومن بينهم الرجال والنساء والفتيان 

والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة. تساعد 
هذه المشاورات على ضمان تقديم البرامج المناسبة 

والوصول العادل والتخفيف من العنف - مثل الحرص 
على تحديد نقاط المياه البديلة أو المراحيض في المناطق 

اآلمنة لألطفال والنساء وغيرهم من الفئات الضعيفة. 
يتوجب على جميع مشاريع المياه وخدمات الصرف 

الصحي امتالك آليات للحصول على التغذية الراجعة من 
المستفيدين بشكل آمن ومتاح ويضمن سرعة االستجابة.

كما التزم الشركاء التزاما محدداً بإعطاء األولوية 
لمشاركة الفتيات )وخاصة المراهقات( والنساء في 

المشاورات، على الرغم من صعوبة تحقيق ذلك في 
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البرامج على مستوى المجتمع أو على مستوى األسرة. على الصعيد الميداني 
يتخذ الشركاء خطوات خاصة لتعزيز المساواة في الحصول على خدمات 

المياه وخدمات الصرف الصحي )مثال أوقات ومواقع الحصول على المياه( 
وينشطون في مجموعات وتدريبات النوع االجتماعي. كما تضم هذه المجموعة 

منسقي النوع االجتماعي لتقديم المساعدة للشركاء حول القضايا المتعلقة بالنوع 
االجتماعي وتطوير أدوات للشركاء تتناسب مع الوضع في اليمن لمعالجة قضايا 

النوع االجتماعي والعمر والحماية.
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3

14.1

10.6

189.2

1

2

(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول لمجموعة الصحة:

الهدف الثاني لمجموعة الصحة:

مليون

مليون

مليون

ضمان توفر مجموعة واسعة من خدمات 
الرعاية الصحية األولية المتكاملة في المناطق 

ذات األولوية

تحسين إدارة المعلومات والتخطيط والتنسيق 
والمتابعة والتقييم لجميع البرامج 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

الهدف الثالث لمجموعة الصحة:
إعادة تأهيل الخدمات الصحية وبناء القدرات 

لتعزيز الصمود والتعافي المبكر

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

24
عدد الشركاء

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول 

للتواصل 
ألفريد دوبي،

منسق المجموعة

alfreddube@msn.com

مجموعة الصحة

ملخص االستجابة 
يستهدف شركاء المجموعة في 2016م 10.6 مليون 

شخص في جميع أنحاء البالد أي 75 في المائة من عدد 
14.1 مليون شخص المقدر حالياً أنهم ال يستطيعون 

الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية، وهذا العدد 
تقريباً نفس عدد األشخاص المستهدفين في 2015م. وعلى 
الرغم من أن الخطة التشغيلية ُتبقي تركيزاً قوياً على إدارة 

اإلصابات الجماعية فقد تحول التركيز الرئيسي إلى دعم 
توافر الرعاية الصحية األساسية المنقذة للحياة في المناطق 

المتضررة بما في ذلك الحفاظ على سلسلة التوريد. ويعكس 
هذا التحول االنهيار المتسارع للخدمات الصحية في جميع 
أنحاء البالد. وتشمل األنشطة العامة الصحة البيئية وشراء 
وتوزيع األدوية األساسية واإلمدادات والتحصين ومكافحة 

ناقالت األمراض وخدمات الصحة اإلنجابية وصحة 
األم من خالل مرافق ثابتة ووحدات متنقلة والتواصل 

مع المجتمع. وحيثما يكون مالئماً وضرورياً سيتم دمج 
االهتمامات بفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز في 

األنشطة بما في ذلك توفير الحد األدنى من خدمات فيروس 
نقص المناعة البشرية في بيئة الطوارئ.

كما يبقي الشركاء أيضاً على الدعم لمراقبة األمراض 
األساسية وإدارة المعلومات وذلك لالحتواء السريع 

للمخاطر المحتملة على الصحة العامة أو تفشي 
األمراض. وتم ترتيب أولويات األنشطة في المقام األول 

في المحافظات األكثر تضرراً من النزاع: أبين وعدن 
والبيضاء والضالع والحديدة والجوف وأمانة العاصمة 

وعمران وحجة ولحج ومأرب وصنعاء وشبوة وصعدة 
وتعز.

القدرة التشغيلية
على الرغم من أن عدد األشخاص المستهدفين هو تقريباً 

نفس عددهم العام الماضي فقد زادت األهداف الفردية 
على مستوى النشاط في العديد من الحاالت مما رفع 

المتطلبات العامة إلى أعلى. بناء على األداء في 2015م 

يمتلك الشركاء القدرة الكافية على توسيع برامج هذا العام. 
وعموماً وصل شركاء مجموعة الصحة إلى نسبة 78 في 

المائة من المستفيدين المستهدفين في 2015م - بما يتماشى 
تقريباً مع مستويات التمويل الذي بلغ 70 في المائة. كما 
ازداد عدد الشركاء النشطين في مجال الصحة بنسبة 21 

في المائة منذ يونيو 2015م. وتنشط المجموعات الفرعية 
الوطنية في عدن والحديدة وحجة مع وجود خطط لمركز 

مماثل في محافظة صعدة سينشأ أوائل 2016م.

كما أن الشراكة مع السلطات تدعم االستجابة، على 
الرغم من أن خدمات الصحة العامة تتراجع بسرعة فما 

زالت المستشفيات الرئيسية والفرق الصحية على مستوى 
المديرية والمحافظة تمارس أنشطتها، وينطبق الشيء ذاته 
على المرافق الصحية والعاملين الصحيين المجتمعيين. أما 

معوقات الوصول فعلى الرغم من شدتها في عدة مواقع 
فهي ال تشكل مصدراً للقلق سوى في مناطق قليلة نسبياً. 

ينوي الشركاء العمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في 
جميع المواقع وإعطاء األولوية للمناطق األكثر تضرراً.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
تبنى الشركاء المبادئ التالية في الحماية:

"ال ضرر وال ضرار": منع وتقليل اآلثار السلبية 	 
غير المقصودة من األنشطة التي تزيد من المخاطر 

البدنية أو العقلية أو النفسية.

المساواة: التأكد من حصول المتضررين على 	 
المساعدات والخدمات بشكل عادل ونزيه ومتساوي 

دون معوقات أو تمييز أو انحراف.

المساءلة: استمرار اآلليات المناسبة التي يتمكن من 	 
خاللها السكان المتضررين من تقديم ردود أفعالهم 

والتغذية الراجعة عن المساعدات، وسيشمل ذلك في 
2016م مناقشات مجموعات التركيز مع المستفيدين 

الحاليين والمحتملين، التي من شأنها قياس مدى 
مالءمة وفعالية الخدمات.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث

14.2

10.6

الرجال

األشخاص المحتاجون

لية
لما

د ا
وار

الم

األشخاص المستهدفون

فورية

عاجلة

اإلجمالي

الفتياتالفتيانالنساء

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

0.09 مليون

مليون

مليون

0.09 مليون

الالجئين وإجمالي المجموعة
المهاجرين

اإلجمالي الكلي

التصنيف حسب الجنس والعمر

6.9مليون دوالر145.3 

مليون دوالر 0

6.9مليون دوالر
37.0

182.3

152.2

2.7

2.0

3.1

2.3

4.2

3.23.1

4.114.1

مليون10.5 مليون

مليون مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

189.2
37.0
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من الصعب على نحو متزايد للمرأة اليمنية والفتيات والفتيان الوصول إلى 	 
الخدمات الصحية. ومن أجل معالجة هذا التفاوت اتفق شركاء المجموعة 

على ما يلي:

جمع بيانات مفصلة حسب الجنس والعمر واستخدام هذه البيانات إلبالغ 	 
التخطيط والتغييرات في البرنامج

تحليل اآلثار المختلفة لألزمة على وصول النساء والفتيات والفتيان 	 
والرجال للرعاية الصحية وتكييف أنشطة االستجابة وفقا لذلك.

تعزيز تقديم الخدمات بتوفير القابالت من أجل الحد من وفيات األمهات 	 
الزائدة.

تعزيز تمكين المرأة بما في ذلك تكافؤ الفرص في التوظيف والتدريب 	 
والمساعدة.

تيسير وجود مرافق صحية تراعي الثقافات والفوارق بين الجنسين )النوع 	 
االجتماعي( 
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مجموعة التغذية

ملخص االستجابة
ينوي شركاء مجموعة التغذية في 2016م الوصول 

إلى جميع الــــ 3 ماليين شخصاً المحتاجين إلى خدمات 
التغذية - بما في ذلك ما يقرب من 2 مليون طفل تحت سن 

الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والنساء الحوامل 
أو المرضعات، باإلضافة إلى مليون شخص معرضون 

لخطر سوء التغذية ويتطلبون الخدمات الوقائية. وهذا 
يمثل ما يقرب من ضعف عدد األشخاص الذين اسُتهدفوا 

في 2015م - وهو انعكاس لتزايد سوء التغذية وانخفاض 
توافر الخدمات. وتحافظ المجموعة على نهج يرتكز 

على إدارة المجتمع لسوء التغذية الحاد، ووافق شركاء 
المجموعة أوائل 2016م على خطة توسيع كبير لنطاق 
اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية، من شأنها تعزيز توافر 

الخدمة في جميع أنحاء البالد.

وقد تمت مراجعة أنشطة خطة االستجابة اإلنسانية في 
اليمن لتشمل فقط البرامج األساسيةبشكل أكبر: معالجة سوء 

التغذية الحاد الشديد والمعتدل وفحص التغذية والمغذيات 
الدقيقة التكميلية والتغذية التكميلية الشاملة. اعترافا بالدور 

الرئيسي لألسر وأفراد المجتمع في اإلدارة المجتمعية لسوء 
التغذية الحاد سيقدم الشركاء أيضاً المشورة بشأن ممارسات 

تغذية الرضع وصغار األطفال لمقدمي الرعاية وبناء 
قدرات الجهات الفنية المحلية. وقد حدد الشركاء عشر 

محافظات ذات أولوية قصوى يعتزمون فيها الوصول إلى 
جميع المرافق الصحية التي تقدم خدمات التغذية أما في 

المحافظات من درجة األولوية الثانية والثالثة فالهدف يصل 
إلى 70 في المئة من المرافق الصحية فيها.

القدرة التشغيلية
انتهى الشركاء من تقييم القدرات أثناء عملية خطة 

االستجابة اإلنسانية في اليمن من أجل تحديد الدرجة التي 
يمكن إليها توسيع أهداف 2015م بصورة واقعية، وفي 
المناطق القليلة نسبياً التي ما زال الوصول إليها يشكل 

تحدياً خطيراً اتفق الشركاء على التوسعة من خالل دعم 
المرافق الصحية القائمة ونشر فرق متنقلة أو إنشاء مراكز 

العالج المؤقتة.

وتشير المخرجات المنجزة في 2015م بقوة إلى قدرة 
المجموعة على استدامة العمليات الكبيرة هذا العام، 

وإجماالً وصل الشركاء بالمساعدات تقريباً ثالثة أضعاف 
العدد المستهدف في 2015م وذلك أساساً نتيجة لتوسيع 
نطاق برنامج المغذيات الدقيقة التكميلية. كما كان األداء 

في األنشطة األخرى قوياً أيضاً بما فيها أنشطة عالج 
سوء التغذية الحاد الشديد والتغذية التكميلية للمرضعات 

والحوامل حيث وصلت إلى ما يقرب من 100 في المائة 
من األهداف بحلول نهاية العام.

كما توسع عدد الشركاء النشطين في المجموعة أيضاً 
مع وجود شريك جديد في المجموعة ومن المتوقع وجود 
المزيد من الشركاء الجدد في األشهر المقبلة. كما تشكل 

برامج بناء القدرات والشراكات المحلية وهي عناصر هامة 
في الخطة العامة للعام 2016م استثمارات هامة في القدرة 

التشغيلية، وتعمل المجموعات الوطنية الفرعية في عدن 
والحديدة وإب.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
تضمن المركزية أنشطة التغذية حدوث تخطيط وتنفيذ 

البرامج بالقرب من المستفيدين قدر اإلمكان، ويعزز هذا 
النهج تعميم الحماية كون التخطيط المحلي أكثر انسجاماً 

مع مخاطر الحماية الممكنة. وسوف يسعى الشركاء لتعزيز 
التشاور مع المتضررين في تصميم البرامج وتنفيذها 

ومتابعتها في 2016م. ويشمل ذلك مبادرة لجمع وتحليل 
وتجميع ردود الفعل المجتمعية. وسوف تشمل التوعية 

مشاركة نتائج تقييم االحتياجات وإشراك المجتمع المحلي 
في جميع مراحل البرنامج.

كما سيعزز الشركاء أيضاً الروابط مع الهياكل المجتمعية 

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث

3.0

3.0

الرجال

األشخاص المحتاجون

لية
لما

د ا
وار

الم

األشخاص المستهدفون

فورية

عاجلة

اإلجمالي

الفتياتالفتيانالنساء

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون

مليون

الالجئين وإجمالي المجموعة
المهاجرين

اإلجمالي الكلي

التصنيف حسب الجنس والعمر

مليون دوالر111.9   0
مليون دوالر 0

مليون دوالر 0

67.0
178.9

111.9

67.0

178.9

0

0

0.78

0.78

1.1

1.1

1.1

1.1

3.0

مليون3.0 مليون

مليون مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

الينطبقمليون

الينطبق

3

3

3

178.9

1

2

 

(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول للتغذية الصحية

الهدف الثاني للتغذية الصحية

للتواصل
جمال سيد محمد، 
منسق المجموعة 

مليون

مليون

مليون

تحسين المساواة في الحصول على الخدمات 
المنقذة للحياة ذات الجودة لألطفال واألمهات 

المصابين بسوء التغذية الحاد 

الوقاية من نقص التغذية بين األطفال 
واألمهات في المحافظات ذات األولوية 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

الهدف الثالث للتغذية الصحية
تعزيز قدرات السلطات ذات العالقة والشركاء 

المحليين لضمان استجابة تغذوية فعالة 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

17
عدد الشركاء

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول 

والرابع

jsmohammed@unicef.org 
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القائمة وتعزيز إنشاء مجموعات من الرجال والنساء من أجل تحسين نشر 
التثقيف والمعلومات المتعلقة بالتغذية. إن معظم المتطوعين المجتمعيين من 
النساء وسوف ينفذ الشركاء استراتيجيات العام المقبل لتشمل عدد أكبر من 

الذكور في جهود تعبئة المجتمع، نظراً لحقيقة أن الرجال غالباً ما يمارسون 

سيطرة كبيرة على الموارد والممارسات المنزلية. وسيعزز الشركاء داخل 
المجموعة التوازن بين الجنسين في جميع مراحل أنشطة دورة البرامج وبناء 
القدرات، وستقوم جميع تقييمات وتقارير وتحليالت التغذية بتصنيف البيانات 

حسب الجنس والعمر.
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3

2.8

2

163.0

1

2

(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول لمجموعة المأوى

الهدف الثاني لمجموعة المأوى

الهدف الثالث لمجموعة المأوى

للتواصل
غراهام إيستموند،
منسق المجموعة

ستيفان بيس،
رئيس المجموعة المشارك

مليون

مليون

مليون

توفير حلول المأوى والمواد غير الغذائية 
الكافية للفئات األضعف 

ضمان الحصول على الخدمات األساسية 
للفئات األضعف التي تعيش في المراكز 

الجماعية والمستوطنات 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

تعزيز قدرات الجهات المحلية ذات العالقة 
الستجابات المأوى والمواد الغير غذائية 

وإدارة وتنسيق المخيمات

35
عدد الشركاء

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

 
 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

و الثاني

coord.yemen@sheltercluster.org

spes@iom.int 

مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية وإدارة وتنسيق المخيمات

ملخص االستجابة

ينوي الشركاء في 2016م مساعدة ما يزيد قليالً عن 2 
مليون نسمة بينهم النازحين الضعفاء والمجتمعات المضيفة 

والالجئين والمهاجرين. ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 
60 في المائة بالمقارنة مع أهداف 2015م وذلك نتيجة 

لتنامي تقديرات النزوح وبعض العودات المبكرة الطوعية 
للنازحين خاصة في الجنوب.

كما زاد تفاقم النزاع الجاري وتحوله إلى مواقع جديدة من 
االحتياجات لتوفير المأوى والمواد غير الغذائية، وبالتالي 

سيعطي الشركاء األولوية لتسليم المواد غير الغذائية 
ومستلزمات المأوى في حاالت الطوارئ والخيام وحقيبة 
العودة من النزوح وحيثما كان مناسباً المساعدات النقدية 
اإلنسانية )بما في ذلك إعانات اإليجار(. ينوي الشركاء 

أيضاً إعادة تأهيل عدد محدود من المنازل المتضررة وبناء 
المالجئ االنتقالية، وإعادة تأهيل المراكز الجماعية التي 
تستضيف النازحين. وأخيراً سيدعم الشركاء العديد من 

برامج بناء القدرات المحدودة - وكذلك زيادة متابعة ما بعد 
التوزيع - من أجل تعزيز األداء والمساءلة على مستوى 

المجموعة.

القدرة التشغيلية

تشير مخرجات البرنامج للعام 2015م إلى توفر القدرة 
الكافية لتوسيع أهداف هذا العام، ففي 2015م ونظراً لتوفر 

29 في المائة فقط من االحتياجات المالية أعطى الشركاء 
األولوية للبرامج األكثر ضرورة وأساسية ووصلوا إلى 

45 47- في المائة من أهداف توزيع المواد غير الغذائية 
ومستلزمات المأوى في حاالت الطوارئ. ومع زيادة 

التمويل ال يتوقع الشركاء مواجهه أي معوقات كبيرة أمام 
توسيع نطاق العمليات.

كما تضمن الروابط القوية مع المنظمات غير الحكومية 
المحلية أيضاً التغطية والقدرة الفعالة على الصعيد الوطني.

يهدف الشركاء في 2016م إلى تعزيز التعاون مع 
السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات 

المجتمع المحلي في جميع نواحي االستجابة. وتعمل 
المجموعات الفرعية دون الوطنية في كل من عدن 

والحديدة.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين

سيستمر الشركاء في تحديد التهديدات الجسدية والنفسية 
المحتملة لألشخاص الذين سيحصلون على الخدمات 

وسيعملون على منعها والحد منها أو التخفيف من هذه 
التهديدات، كما سيعطي الشركاء أيضاً اهتماماً خاصاً 

لألفراد والجماعات الذين قد يكونون عرضة بشكل خاص 
أو يجدون صعوبة في الحصول على المساعدة والخدمات 
- بما في ذلك األسر النازحة التي تعولها المرأة واألقليات. 

ويخطط الشركاء لوضع آليات للمستفيدين لتوفير التغذية 
الراجعة/ردود األفعال ولشركاء المجموعة لمعالجة 

المشاكل.

سيقدم تحليل النوع االجتماعي المعلومات لجميع األنشطة، 
وسوف يضع الشركاء المساواة بين الجنسين عين االعتبار 

في جميع نواحي االستجابة، هادفين لتحقيق المشاركة 
المتساوية للنساء والرجال على حد سواء، كما سيعمل 
الشركاء على ضمان وجود باحثات إناث في التقييمات 
وكذلك إلى مشاركة النساء والفتيات المتضررات. كما 

ستتخذ حلول المأوى وتوزيعات المواد غير الغذائية 
خطوات للحفاظ على خصوصية وأمان النساء والرجال 

والفتيات والفتيان. سوف يعمل الشركاء أيضاً على التقارير 
عن الوصول الفعلي إلى المساعدة من قبل كل من الرجال 
والنساء وسوف تقدم بيانات مصنفة حسب الجنس والعمر.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث.
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الجزء الثاني:  مجموعة الحماية

مجموعة الحماية

ملخص االستجابة:
ينوي شركاء الحماية في 2016م الوصول إلى 5.6 

مليون شخص من بينهم ما يقرب من 153,000 الجئ 
ومهاجر من خالل مجموعة واسعة من خدمات الحماية. 

ويمثل هذا انخفاضاً بنحو الثلث بالمقارنة مع األهداف في 
خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن المنقحة للعام 2015م. 

ويأتي هذا االنخفاض كنتيجة لمراجعة دقيقة للقدرات 
الحالية وتحديد األولويات وليس انعكاساً الحتياجات الحماية 
الفعلية التي زادت في الحقيقة بنسبة 25 في المئة منذ يونيو 

2015م.

سيعطي الشركاء في 2016م األولوية لتتبع النزوح 
وتقييم المجتمعات المحلية والتواصل معها، وستحدد هذه 

األنشطة الحاالت الفردية لتقديم مساعدات الحماية المباشرة 
والموجهة والتي تتضمن المساعدة النفسية االجتماعية 
والقانونية والدعم النقدي والمادي، وسيتم دعم شبكات 

الحماية القائمة على المجتمع لتمكين المجتمعات وتعزيز 
القدرة على التكيف، وستسعى جهود بناء القدرات إلى 
تعزيز مبادئ الحماية األساسية داخل المجتمعات وفي 

جميع نواحي االستجابة.

وترد تفاصيل بشأن توفير خدمات مساعدات الحماية 
والمساعدات المادية الضرورية لطالبي اللجوء والالجئين 

والمهاجرين في فصل االستجابة متعددة القطاعات لالجئين 
والمهاجرين.

القدرة التشغيلية
عدل الشركاء األهداف إلى أسفل لتعكس القدرة التشغيلية 

الحالية واألنشطة ذات األولوية التي من شأنها تحديد 
األشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في مجال الحماية 

المباشرة وتوفير قاعدة أدلة سليمة لالستجابة الشاملة )مثل 

تتبع النزوح(. ونتيجة لذلك تم خفض عدد األشخاص 
المستهدفين بنسبة 25 في المائة، كما أن أهداف تقديم 
المساعدة المباشرة مثل الدعم النفسي واالجتماعي أو 

المساعدات المادية أو النقدية أو المساعدة القانونية 
متواضعة ويمكن تحقيقها. وفي المناطق قليلة العدد نسبياً 

التي تستمر فيها قيود الوصول الشديدة سيقوم الشركاء 
بإعادة تخصيص الموارد إلى أماكن يسهل الوصول إليها، 

ذلك ويوجد تنسيق دون وطني عبر المجموعات في الحديدة 
وعدن.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
تلعب مجموعة الحماية دوراً محورياً في تعزيز ودعم 
الحماية في جميع نواحي االستجابة، وقد وضع شركاء 
المجموعة أدوات محددة للتقييم بما في ذلك تتبع حركة 

السكان وتقييمات معمقة للحماية لتحليل االحتياجات 
المشتركة بين القطاعات من منظور الحماية. وتستخدم 

النتائج لفهم التحديات األساسية للحماية وإلى تحفيز 
مساعدة موجهه للحماية وإبالغ استجابة أوسع. يجب أن 

يكون تعميم الحماية جانباً أساسياً من محورية استراتيجية 
الحماية للفريق القُطري اإلنساني )انظر فصل "استراتيجية 

االستجابة"(. ستوجه هذه االستراتيجية نهًجا متكامالً 
للحماية في جميع نواحي االستجابة.

كما أنشأ شركاء المجموعة أيضاً مركز اتصال لتعزيز 
االتصاالت في االتجاهين مع السكان المتضررين. وسيتم 
تنسيق هذا العمل مع جهود المشاركة المجتمعية األخرى 

من خالل مجموعة العمل الفنية للمشاركة المجتمعية 
الجتماع التنسيق بين المجموعات القطاعية، وسيتم 

تحليل المعلومات التي تم جمعها لتحديد معوقات الحماية 
المحددة ودعم المناصرة، كما سيتم تصنيف جميع البيانات 
المجموعة من خالل التقييمات ومركز االتصال والوسائل 

األخرى بحسب الجنس والعمر.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث.
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تعزيز قدرة المجتمعات المحلية المتضررة 

والتواصل معها لتعزيز استراتيجيات المواجهة 
اإليجابية والمشاركة في االستجابة 
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الجزء الثاني:  مجموعة حماية الطفل

مجموعة حماية الطفل

ملخص االستجابة
يهدف شركاء المجموعة الفرعية في 2016م إلى الوصول 

إلى 2 مليون طفل وفتاة وفرد في المجتمع من خالل 
خدمات الحماية األساسية. ويمثل هذا الهدف نحو ربع العدد 

المقدر للذين يتطلبون خدمات حماية الطفل وبقي الهدف 
دون تغيير إلى حد كبير منذ عام 2015م. سيتم توسيع آلية 

الرصد واإلبالغ عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل 
لضمان مراقبة وتوثيق ومناصرة وحماية أكثر فعالية 

للطفل. يهدف الشركاء أيضاً إلى توفير التعليم/التوعية 
بمخاطر األلغام ألكثر من 500,000 طفل وفرد من أفراد 
المجتمع المحلي في المناطق المتضررة من النزاع، وتقديم 

الدعم النفسي واالجتماعي إلى ما يقرب من 400,000 
من األطفال المتضررين. وسيتم تزويد األطفال غير 

المصحوبين والمنفصلين والناجين من العنف القائم على 
نوع الجنس بخدمات الحماية الفردية.

من أجل ضمان أن الخطط قابلة للتحقيق اتفق الشركاء على 
تعليق برامج نزع السالح وتسريح وإعادة إدماج األطفال 
المرتبطين بالجماعات المسلحة. على الرغم من أن هذه 
الخدمة ال تزال ذات أولوية فإنه ليس من الممكن إحراز 

تقدم كبير فيها في ظل انعدام األمن المستمر وعدم وجود 
اتفاق سالم. وستتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر خالل 
العام. في هذه األثناء سيتم دمج رسائل منع التجنيد وأنشطة 

التوعية في المساحات الصديقة للطفل.

القدرة التشغيلية
تم تحديد األنشطة واألهداف في 2016م بناء على تحليل 
القدرات التشغيلية الحالية للشركاء وقيود الوصول، ففي 

المناطق التي ال يتوفر فيها شريك مستمر أو التي يمكن أن 

يتأثر الوصول فيها بسبب المعارك النشطة تمت مراجعة 
األهداف إلى أسفل، وفي تلك المناطق سيسعى الشركاء 
إلى إيجاد حلول بديلة مثل إرسال الفرق المتنقلة وتعظيم 

الشراكات مع الشركاء المجتمعيين.

ويشير أداء العام الماضي 2015م بقوة إلى قدرة 
المجموعة الفرعية على الوفاء باألهداف المخططة، ففي 
2015م غطت آلية المتابعة والتقييم 127 في المئة من 
السكان المستهدفين وقدم الشركاء التوعية المنقذة للحياة 

بمخاطر األلغام لعدد 340,000 طفل أو 94 في المئة من 
العدد المستهدف، وتنسق مراكز التنسيق دون الوطنية في 

عدن والحديدة وصعدة.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
يواجه الفتيات والفتيان من مختلف الفئات العمرية مخاطر 
حماية مختلفة في النزاع الحالي، وينظر الشركاء في هذه 
االختالفات في التخطيط واالستجابة لها ومتابعتها. سيقدم 

الشركاء برامج التدريب وبناء القدرات لضمان فهم موظفي 
حماية الطفل والجهات الفاعلة الحكومية والشركاء للمخاطر 

ومواطن الضعف والقدرات المتباينة للفتيان والفتيات 
وكيفية معالجتها بحساسية وكفاءة.

تقدم المعايير الدنيا لحماية الطفل التوجيهات بشأن المساءلة 
بين الجهات الفاعلة لحماية األطفال واألسر التي تساعدها. 

وسيتم تشجيع المزيد من المشاركة الفعالة في جميع مراحل 
البرنامج من أجل تحقيق أقصى قدر من الفرص لردود 

الفعل/التغذية الراجعة المباشرة 

- بما في ذلك الشكاوى – للتأثير على تخطيط وتنفيذ 
ومتابعة البرامج.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث

مالحظة: لم يحدد شركاء حماية الطفل الرجال والنساء كمحتاجين للخدمات المباشرة عند إعداد لمحة االحتياجات اإلنسانية، ولكن الشركاء اتفقوا على الحاجة إلى تضمين التوعية لمقدمي الرعاية من الكبار لألطفال كجزء من تقديم 
حزمة استجابة فعالة.

ُتضمنت عناصر االستجابة المتعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين التي تغطي حماية الطفل في ملف الحماية العام لالستجابة المتعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين.
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mjeong@unicef.org 

(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

هدف المجموعة الفرعية األول:

هدف المجموعة الفرعية الثاني:

للتواصل
ميا جيونج، 

منسق المجموعة الفرعية

مليون

مليون

مليون

حماية ومناصرة ورصد حقوق الطفل في 
الحياة والبقاء على قيد الحياة

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

ضمان الوصول للخدمات المنقذة للحياة 
للفتيات والفتيان المتضررين من النزاع

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول 

والثاني
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الجزء الثاني:  مجموعة العنف القائم على الجنس 

مجموعة العنف القائم على الجنس 

ملخص االستجابة
يهدف الشركاء العاملين على قضايا العنف الجنسي في 

2016م إلى تقديم الخدمات إلى ما يقرب من 600,000 
شخص - أكثر من 70 في المائة منهم من النساء أو 

الفتيات. على الرغم من أن حاالت العنف القائم على نوع 
الجنس ال يتم اإلبالغ عنها بشكل كبير، فإن عدد الحاالت 
المبلغ عنها في ازدياٍد مستمر. يرى الشركاء حاجة ملحة 

لتوسيع نطاق الوقاية من العنف الجنسي واالستجابة لها بما 
في ذلك اإلدارة السريرية لالعتداء الجنسي والدعم النفسي 

والمساعدة القانونية والمأوى اآلمن لضحايا العنف الجنسي. 
في موازاة ذلك يهدف الشركاء إلى رفع الوعي بقضايا 

العنف الجنسي بين المجتمعات المتضررة كوسيلة لتعزيز 
الوقاية واإلحالة إلى الخدمات المتاحة. كما يسعى الشركاء 
إلى توسيع نظام إدارة معلومات العنف القائم على الجنس 
لضمان توافر البيانات الموثوق بها التي ستبلغ االستجابة.

القدرة التشغيلية
يبين أداء 2015م وجود قدرة كافية على الوفاء باألهداف 

المخططة، ففي 2015م وصل الشركاء إلى ما يقرب 
من 100 في المائة من األهداف الرئيسية وقدموا حقائب 
مستلزمات الكرامة إلى ما يقرب من 70,000 شخص 

ووصلوا إلى ما يقرب من 5,000 من الناجين من خالل 
خدمات االستجابة للعنف الجنسي، وسيتخذ الشركاء في 

2016م الخطوات التالية لتعزيز قدرات االستجابة بشكل 
أكبر:

تعزيز العالقات مع الشركاء الوطنيين الذين يمتلكون 	 

قدرات مميزة على التوعية )مثل المجموعات 
النسوية(

استمرار حضور المجموعات الفرعية للعنف القائم 	 
على الجنس في الشمال والجنوب

التشاور مع المنظمات المحلية القائمة على المجتمع 	 
لتعزيز وصول وتسليم الخدمات

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
يلتزم شركاء العنف القائم على الجنس بإدماج اعتبارات 
الحماية والنوع االجتماعي في جميع مراحل البرنامج، 

وسيقوم الشركاء بإشراك المجتمعات المستهدفة في جميع 
مراحل تنفيذ المشروع دون األضرار بالخصوصية/

السرية، ذلك وقد فّعل الشركاء خطاً ساخناً لمعالجة قضايا 
العنف القائم على الجنس. كما سيتم إشراك الجهات الفاعلة 

المحلية مثل المجالس المحلية والمنظمات غير الحكومية 
الوطنية.

على الرغم من أن العنف الجنسي يؤثر بشكل رئيسي 
على النساء والفتيات فإن 30 في المائة من المستفيدين 

المستهدفين هم من الرجال والفتيان إقراراً بقضايا العنف 
الجنسي المختلفة التي تؤثر على هذه المجموعات. وستتم 
جميع عمليات االستهداف والتنفيذ وتقديم التقارير بطريقة 

تراعي الفوارق بين الجنسين بما في ذلك البيانات المصنفة 
حسب الجنس والعمر. وستعمل المجموعة الفرعية على 

مدار السنة بشكل وثيق مع جميع المجموعات لضمان 
تطبيق إجراءات لتخفيف ومنع مخاطر العنف الجنسي في 

نواحي االستجابة.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث.
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(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول للمجموعة الفرعية:

الهدف الثاني للمجموعة الفرعية:

للتواصل
أحالم صوفان

القائم بعمل منسق المجموعة
 الفرعية

مليون

مليون

مليون

ضمان منع العنف الجنسي واالستجابة متعددة 
القطاعات في المناطق المتضررة من النزاع

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول 

تعزيز آليات اإلحالة والتنسيق للعنف الجنسي 
لتمكين االستجابة في الوقت المناسب 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

الهدف الثالث للمجموعة الفرعية:
توسيع عملية جمع البيانات الموثوقة المتعلقة 
بالعنف الجنسي والتحقق منها في المحافظات 

المتضررة

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

و الثاني 

و الرابع

sofan@unfpa.org
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الجزء الثاني:  مجموعة التعليم

مجموعة التعليم

ملخص االستجابة
ينوي شركاء مجموعة التعليم في 2016م الوصول إلى 

1.8 مليون من األطفال في سن المدرسة والمعلمين 
والسلطات التعليمية من خالل خدمات التعليم في حاالت 

الطوارئ، أي حوالي 60 في المائة من أولئك الذين 
يحتاجون إلى المساعدة. للتخفيف من أثر النزاع على 

حق الطفل في التعليم يعطي الشركاء األولوية إلصالح 
الفصول الدراسية في حاالت الطوارئ وتوفير أماكن 

مؤقتة للتعلم والتعليم البديل والدعم النفسي واالجتماعي. 
سيدعم الشركاء أيضاً بناء قدرات سلطات التعليم لضمان 

االستمرارية في نظام التعليم على الرغم من النزاع الدائر. 
وستركز األنشطة على المحافظات التي حصلت على 

المراتب األعلى في شدة االحتياجات في وثيقة االحتياجات 
اإلنسانية: أبين وعدن وأمانة العاصمة وإب ولحج ومأرب 

وصنعاء والضالع وعمران وحجة وصعدة وتعز.

القدرة التشغيلية
سيعتمد الشركاء في 2016م على خبرات وكاالت األمم 

المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات 
المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم في تنفيذ أنشطة 
التعليم في حاالت الطوارئ في خطة االستجابة اإلنسانية 

في اليمن. تدار شراكة قوية على مستوى المجتمع المحلي 
من خالل آليات التنسيق الفعالة دون الوطنية في عدن 
والحديدة مما يساعد أيضاً على ضمان القدرة الكافية. 

ويظهر أداء المجموعة في 2015م قدرة الشركاء على 
اإلنجاز. فمن خالل الدعم المحصول عليه الذي بلغ 42 

في المائة من احتياجات التمويل العام الماضي قدم الشركاء 
برنامج التعليم التعويضي إلى ما يقرب من 600,000 
طالبا )65 في المائة من العدد المستهدف( وإعادة تأهيل 

المدارس وتجهيزها لخدمة ما يقرب من 40,000 طالب 
باإلضافة إلى إنجازات أخرى.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
يلتزم الشركاء بدعم الوصول المتساوي واآلمن للتعليم، 
ومن أجل تعزيز الحماية سيعمل الشركاء مع منظمات 
المجتمع المدني لتدريب المعلمين والعاملين في مجال 
التعليم على الدعم النفسي واالجتماعي في المدارس 
والمهارات الحياتية، حيث يعزز هذا النهج التنسيق 

والتواصل مع السكان المتضررين وسوف يشجع مشاركة 
أكبر من األطفال وأسرهم في جميع مراحل دورة البرنامج.

كما سيضمن الشركاء أيضاً أن تضع جميع األنشطة 
اعتبارات النوع االجتماعي عين االعتبار وتعزز المساواة 
في الحصول على التعليم للبنين والبنات - بما في ذلك من 
خالل العمل مع المجموعات القطاعية االخرى مثل المياه 

وخدمات الصرف الصحي لتأمين مرافق مياه وصرف 
صحي تراعي الفوارق بين الجنسين في المدارس. تم 

تصنيف أرقام وإحصاءات التخطيط حسب الجنس والعمر 
وستستمر عملية الرصد والتقارير بتطبيق هذه الممارسة.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث
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(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول لمجموعة التعليم:

الهدف الثاني لمجموعة التعليم:

للتواصل
جواد أحمد، 

منسق المجموعة 

مليون

مليون

مليون

8
عدد الشركاء

توفير الوصول العادل إلى أماكن التعلم 
الصديقة للطفل للفتيات والفتيان المتضررين 

من األزمة 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

تحسين آليات المواجهة للفتيات والفتيان 
المتضررين من األزمة عن طريق الدعم 
النفسي واالجتماعي والمهارات الحياتية 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

الهدف الثالث لمجموعة التعليم:
توفير فرص التعليم البديلة المستدامة للفتيات 

والفتيان المتضررين من األزمة 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

و الرابع

gahamed@unicef.org 
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الجزء الثاني:  مجموعة اإلنعاش المبكر

مجموعة اإلنعاش المبكر

ملخص االستجابة
يهدف الشركاء في 2016م إلى الوصول إلى 3.4 

مليون شخص - أي أكثر من ضعف العدد المستهدف في 
2015م. وستركز أنشطة اإلجراءات المتعلقة باأللغام 
وإدارة النفايات الصلبة واألنقاض على المناطق األكثر 

تضرراً من الغارات الجوية والمعارك البرية. وتهدف هذه 
البرامج إلى حماية المجتمعات المتضررة من النزاع مع 
تسهيل وصول المساعدات اإلنسانية وفعالية االستجابة. 

وتعطي أنشطة بناء القدرات األولوية للمستجيبين اإلنسانيين 
المحليين وبالتالي دعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى 
االستجابة في جميع القطاعات. سوف تستهدف أنشطة 
كسب الرزق أشد الفئات ضعفاً وانعداماً لألمن الغذائي 

)وخصوصا األسر التي تعولها أرامل الحرب والنازحين 
والشباب العاطلين عن العمل وضحايا المتفجرات من 

مخلفات الحرب والناجين من العنف الجنسي(، مما يساعد 
على تعزيز صمود هذه الجماعات وتقليل اعتمادهم على 
المساعدات اإلنسانية. ويعطي شركاء المجموعة األولوية 

للمناطق األشد احتياجا والممكن الوصول إليها، ونتيجة 
لذلك يقع ما يقرب من 80 في المائة من المستفيدين في 

ست محافظات هي: أبين وعدن وأمانة العاصمة وصعدة 
وتعز.

القدرة التشغيلية
يجري الشركاء تحليالً دورياً للوصول والقدرات لتحديد 

الثغرات المحتملة في األنشطة. تستند المبادرات المخططة 
ومواقع النشاط على قدرة الشركاء الحالية على المساعدة 

وتوافر موارد الدعم المحلية. استبعد الشركاء األنشطة 
أو قللوا من األهداف في المناطق األقل احتياجاً أو التي 
ال تتوفر فيها القدرات الكافية. يظهر أداء 2015م قدرة 
المجموعة، فقد قام الشركاء من خالل 21 في المئة فقط 

من التمويل المطلوب بالوصول إلى 22 في المئة من 
المستفيدين المستهدفين معطيين األولوية في األساس لسبل 
العيش وأنشطة الحوار المجتمعي - وكالهما تجاوزا بشكل 

كبير أهدافهما الفردية.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
سيدعم الشركاء في 2016م مجموعة الحماية في تحديد 

التهديدات ونقاط الضعف للسكان المستهدفين، وسينضمون 
إلى جهود المناصرة لمنع انتهاكات الحماية والتخفيف من 

آثارها. وباإلضافة إلى ذلك سيدعم الشركاء المشاركة 
التشاركية للمجتمعات المتضررة من أجل إبالغ عمليتي 

التخطيط والتنفيذ. وسيشمل ذلك الجهود الرامية إلى وضع 
معايير المساءلة للمتضررين. 

كما جدد الشركاء التزامات المجموعة بالوصول العادل 
للرجال والنساء والفتيان والفتيات ومشاركتهم. على الرغم 

من التحديات اتفق الشركاء على رفع مستوى مشاركة 
المرأة المستهدفة إلى 50 في المائة في جميع األنشطة. 

وستحترم فرص سبل العيش الخصوصيات الثقافية 
والمساواة بين الجنسين، وسيتم تصنيف بيانات وتقييمات 

المجموعة حسب الجنس والعمر.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث
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11.1
51.1

40.0

11.1

51.1

1.8

0.93

1.7

0.89

1.7

0.820.79

1.76.9

مليون3.4 مليون

مليون مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

مليون

3

6.9

3.4

51.1

1

2

 

(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول لإلنعاش المبكر

الهدف الثاني لإلنعاش المبكر

للتواصل
فيديريكا ديسبينزا، 
منسق المجموعة 

مليون

مليون

مليون

تقليل تأثير الذخائر غير المنفجرة واأللغام 
األرضية على المجتمعات المتضررة من 

النزاع 

تعزيز قدرات الجهات المحلية ذات العالقة 
على تقديم المساعدات اإلنسانية ودعم التعافي  

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

الهدف الثالث لإلنعاش المبكر
تعزيز االعتماد على الذات للمجتمعات 

المتضررة وزيادة مرونة االقتصادات المحلية 
وقدرتها على الصمود

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

11
عدد الشركاء

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول 

، والرابعوالثاني

federica.dispenza@undp.org
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الجزء الثاني:  مجموعة اإلمداد اللوجستي

مجموعة اإلمداد اللوجستي

ملخص االستجابة 
تمأل مجموعة اإلمداد اللوجستي الثغرات التي حددها 
الشركاء في المجال اإلنساني كمعوقات خطيرة على 
قدرتهم على الوصول إلى السكان المستهدفين. وفي 
2016م ستستمر المجموعة في تيسير النقل البري 

والبحري والجوي إلى المواقع الرئيسية لنقل البضائع 
اإلنسانية والمسافرين.

وسيدعم نقل الشحن حركة اإلمدادات من جيبوتي 
إلى اليمن وداخل اليمن وستستمر المجموعة في تقييم 
الطرق البرية البديلة للمواقع الصعب الوصول إليها 

وستحلل بانتظام جميع الطرق البرية الرئيسية. وسيتم 

ضمان قدرة الشحن عن طريق البحر من خالل مزيج 
من سفن برنامج األغذية العالمي السفن المستأجرة 

خصيصاً واالستخدام المخصص للقوارب الصغيرة 
)المراكب( للشحنات الصغيرة العاجلة. وستبقى 

الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة الوسيلة الوحيدة 
للنقل الجوي اإلنساني الموثوق داخل وخارج البالد.

ستواصل المجموعة اللوجستية أيضاً شراء واستيراد 
وتخزين وتوزيع الوقود على الشركاء في المجال 

اإلنساني على أساس استرداد التكلفة فضال عن توفير 
سعة تخزين مؤقتة في المواقع الرئيسية بما في ذلك 

صنعاء والحديدة وعدن.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث

مليون دوالر39.0

اإلمداد اللوجستي

اإلجمالي 

إجمالي التمويل المطلوب

christophe.morard@wfp.org 

3

39.0

 
كريستوف مورارد،

منسق المجموعة

الهدف األول لإلمداد اللوجستي

الهدف الثاني لإلمداد اللوجستي

الهدف الثالث لإلمداد اللوجستي

للتواصل

مليون

تنسيق الخدمات اللوجستية لتجنب االزدواجية 
وضمان استجابة فعالة للطوارئ 

تقديم الخدمات العامة الرئيسية للنقل البري 1
والبحري والجوي للشحن والركاب 

تعزيز وتبادل المعلومات اللوجستية لدعم 2
اتخاذ القرارات التشغيلية لتحسين االستجابة 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

والرابع

(بالدوالر االمريكي) التمويل المطلوب

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول
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الجزء الثاني:  مجموعة االتصاالت في حالة الطوارئ

مجموعة االتصاالت في حالة الطوارئ

ملخص االستجابة
تعمل مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ لضمان أن 

تكون اتصاالت الشركاء في المجال اإلنساني والخدمات 
ذات الصلة موثوقة وفي الوقت المناسب. من أجل معالجة 
أثر تدهور البنية التحتية وانقطاع التيار الكهربائي وعدم 

وجود اتصال بيانات اإلنترنت ستستمر المجموعة في تقديم 
الخدمات في صنعاء وعلى القارب المشترك بين الوكاالت 
المستخدمة للبعثات عن طريق البحر. وتخطط المجموعة 

أيضاً لتوفير الخدمات في المراكز التشغيلية في الحديدة 
وعدن وصعدة وإب وفي المكال عندما تسمح الظروف 

بذلك. وسوف تشمل الخدمات:

اتصاالت األمن: غرف الراديو على مدار الساعة 	 
وتغطية شبكة الراديو وتدريب المستخدمين

االتصال بالبيانات )اإلنترنت(: خدمات اإلنترنت 	 

الطاقة الموثوقة: محطات شحن الطاقة	 

التنسيق والمعلومات: االجتماعات التنسيقية وتحديث 	 
الموقع ومنتجات المعلومات.

في 2015م عانت المجموعة من التأخير في تسليم 	 
المعدات )بما في ذلك التخليص الجمركي والنقل( 

ومن ضعف الوصول إلى بعض المراكز التشغيلية 
ومحدودية تحركات الموظفين. وبناء على هذه 

التجربة ستقوم المجموعة في 2016م بإجراء تدابير 
التخفيف التالية:

االعتماد على األسواق المحلية لشراء المعدات قدر 	 
اإلمكان.

مخزون مقدم في مناطق البدء	 

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث

مليون دوالر1.8

االتصاالت في حالة الطوارئ

اإلجمالي 

إجمالي التمويل المطلوب

michael.dirksen@wfp.org 

3

1.8

 
مايكل ديركسن،
منسق المجموعة

الهدف األول لالتصاالت في حالة الطوارئ:

الهدف الثاني لالتصاالت في حالة الطوارئ:

الهدف الثالث لالتصاالت في حالة الطوارئ:

للتواصل

مليون

تقديم اتصال يمكن االعتماد عليه باإلنترنت 
في مناطق العمليات المشتركة

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

دعم االستجابة الفعالة من خالل خدمات 1
االتصاالت ومشاركة المعلومات في حالة 

الطوارئ الفعالة وفي الوقت المناسب

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

تنسيق أمن االتصاالت وأنشطة االستجابة 2
الطارئة لتكنولوجيا المعلومات 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

(بالدوالر االمريكي) التمويل المطلوب
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الجزء الثاني:  مجموعة التنسيق والسالمة

مجموعة التنسيق والسالمة

ملخص االستجابة:
التنسيق القوي وإدارة األمن ضروريان لالستجابة الفعالة 

القائمة على األدلة التي تقلل من المخاطر على العاملين في 
المجال اإلنساني. لدعم التنسيق الفعال من األهمية بمكان 

بناء وعي مشترك بالوضع وإدارة وتحليل المعلومات 
وتعزيز عمليات التقييم والتخطيط ومراقبة االستجابة وتقديم 
حجة قوية للحصول على الموارد الكافية. وهناك حاجة إلى 

الخدمات األمنية المشتركة لدعم نطاق المتابعة المستدام 
في العمليات اإلنسانية والتوسع في المواقع الميدانية. في 

2016م ستركز أنشطة التنسيق والسالمة في المقام األول 
على ما يلي:

دعم جهود الفريق القُطري اإلنساني واجتماع التنسيق 	 
بين المجموعات في اتخاذ قرارات بشأن السياسات 
الرئيسية والتحديات األمنية التنفيذية وإدماج النوع 

االجتماعي والحماية عبر االستجابة وتعزيز مشاركة 
المجتمعات المحلية المتضررة.

إدارة دورة البرنامج اإلنسانية بما في ذلك التقييم 	 
والتخطيط االستراتيجي والمراقبة مما سيحقق 

مخرجات قياسية )لمحة عامة عن االحتياجات 
اإلنسانية وتقارير المتابعة الدورية المنتظمة(

رصد وتحليل القيود األمنية ومعوقات الوصول 	 
وإشراك األطراف ذات الصلة لمعالجة المخاوف/

المشاكل

إدارة البيانات والمعلومات لدعم التحليل اإلنساني 	 
واألمني وصنع القرار والمناصرة واإلعالم مما 
يؤدي إلى مخرجات معلومات بصورة منتظمة.

التنسيق مع الجهات المعنية داخل اليمن وخارجها 	 
بما في ذلك الشركاء اإلنسانيين والمانحين والسلطات 

وممثلي البلدان المجاورة بهدف تعبئة الموارد 
وتعزيز وصول المساعدات اإلنسانية وتسهيل إبعاد 

النزاعات عن العمليات اإلنسانية والمناصرة الحترام 
القانون اإلنساني الدولي.

وضع وتنفيذ تدابير التخفيف من المخاطر األمنية 	 
للحد من المخاطر مع السماح لعمال اإلغاثة بالبقاء 

وتقديم الخدمات

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث

COORDINATION & SAFETY

مليون دوالر17.6

التنسيق والسالمة

اإلجمالي 

إجمالي التمويل المطلوب

3

17.6

 
تروند جينسن، 

رئيس االجتماع التنسيقي عبر
المجموعات العنقودية ومدير

مكتب منسق الشؤون اإلنسانية

فيليبو تراكينيكيني، 
المستشار األمني األول إلدارة

 شؤون السالمة واألمن في 
األمم المتحدة

الهدف األول

الهدف الثاني

الهدف الثالث

للتواصل

مليون

قيادة المناصرة المشتركة وتعبئة الموارد بما 
فيها استخدام الموارد المالية اإلنسانية 

المجموعة 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

دعم القيادة والتنسيق اإلنساني لضمان استجابة 1
فعالة 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي األول

تعزيز التحليل والفهم المشترك للسياق 2
واالحتياجات واألولويات والتقدم المحرز في 

االستجابة 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الرابع

والثاني

(بالدوالر االمريكي) التمويل المطلوب

jensen8@un.org 

�lipo.tarakinikini@undss.org 



41

الجزء الثاني:  االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين

االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين

ملخص االستجابة
تعزز االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين 

األنشطة المخططة التي تستهدف الالجئين وطالبي اللجوء 
والمهاجرين الذين يعيشون في اليمن، يهدف الشركاء في 
2016م من خالل االستجابة متعددة القطاعات لالجئين 

والمهاجرين إلى الوصول إلى حوالي 460,000 
الجئ ومهاجر من خالل خدمات منقذة لألرواح وحماية 
الضعفاء، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 15 في المائة منذ 

يونيو 2015م في ضوء تراجع أعداد المحتاجين بسبب 
تعليق عمليات إخراج اليمنيين بشكل واسع من المملكة 

العربية السعودية إلى اليمن.

يتواجد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء بشكل رئيسي 
في لحج وشبوة وصنعاء والحديدة، وهي مناطق قدرات 

الشركاء فيها قوية أساساً، وفي 2016م من المخطط 
القيام بأنشطة قليلة نسبياً في المناطق الريفية النائية في 

ضوء القدرات المحدودة. وتعطي االستجابة متعددة 
القطاعات لالجئين والمهاجرين األولوية للخدمات الفورية 
إلنقاذ األرواح )الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي 

والصحة والمأوى( والمساعدة في مجال الحماية المباشرة. 
وتشمل الحماية معظم متطلبات االستجابة متعددة القطاعات 

لالجئين والمهاجرين، وتغطي مجموعة واسعة من 
الخدمات الضرورية، بما في ذلك فحص وتسجيل الوافدين 
الجدد، ورصد الحماية، والمساعدات النقدية والمادية ودعم 

العودة الطوعية بالمساعدة وإعادة التوطين في بلد ثالث 
وغيرها من أشكال القبول القانوني )على سبيل المثال 

القبول اإلنساني وبرامج التأشيرات(.

القدرة التشغيلية
حدد الشركاء أهداف واقعية في 2016م، مع التركيز في 

المقام األول على المناطق التي لهم فيها حضور دائم - في 

المقام األول صنعاء وعدن والحديدة ومخيم خرز )محافظة 
لحج(. أما بالنسبة لألهداف في المناطق غير الحضرية 
بما في ذلك المناطق الريفية في تعز وحجة فنسبتها أقل 

بكثير نظراً للصعوبات في الوصول أو عدم وجود شركاء 
نشطين.

كان األداء على األنشطة التي تستهدف الالجئين 
والمهاجرين في 2015م متماشياً مع مستويات التمويل 

المتاحة وفي بعض القطاعات تجاوز األداء األهداف 
المحددة، ومع أهداف أقل في 2016م فإن الشركاء واثقون 

تماماً من قدرتهم على تنفيذها.

تعميم الحماية والمساواة بين الجنسين
تركز حوالي 70 في المائة من احتياجات االستجابة متعددة 

القطاعات لالجئين والمهاجرين على الحماية، بما في ذلك 
أنشطة رصد الحماية والوقاية والمناصرة واالستجابة التي 

تهدف إلى تعزيز حقوق اإلنسان للمهاجرين والالجئين 
وطالبي اللجوء. سيقدم الشركاء على وجه التحديد الدعم 

القانوني والوقاية من العنف الجنسي واالستجابة والفحص 
وتقديم الخدمات للناس في مرافق االحتجاز وتقديم المشورة 

والدعم النفسي والمساعدة المادية واإلحالة إلى الخدمات 
المتخصصة. ُتعد ردود الفعل/التغذية الراجعة من الالجئين 

وطالبي اللجوء والمهاجرين أمراً أساسياً لتكييف البرامج 
وفقا لالحتياجات. يتم الحفاظ على اتصال منتظم مع قادة 
مجتمع الالجئين كما تتوفر كتيبات المعلومات أيضاً. فيما 

تعمل الخطوط الساخنة للحماية ومكافحة االتجار على 
مدار 24 ساعة في اليوم وتتلقي االستفسارات والشكاوى، 
فضال عن تقديم المشورة واإلحالة. ويطلب من المهاجرين 

الموافقة المسبقة قبل أن يتم توفير الخدمات ويطلب منهم 
أيضاً للمشاركة في استطالعات الرأي.

االحتياجات والمستهدفين والتمويل المطلوب
قوائم مفصلة باألنشطة والمستهدفين والتمويل المطلوب بحسب األولوية تظهر في الملحق الثالث.
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(بالدوالر االمريكي)

عدد األشخاص المحتاجين

عدد األشخاص المستهدفين

التمويل المطلوب

الهدف األول من االستجابة متعددة
القطاعات لالجئين والمهاجرين

الهدف الثاني من االستجابة متعددة
القطاعات لالجئين والمهاجرين

الهدف الثالث من االستجابة متعددة
القطاعات لالجئين والمهاجرين

للتواصل
تشيسي مولر

منسق االستجابة المتعددة القطاعات
 لالجئين والمهاجرين 

ستيفان ماير
منسق االستجابة المتعددة القطاعات

 لالجئين والمهاجرين 

مليون

مليون

مليون

زيادة الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة بما 
فيها الحماية والغذاء والمياه والصحة والمأوى 
والمواد غير الغذائية والمياه وخدمات الصرف 

الصحي والنظافة 

تعزيز رصد الحماية وخدمات االستجابة 
والمناصرة بما في ذلك الحلول المستدامة 

لالجئين والمهاجرين 

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

موائمة التنسيق وتطوير القدرات وآليات 
اإلحالة 

18
عدد الشركاء

 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

 
 له عالقة بالهدف االستراتيجي الثاني

و الرابع

cmueller@iom.int 

maier@unhcr.org 
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مالحظة: يمكن لالجئين والمهاجرين الوصول إلى خدمات متعددة مرات متعددة، وبالتالي ال تساوي أهداف القطاعات التقدير الكلي اإلجمالي لألشخاص المستهدفين.
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للمساهمة في 
خطة االستجابة 

اإلنسانية
للحصول على لمحة عن االحتياجات 

اإلنسانية في البلد وخطة االستجابة 
اإلنسانية وتقارير الرصد، وللتبرع مباشرة 

للمنظمة المشاركة في الخطة، يرجى 
زيارة الرابط التالي:

www.humanitarian 
response.info/

operations/yemen

التبرع من 
خالل الصندوق 

المركزي 
لالستجابة للطوارئ(

يقدم الصندوق المركزي لالستجابة 
للطوارئ التمويل األولي السريع التخاذ 

إجراءات إلنقاذ األرواح في بداية حاالت 
الطوارئ والعمليات اإلنسانية األساسية 
التي تفتقر للتمويل في األزمات الممتدة. 

يتلقى الصندوق المركزي لالستجابة 
للطوارئ المدار من مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية المساهمات من جهات مانحة 
مختلفة – الحكومات بشكل رئيسي ولكن 

أيضاً الشركات الخاصة والمؤسسات 
والجمعيات الخيرية واألفراد - والتي يتم 
تجميعها في صندوق واحد. ويستخدم هذا 

الصندوق لألزمات في أي مكان في العالم. 
لمعرفة المزيد عن الصندوق وكيفية التبرع 

يمكن زيارة موقع الصندوق على الرابط 
التالي:

www.unocha.org/cerf/our-
donors/how-donate

التبرع عبر 
الصندوق 

اإلنساني للبلد
الصندوق اإلنساني لليمن هو صندوق 
خاص بالبلد، وتعتبر الصناديق أدوات 

تمويل إنساني متعددة المانحين أنشئت من 
قبل منسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

وتدار من قبل مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية على المستوى القطري تحت قيادة 

منسق الشؤون اإلنسانية، لمعرفة المزيد 
يمكن زيارة الموقع التالي:

www.unocha.org/what-we-
do/humanitarian-financing/

country-based-pooled-funds

للحصول على معلومات حول كيفية 
المساهمة يرجى التواصل على البريد 

التالي:

yemenhpf@un.org 

المساعدات اإلغاثية العينية
تحث األمم المتحدة المانحين لتوفير السيولة النقدية بدالً من التبرعات العينية من أجل تحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة، وضمان 

أن تكون مواد المساعدات هي المواد التي هناك حاجة لها، وإذا كنت تستطيع فقط تقديم المساهمات العينية في االستجابة للكوارث 
وحاالت الطوارئ يرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي:

logik@un.org

HRP

تسجيل مساهماتكم وإقرارها 
يدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية خدمة التتبع المالي الذي يسجل جميع المساهمات اإلنسانية المبلغ عنها )نقدية أو عينية والثنائية 

والمتعددة األطراف( لحاالت الطوارئ. والغرض منه هو إعطاء الفضل والظهور للجهات المانحة على كرمهم وإظهار المبلغ اإلجمالي 
للتمويل وكشف الثغرات في الخطط اإلنسانية. يرجى منك إبالغ ما قدمته على خدمة التتبع المالي إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى

http://fts.unocha.org أو من خالل االستمارة الموجودة على اإلنترنت fts@un.org fts@un.org

دليل التبرع/اإلعطاء
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األهداف االستراتيجية والمؤشرات واألهداف لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن

الهدف االستراتيجي األول: تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المحتاجين وإعطاء األولوية للفئات األضعفالهدف االستراتيجي 
األول: تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المحتاجين وإعطاء األولوية للفئات األضعف

الجهة الراصدةالهدفخط األساسالمؤشر
نسبة األشخاص الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة بشكل منتظم )التوزيع 

العام للغذاء والتحويالت النقدية والقسائم النقدية(
مجموعة األمن الغذائي والزراعة، %100 )7,597,000(لم ُيحدد بعد

متعدد القطاعات

نسبة األشخاص المستهدفين الذين ُتقدم لهم مياه الشرب اآلمنة مباشرة )من 
خالل وايتات المياه الخ(

مجموعة المياه وخدمات الصرف %100 )6,553,900(لم ُيحدد بعد
الصحي والنظافة، متعدد القطاعات

مجموعة الصحة، متعدد القطاعات%100 )10,546,101(لم ُيحدد بعدنسبة األشخاص المستهدفين من خالل الوصول إلى الخدمات الصحية الرئيسية

نسبة األطفال المؤهلين المستهدفين )6 إلى 59 أشهر( والنساء الحوامل 
والمرضعات بالوصول إلى خدمات التغذية 

مجموعة التغذية%100 )1,350,987(لم ُيحدد بعد

نسبة األشخاص المستهدفين الذين يتلقون مأوى الطوارئ ودعم المواد غير 
الغذائية

مجموعة المأوى والمواد غير %100 )1,387,680(لم ُيحدد بعد
الغذائية وإدارة وتنسيق المخيمات، 

متعدد القطاعات

الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز ومناصرة الحماية والوصول والمسائلة للناس المتضررين ومن أجلهم
الجهة الراصدةالهدفخط األساسالمؤشر

نسبة جميع الشركاء الذين يظهرون أن المشاركة في اآللية المشتركة للتغذية 
الراجعة من المجتمعات قد أثرت على البرامج

فريق العمل الفني، المجموعات، %30ال توجد بيانات
مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية

نسبة المديريات التي تغطيها على األقل آليتين رسميتين من آليات رصد حقوق 
اإلنسان )آلية المتابعة والتقييم، مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 

ونظام إدارة المعلومات المتكاملة للعنف القائم على الجنس(

مجموعة الحماية والمجموعة لم ُيحدد بعدال توجد بيانات
الفرعية لحماية الطفل والمجموعة 
الفرعية للعنف القائم على الجنس 

ومكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية

عدد المديريات التي تمت تغطيتها نسبة المديريات التي تغطيها آلية تتبع النزوح
حتى أكتوبر 2015م: 275 

مديرية )83%(

%100 من المديريات التي يوجد 
فيها نزوح

مجموعة الحماية )فريق التحركات 
السكانية(

مكتب األمم المتحدة لتنسيق %100 من األنشطةال توجد بياناتنسبة أنشطة استراتيجية المناصرة للفريق القُطري اإلنساني التي تم إكمالها
الشؤون اإلنسانية

نسبة السكان المستهدفين المتضررين من انتهاكات الحماية المستفيدين من 
واحد من األقل من الدعم المالي أو المادي النفسي االجتماعي أو القانوني

%100 من المستهدفين ال توجد بيانات
)92887(

مجموعة الحماية، متعددة 
القطاعات

الهدف االستراتيجي الثالث: ضمان كون جميع أنشطة االستجابة تعزز الوصول العادل للمساعدات للنساء والفتيات والفتيان والرجال
الجهة الراصدةالهدفخط األساسالمؤشر

فجوة النوع االجتماعي في الوصول المباشر إلى موارد المساعدات )الخدمات 
والمواد والنقد والوظائف(

المجموعات القطاعيةأقل من %20ال توجد بيانات
مستشار النوع االجتماعي للفريق 

القُطري اإلنساني
مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية

نسبة القيمة النقدية للموارد المساعدة )الخدمات واألدوات، والنقدية، وفرص 
العمل( التي تستهدف الذكور واإلناث

المجموعات القطاعية%60:%40ال توجد بيانات

نسبة المشاريع الممولة من خالل الصندوق اإلنساني )خطة االستجابة 
اإلنسانية لليمن، صندوق االستجابة في حاالت الطوارئ(، نتائج التقارير من 

مؤشر الرصد للعمر والنوع االجتماعي اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

المجموعات القطاعية%80ال توجد بيانات

سيتم تفصيل جميع المؤشرات المتعلقة بالتقديم المباشر للمنتجات والخدمات 
بحسب الجنس والعمر في تقارير المتابعة، وستبنى األهداف على أهداف أنشطة 

المجموعات القطاعية وقد وضعت نسبة 100 في المئة للعام الواحد بناء على 

تأكيد المجموعات أن جميع األهداف كاملة ممكن إنجازها إذا توفرت الموارد 
المناسبة.



46

الجزء الثالث - المالحق:  االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين

الهدف االستراتيجي الرابع: ضمان كون األعمال اإلنسانية تعزز القدرة على الصمود والتعافي المستدام

الجهة الراصدةالهدفخط األساسالمؤشر
%100 من المستهدفين %19نسبة األشخاص المستهدفين المتلقين لدعم سبل العيش واألعمال

)1,205,755(
مجموعة األمن الغذائي والزراعة

مجموعة اإلنعاش المبكر%100 من المستهدفين )9 فرق(ال توجد بياناتنسبة إرسال فرق نزع األلغام

%100 من المستهدفين )672 ال توجد بياناتنسبة المدارس المتضررة من النزاع التي تمت إعادة تأهيلها
مدرسة(

مجموعة التعليم

نسبة برامج بناء القدرات المخطط لها التي تم إكمالها )تتضمن فقط األنشطة 
المتضمنة في خطة االستجابة اإلنسانية(

%100 من المستهدفة في برامج ال توجد بيانات
بناء القدرات في خطة االستجابة 

اإلنسانية

المجموعات التي لها أنشطة بناء 
القدرات في خطة المجموعات في 

خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

%100 من المستهدفين ال توجد بياناتنسبة العائدين المستهدفين الذين يتلقون حزمة العودة من النزوح
)277,537(

مجموعة المأوى والمواد الغير 
غذائية وإدارة وتنسيق المخيمات
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خطط عمليات االستجابة: األنشطة واألهداف والمتطلبات

تلخص الجداول أدناه األنشطة والمؤشرات واألهداف والمتطلبات الواردة في 
خطط عمليات االستجابة. كما أنها تقدم أيضاً مستوى أولوية األنشطة استناداً 
إلى نتائج تمرين تحديد األولويات للفريق القُطري اإلنساني. تستوفي األنشطة 

ذات األولوية "الفورية" معيارين رئيسيين: 1( الخدمات المنقذة للحياة أو خدمات 
الحماية التي تقدم مباشرة إلى المستفيدين 2( التي ال يمكنها قطعا أن تحتمل 

التأخير في التمويل دون خطر مباشر على حياة الناس.

ومعاً تتطلب األنشطة ذات األولوية العاجلة 1.3 مليار دوالر )75 في المائة 
من مجموع االحتياجات(. تغطي األنشطة ذات األولوية "العاجلة" بشكل رئيسي 
األنشطة األساسية المطلوبة لتمكين األنشطة ذات األولوية الفورية من المضي 

قدماً، بما في ذلك آليات رصد النزوح وحقوق اإلنسان والتقييمات والمسح. فيما 
سميت الخدمات اللوجستية والخدمات العامة األخرى "الدعم التشغيلي".

تسرد جميع متطلبات التمويل بالدوالر األمريكي، وُتفصل خطط االستجابة 
للمجموعات بحسب الجنس والعمر واألهداف على مستوى المحافظة وتكاليف 
وحدة النشاط، وستكون متاحة على اإلنترنت في األول من مارس على الرابط 

التالي:

https://www.humanitarianresponse.info/operations/
 .yemen

خطط عمليات االستجابة: األنشطة واألهداف والمتطلبات

  األمن الغذائي والزراعة

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

803,714,143أفراد7,579,000المعونات الغذائية الطارئة: توزيعات الغذاء العامة والتحويالت النقدية والقسائمفورية

25,000,000أفراد700,000مساعدات سبل العيش في حاالت الطوارئعاجلة

17,857,143أفراد500,000استعادة سبل العيشعاجلة

500,000ال ينطبقال ينطبقالتنسيقعاجلة

847,071,286أفراد8,797,000اإلجمالي الفرعي للمجموعة

1,443,540أفراد73,963تقديم الغذاء ومياه الشرب لالجئين والمهاجرينفوري

1,443,540أفراد73,963اإلجمالي الفرعي لالجئين والمهاجرين

848,514,826 أفراد8,870,963اإلجمالي الكلي
دوالر

  المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

تقديم المواد وإعادة التأهيل وصيانة أنظمة اإلمداد بالمياه عبر األنابيب لفئات النازحين فورية
الضعيفة والسكان المتضررين من النزاعات

69,748,288أفراد5,419,984

تقديم وإعادة تأهيل وصيانة أنظمة خدمات الصرف الصحي والمجاري للنازحين والفئات فورية 
الضعيفة والسكان المتضررين من النزاع

5,518,000أفراد3,599,000

تقديم إمدادات المياه اآلمنة العاجلة للنازحين والفئات الضعيفة والسكان المتضررين من فورية
النزاع

53,852,832أفراد1,133,916

تقديم حلول خدمات الصرف الصحي الطارئة للنازحين والفئات الضعيفة والسكان فورية
المتضررين من النزاع

8,135,363أفراد457,532

14,080,096أفراد1,382,461تقديم مواد النظافة الكافية والمناسبةفورية

6,262,285أفراد2,441,911التوعية بالنظافة وبناء قدرات متطوعي النظافة المجتمعيينعاجلة

835,115ال ينطبقال ينطبقتعزيز التنسيق وقدرات إدارة المعلومات داخل الهياكل المحلية ذات العالقةعاجلة

158,432,779أفراد7,354,355اإلجمالي الفرعي للمجموعة

1,688,482أفراد72,696تقديم خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة لالجئين والمهاجرينعاجلة

1,688,482أفراد72,696اإلجمالي الفرعي لالجئين والمهاجرين

160,121,261أفراد7,427,051اإلجمالي الكلي
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  الصحة

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

15,138,321أفراد608,472شراء وتوزيع مجموعات الصدمات النفسيةفورية 

دعم خدمات الرعاية الصحية من خالل الوحدات الصحية المتنقلة وخدمات التوعية عن الصحة فورية
اإلنجابية / صحة األم واألطفال حديثي الوالدة بما في ذلك مرحلة ما قبل الوالدة والوالدة 

ورعاية ما بعد الوالدة لألمهات ورعاية األطفال حديثي الوالدة والتحصين الروتيني والفحص 
والعالج

ممارسة الوحدات 600
الصحية المتنقلة 

أنشطتها

12,900,000

 دعم خدمات الصحة اإلنجابية بما في ذلك التوليد في الحاالت الطارئة والرعاية لضحايا العنف فورية
الجنسي والجنساني

15,571,297أفراد3,106,916

 توفير المناعة لألطفال ضد األمراض التي يمكن الوقاية منها من خالل التلقيح من خالل فورية
تغطية زيادة التحصين الروتيني وحملة شلل األطفال والحصبة والحصبة األلمانية

26,912,952األطفال المحصنين7,082,356

تحديد خطر اإلصابة بأنواع مختلفة من األمراض المعرضة للتفشي التي كانت سائدة في فورية
المنطقة المتضررة قبل الحدث، و)إعادة( إنشاء نظام المراقبة من أجل الكشف المبكر 

واالستجابة لتفشي األمراض في جميع المواقع بما في ذلك تلك التي تستضيف النازحين

12,458,880ال ينطبقال ينطبق

شراء وتوزيع األدوية واإلمدادات الالزمة ألنشطة الرعاية الصحية األولية والثانوية والحفاظ فورية
على نظام إدارة سلسلة التوريد دون انقطاع

سكان المنطقة 10,546,101
المستفيدين من المواد 

الموزعة

62,329,805

قدم شركاء المنظمات غير الحكومية بدعم لملء الفجوات في أنشطة مجموعة الصحة بما في عاجلة
ذلك التقييمات ودعم مجموعة عمل الصحة اإلنجابية والرصد والتقييم

25,750,000دعم الشركاء50

11,250,000عدد المرافق750اإلصالح / الترقية األساسية للمرافق الصحية وتقديم التجهيزات والمستلزماتعاجلة

182,311,255أفراد10,546,101اإلجمالي الفرعي للمجموعة

تقديم المعونات الصحية )الطارئة واألساسية حزمة الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى فوري
للصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ بما فيها إدارة فيروس نقص المناعة والمشورة 

والخدمات النفسية االجتماعية والتثقيف الصحي

6,859,585أفراد86,909

6,859,585أفراد86,909اإلجمالي الفرعي لالجئين والمهاجرين

189,170,840أفراد10,633,010اإلجمالي الكلي

  التغذية 

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

35,712,400أفراد178,562عالج سوء التغذية الحاد الشديد لألطفال التي تقع أعمارهم بين 6 و59 شهرفورية

48,357,010أفراد743,954معالجة سوء التغذية الحاد المعتدل لألطفال الذين تقع أعمارهم بين 6 و59 شهرفورية

27,850,615أفراد428,471 عالج سوء التغذية الحاد لألمهات الحوامل والمرضعاتفورية

المكمالت الغذائية للفتيات والفتيان )6-24 شهرا( غير المسجلين في اإلدارة المجتمعية لسوء عاجلة
التغذية الحاد أو برامج التغذية التكميلية الشاملة

1,872,668أفراد267,524

55,815,480أفراد620,172برامج التغذية التكميلية الشاملةعاجلة

تقديم المشورة لألمهات / مقدمي الرعاية لألطفال تحت سن الثانية في ممارسات تغذية الرضع عاجلة
وصغار األطفال

1,252,476أفراد313,119

3,337,943أفراد3,337,943الفحص والكشف واإلحالة للفتيان والفتيات دون سن الخامسة والحوامل والمرضعاتعاجلة

3,160,768أفراد7,598تنمية القدرات لموظفي وزارة الصحة العامة والسكان والمتطوعين المجتمعيينعاجلة

300,000التقييمات6تقييم التغذية في حاالت الطوارئ وتقييم التغطية )منهجية سمارت( و )منهجية سكويك(عاجلة

25,0000ال ينطبقال ينطبقالتنسيقعاجلة

177,684,360أفراد2,380,838اإلجمالي الكلي
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  مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية وإدارة وتنسيق المخيمات 
التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 

)دوالر أمريكي(
 توزيع المواد األساسية غير الغذائية على النازحين الضعفاء والسكان المتضررين فورية

من النزاع )البطانيات والفرش وطراحات لفرش النوم وأدوات المطبخ ودالء الماء(
56,136,000أفراد1,387,680

 توزيع مواد اإليواء الطارئة للنازحين المستضعفين وغيرهم من السكان فورية
المتضررين من النزاع

28,594,720أفراد622,140

 توزيع المساعدات النقدية اإلنسانية بدال من المواد غير الغذائية / مواد المأوى عاجلة
للنازحين المستضعفين وغيرهم من السكان المتضررين من النزاع في المناطق 

الحضرية وشبه الحضرية

2,962,400أفراد105,606

825,000أفراد9,696 توزيع الخيام للنازحين المستضعفين وغيرهم من السكان المتضررين من النزاععاجلة

بناء القدرات للشركاء والجهات ذات العالقة المصلحة لضمان توزيع االحتياجات عاجلة
الفعلية المقررة ورصدها وتقييمها

400,000أفراد1,000

 ضمان التقييم في الوقت المناسب في البيئات الحضرية وشبة الحضرية والمراكز عاجلة
الجماعية والمستوطنات المؤقتة لتحديد االحتياجات األساسية للنازحين والسكان 

المتضررين 

320,000تقييم32

 توزيع المساعدات النقدية اإلنسانية وإعانات اإليجار للنازحين المستضعفين عاجلة
وغيرهم من السكان المتضررين من النزاع في المناطق الحضرية وشبه الحضرية

3,107,500أفراد17,584

4,134,000أفراد16,031بناء المأوى االنتقالي للنازحين عاجلة

660,000عدد المراكز44 إعادة تأهيل المراكز الجماعية التي تستضيف النازحينعاجلة

44,914,000منزل22,457 إعادة تأهيل المنازل التي تضررت أو دمرت خالل النزاع/كارثة طبيعيةعاجلة

 توزيع مواد العودة لألسر النازحين التي اختارت طوعا العودة إلى مناطقها عاجلة
األصلية

13,472,100فرد277,537

690,000عدد عمليات الرصد69رصد ما بعد التوزيععاجلة

156,215,720أفراد1,942,747اإلجمالي الفرعي للمجموعة

6,800,152أفراد70,596تقديم المأوى )الطارئ والمؤقت والمخيمات( لالجئين والمهاجرينعاجلة

6,800,152أفراد70,596اإلجمالي الفرعي لالجئين والمهاجرين

163,015,872فرد2,013,343اإلجمالي الكلي

  الحماية

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

 تقديم المساعدة المالية والمادية في الوقت المناسب للناجين من حوادث الحماية فورية
أوساط النازحين والمجتمعات األخرى المتضررة 

8,650,950أفراد49,434 

تقديم الدعم النفسي واالجتماعي في الوقت المناسب والمساعدة القانونية للناجين من عاجلة
حوادث الحماية أوساط النازحين والمجتمعات المتضررة

2719900أفراد27,199

المشاركة في رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وتحديات الحماية من خالل اآلليات عاجلة
القائمة وشبكات الحماية المجتمعية

28406700المنطقة2840670

606014أفراد303007دعم شبكات الحماية المجتمعية وضمان المشاركة المتساوية للمرأةعاجلة

6450443أفراد399594 تلقي األطفال المتضررين من النزاع دعم نفسي اجتماعي ذات جودة عالية

 إجراء تتبع حركة السكان وإجراء التقييمات فضال عن نشر تقارير إلبالغ االستجابة عاجلة
اإلنسانية ولغرض المناصرة 

10506860أفراد4604600

 إجراء مناصرة تستند على األدلة والتوعية المستهدفة وبناء القدرات والتدريب عاجلة
للجهات المعنية ذات الصلة لتحسين حماية النازحين والمجتمعات المتضررة

39000أفراد1560

52383136أفراد5431325اإلجمالي الفرعي للمجموعة

4108039أفراد90354 الفرز والتسجيل والتوثيق لالجئين والمهاجرين فورية

8074322أفراد25227 رصد الحماية والوقاية واالستجابة والمناصرة لالجئين والمهاجرين عاجلة

 توفير الخدمات المجتمعية لطالبي اللجوء والالجئين في المناطق الحضرية عاجلة
والمخيمات

1979697أفراد13198



50

الجزء الثالث - المالحق:  خطط عمليات االستجابة: األنشطة واألهداف والمتطلبات

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

2706200أفراد16254تقديم المساعدات النقدية أو المادية لالجئين والمهاجرينعاجلة

21502479أفراد6913تقديم برامج القبول اإلنسانية والعودة الطوعية وإعادة التوطين لالجئين والمهاجرينعاجلة

40500أفراد936 بناء القدرات والتوعية للجهات المعنية بشأن القضايا المتعلقة بالالجئين والمهاجرينعاجلة

38411237أفراد152881اإلجمالي الفرعي لالجئين والمهاجرين

90794373أفراد5584206اإلجمالي الكلي

  حماية الطفل 

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

 توفير المعلومات المنقذة للحياة على الحماية من اإلصابة الجسدية / الوفاة بسبب فورية
األلغام / الذخائر غير المنفجرة / المتفجرات من مخلفات الحرب

6159488أفراد502158

2301684أفراد3996تلقي األطفال المنفصلين عن مقدمي الرعاية خدمات حماية الطفل المنقذة للحياةفورية

رصد االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل وتوثيقها واإلبالغ عنها من خالل آلية الرصد عاجلة
واإلبالغ

5494703منطقة1372933

6450443أفراد399594 تلقي األطفال المتضررين من النزاع دعم نفسي اجتماعي ذات جودة عاليةعاجلة

حصول الفتيان والفتيات في المناطق المتضررة من النزاع على خدمات الوقاية عاجلة
واالستجابة للعنف الجنسي

2000638أفراد399594

182000مراكز نشاط محلية5إنشاء التنسيق لحماية الطفل واالستمرار فيه عاجلة

22588956أفراد1979470المجموع الكلي

  العنف القائم على الجنس 

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

 توفير الخدمات العنف الجنسي بما في ذلك إحالة الناجين من العنف الجنسي )الصحة فورية
والقانونية والنفسية والمأوى(

1779450أفراد23726

 توزيع شنطة مواد الكرامة للنساء والفتيات األضعف المتضررات من النزاع وتوفير فورية
مواد الصحة اإلنجابية للعالج في مرحلة ما بعد االغتصاب

3245700شنطة108،000

تنسيق المجموعة الفرعية للعنف القائم على الجنس على المستوى الوطني ودون عاجلة
الوطني والجنوب والشمال ومع المجموعات األخرى ذات الصلة إلدماج قضايا العنف 

الجنسي

محاور ومجموعات 3
العمل

350،000 

التوعية المجتمعية حول قضايا العنف الجنسي وتوافر خدمات العنف الجنسي بما في عاجلة
ذلك مشاركة الرجال والفتيان.

2978800أفراد593560

المحافظات التي 22 طرح نظام إدارة معلومات العنف الجنسيعاجلة
تعمل فيها نظم إدارة 
المعلومات المتكاملة

682,000

المحافظات التي يغطيها 19 إجراء تقييم العنف الجنسي في المحافظات المتأثرة بالنزاعاتعاجلة
تقييم العنف الجنسي

47,500

9,083,450أفراد593,560اإلجمالي الكلي

  التعليم

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

15240000طالب199920اإلصالحات الطارئة للفصول الدراسيةعاجلة

1537000طالب47054 توفير األثاث المدرسي األساسي )مثل طاوالت األطفال(عاجلة

6150000طالب475710 توفير اللوازم المدرسية لمساحات التعليم المؤقتةعاجلة

1790400طالب44760توفير الفصول الدراسية المؤقتة لألطفال والمراهقين المتضررين من األزمةعاجلة
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التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

745000طالب8000 فرص التعلم البديلة لألطفال الذين خرجوا من المدارسعاجلة

1955000طالب575475 تقديم خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألطفالعاجلة

المدارس التي أعيد 1,171تنظيم اجتماعات تشاورية لمسؤولي التعليم والمدارس للحفاظ على نظام التعليمعاجلة
فتحها

127,000

176230927544400اإلجمالي الكلي

  اإلنعاش المبكر

التمويل المطلوب نوع الهدفالهدفالنشاط األولوية 
)دوالر أمريكي(

6,000,000فرق مرسلة9 اإلجراءات الطارئة المتعلقة باأللغامفورية

468,000فرد260المساعدة للناجين من حوادث التفجيرفورية

4,590,924األطنان المتخلص منها382,577 التخلص من النفايات الصلبة – المناطق الفوريةفورية

22308300فرد17,705 سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ لتحقيق االستقرار )النقد مقابل العمل(عاجلة

 سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ لتحقيق االستقرار )المنح الصغيرة والتدريب عاجلة
7251300فرد5,755المهني(

6,610,000طن661,000إزالة األنقاضعاجلة 

1,462,905فرد8,265تعزيز القدرات )السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية(عاجلة

2,412,156األطنان المزالة201,013إزالة المخلفات الصلبة – المناطق األخرىعاجلة

51,103,585فرد3,442,434اإلجمالي الكلي

  الخدمات اللوجستية

التمويل المطلوب )دوالر النشاط األولوية 
أمريكي(

1,000,000التنسيقالدعم التشغيلي

1,000,000تقديم إدارة المعلوماتالدعم التشغيلي

35,000,000تقديم الخدمات اللوجستية المشتركة )الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة والنقل البحري والبري والتخزين(الدعم التشغيلي

1,000,000تزويد الوقودالدعم التشغيلي

1,000,000النقل الجوي )خط التموين الجوي(الدعم التشغيلي

39,000,000اإلجمالي الكلي
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  االتصاالت في حاالت الطوارئ

التمويل المطلوب )دوالر النشاط األولوية 
أمريكي(

170,290ضمان التنسيق الفعال لالتصاالت في حاالت الطوارئ واالستجابة للطوارئ في دعم المجتمع اإلنسانيالدعم التشغيلي

1,000,000ضمان وصيانة وتحسين خدمات االتصاالت األمنية للمجتمع اإلنسانيالدعم التشغيلي

600,000االستمرار في إنشاء وتطوير وصيانة خدمات االتصال بشبكة اإلنترنت المشتركة للمجتمع اإلنسانيالدعم التشغيلي

50,000التدريب على الراديو للمجتمع اإلنسانيالدعم التشغيلي

1,820,290اإلجمالي الكلي

  التنسيق والسالمة

التمويل المطلوب )دوالر النشاط األولوية 
أمريكي(

11,7171,447خدمات التنسيق على طول العملياتالدعم التشغيلي

782,100المشاركة مع المجتمعات المتضررة على طول العملياتالدعم التشغيلي

5,125,000الخدمات األمنية على طول العملياتالدعم التشغيلي

17,624,527اإلجمالي الكلي
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الجزء الثالث - المالحق:  خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين: األنشطة واألهداف والمتطلبات

خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين: األنشطة واألهداف والمتطلبات

فيما يلي موجز عن األنشطة المدرجة في خطة االستجابة متعددة القطاعات 
لالجئين والمهاجرين، كما تظهر متطلبات وأهداف أنشطة خطة االستجابة 

متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين في الخطط التشغيلية ذات الصلة.

تذكر متطلبات التمويل بالدوالر األمريكي، وستتوفر المزيد من التفاصيل حول 
خطة االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين بما في ذلك المعلومات 

المفصلة حسب الجنس والعمر واألهداف على مستوى المحافظة وتكاليف وحدة 
النشاط على اإلنترنت في األول من مارس على الرابط التالي:

خطة االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين: األنشطة واألهداف والمتطلبات

   االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين

التمويل المطلوب )دوالر نوع الهدفالهدفالنشاط األولويةالقطاع 
أمريكي(

1,443,540أفراد73,963تقديم الغذاء ومياه الشرب لالجئين والمهاجرينفورية األمن الغذائي

تقديم المعونات الصحية )الطارئة واألساسية حزمة فورية الصحة
الخدمات األولية التي تمثل الحد األدنى للصحة اإلنجابية 
في حاالت الطوارئ بما فيها إدارة فيروس نقص المناعة 
والمشورة والخدمات النفسية االجتماعية والتثقيف الصحي

6,859,585أفراد86,909

4108039أفراد90354 الفرز والتسجيل والتوثيق لالجئين والمهاجرين فوريةالحماية

 رصد الحماية والوقاية واالستجابة والمناصرة لالجئين عاجلةالحماية
والمهاجرين 

8074322أفراد25227

 توفير الخدمات المجتمعية لطالبي اللجوء والالجئين في عاجلةالحماية 
المناطق الحضرية والمخيمات

1979697أفراد13198

2706200أفراد16254تقديم المساعدات النقدية أو المادية لالجئين والمهاجرينعاجلةالحماية

تقديم برامج القبول اإلنسانية والعودة الطوعية وإعادة عاجلةالحماية
التوطين لالجئين والمهاجرين

21502479أفراد6913

 بناء القدرات والتوعية للجهات المعنية بشأن القضايا عاجلةالحماية
المتعلقة بالالجئين والمهاجرين

40500أفراد936

تقديم المأوى )الطارئ والمؤقت والمخيمات( لالجئين عاجلةالمأوى
والمهاجرين

6,800,152أفراد70,596

المياه وخدمات 
الصرف 
الصحي 
والنظافة

تقديم خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة عاجلة
لالجئين والمهاجرين

1,688,482أفراد72,696

55,202,996 دوالر أمريكيأفراد456,667اإلجمالي الكلي
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الجزء الثالث - المالحق:  أرقام التخطيط: األشخاص المحتاجون والمستهدفون

PLANNING FIGURES: PEOPLE IN NEED AND TARGETED
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*يتضمن هذا العدد الالجئين والمهاجرين الموزعين في اليمن ومن الصعب تتبعهم بسبب تحركهم الدائم
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سيواجه 7.6 
مليون شخص 

يعانون من انعدام األمن 
الغذائي الشديد خطر 

المجاعة
أدى النزاع إلى تدهور شديد النعدام األمن 
الغذائي المزمن في اليمن، حالياً ُيعد نحو 
14.4 مليون شخص غير قادرين على 
تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكٍل مستقل، 

ودون مساعدة إنسانية سريعة سيواجه نحو 
7.6 مليون شخص ممن يعانون من انعدام 
األمن الغذائي الشديد خطر الموت جوعاً. 

ويستمر األمن الغذائي في جميع أنحاء 
البالد في التدهور بسبب الوفرة المتقطعة 

للغذاء وقلة الدخل وتعطل األسواق.

سيكون 10.6 
مليون شخص 

غير قادرين على الوصول 
إلى الرعاية الصحية 

األساسية
إن نظام الصحة في اليمن ينهار، حيث 

أُغلقت نحو 600 مرفق صحي منذ 
بداية األزمة كما أن هناك نقص في 

األدوية، وبدون تقديم المساعدة فإن 8.1 
مليون شخص سيعانون من نقص فرص 

الحصول على الرعاية الصحية وتتعرض 
حياتهم للخطر. ويشمل ذلك 2.6 مليون 

طفل الذين لن يتم تطعيمهم ضد األمراض 
مما قد يؤدي إلى حالة طوارئ في الصحة 
العامة. من المحتمل أن تواجه 80,000 
امرأة حامل مضاعفات تهدد الحياة أثناء 

الوالدة.

سيواجه ما يقرب 
من مليون طفل 

يعانون من سوء التغذية 
خطر الموت

يهدف الشركاء العام القادم إلى عالج 
180,000 طفل يعانون من سوء التغذية 

الحاد الشديد و750,000 طفل يعانون من 
سوء التغذية الحاد المعتدل. بدون العالج 

الفوري سيرتفع احتمال وفاه األطفال الذين 
يعانون من سوء التغذية الحاد إلى تسع 

مرات أكثر من نظرائهم الصحيحين. فيما 
سيكون احتمال وفاة األطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية الحاد المعتدل ثالث مرات 
أكثر من األطفال الصحيحين..

سيواجه ماليين 
الناس تهديدات 

خطيرة لحقوقهم األساسية 
في حال عدم تقديم الدعم

تنتشر انتهاكات حقوق اإلنسان في اليمن 
بمتوسط قدره 41 انتهاك متحقق منها في 
اليوم الواحد، ومن بين المخاوف الخطيرة 

األخرى أصبحت البالغات عن حاالت 
تجنيد األطفال منذ مارس 2015م أعلى 

بخمس مرات مما كان عليه في 2014م، 
كما تضاعفت تقريبا البالغات عن العنف 

القائم على نوع الجنس.

سقط أكثر من 8,100 مدني بين قتيل 
وجريح منذ بدء النزاع، وهناك حاجة 

إلى دعم عاجل لمراقبة ومناصرة الحماية 
للمدنيين واحترام القانون اإلنساني الدولي 

وكذلك لمساعدة الناجين من انتهاكات 
الحقوق.

سيفقد أكثر من 
6 مليون شخص 

القدرة على الحصول على 
مياه الشرب

يهدف الشركاء في المجال اإلنساني في 
2016م إلى تمكين الوصول إلى مياه 

الشرب النقية ألكثر من 6 مليون شخص 
األضعف في اليمن، ومن دون الدعم 

العاجل سيواجه هؤالء الناس خطر عدم 
الحصول على المياه النظيفة على اإلطالق 

مما يعرض حياتهم للخطر. وإجماالً 
ينوي الشركاء الوصول إلى 7.6 مليون 
شخص مع مجموعة واسعة من خدمات 

المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
الصحية.

األلغام 
والمتفجرات 

األخرى قد تهدد األرواح 
وتؤخر المساعدات

شهدت أكثر من ثمانية أشهر من النزاع 
انتشاراً لأللغام األرضية الجديدة وغيرها 
من مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، وفي 
حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة 

األلغام سيواجه المقيمين والنازحين في 
المحافظات الخمس المتأثرة بشدة تهديدات 

خطيرة على حياتهم وممتلكاتهم، ومن 
الضروري أيضاً تحديد وإزالة األلغام 

األرضية وغيرها من المتفجرات لضمان 
استجابة إنسانية آمنة وتسريع اإلنعاش 

المبكر المجتمعات المحلية.

ماذا لو فشلنا في االستجابة؟ 



أُصدرت هذه الوثيقة نيابة عن الفريق القُطري اإلنساني والشركاء.

تعرض هذه الوثيقة فهم الفريق القُطري اإلنساني المشترك لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً والعدد التقديري لألشخاص الذين يحتاجون إلى 
مساعدة. وهي تمثل قاعدة أدلة موحدة ويسترشد بها للتخطيط االستراتيجي المشترك لالستجابة. 

األوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا التقرير ال تعبر عن أي رأي خاص باألمانة العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو 
مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها أو تخومها.

www.unocha.org/yemen

www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen

OCHAYemen@


