
خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

01

خطة االستجابة 
اإلنسانية

اليمن

 دورة التخطيط
للبرامج اإلنسانية

2022م
أبريل 2022م



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

02

لمحة عامة عن هذه الوثيقة
تم إصدار هذه الوثيقة من قبل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية نيابة عن الفريق 

الُقطري اإلنساني والشركاء. تعتبر خطة االستجابة اإلنسانية عرًضا لالستجابة 
االستراتيجية المنسقة التي وضعتها الوكاالت اإلنسانية لتلبية االحتياجات الملحة 
لألشخاص المتضررين من األزمة، كما أن هذه الخطة تستند على أدلة االحتياجات 

الموضحة في وثيقة استعراض االحتياجات اإلنسانية وتستجيب لها.

صورة الغالف
موقع للنازحين في مديرية خنفر بمحافظة أبين . الصورة: رانيا عبد الرحيم/مكتب األمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون اإلنسانية

التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في التقرير ال تعني التعبير عن أي رأي من جانب األمانة العامة لألمم 
المتحدة فيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها أو بشأن تعيين حدودها. 

للحصول على آخر المستجدات

يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتنسيق العمل 
اإلنساني لضمان حصول المتضررين من األزمة على 

المساعدات والحماية التي يحتاجون إليها، كما يعمل 
على تذليل العقبات التي تحول دون وصول المساعدات 

اإلنسانية إلى المتضررين من األزمات ويوفر القيادة في حشد 
 المساعدات والموارد بالنيابة عن المنظومة اإلنسانية.

www.unocha.org/yemen 
twitter.com/ochayemen

تهدف االستجابة اإلنسانية إلى أن تكون الموقع اإللكتروني 
المركزي ألدوات وخدمات إدارة المعلومات مما يتيح 

تبادل المعلومات بين المجموعات وأعضاء اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت التي تعمل في ظل أزمة 

 مطولة أو مفاجئة.
https://www.humanitarianresponse.info/

operations/yemen

تدعم منصة إنسايت اإلنسانية صانعي القرار من خالل 
منحهم إمكانية الوصول إلى البيانات اإلنسانية األساسية، 
كما يوفر أحدث المعلومات التي تم التحقق منها حول 

االحتياجات وتقديم االستجابة اإلنسانية باإلضافة إلى 
 المساهمات المالية.

www.hum-insight.com

خدمة التتبع المالي هي المزود األساسي للبيانات المحدثة 
باستمرار حول التمويل اإلنساني العالمي وهي مساهم 

رئيسي في صنع القرار االستراتيجي من خالل تسليط 
الضوء على الثغرات واألولويات وبالتالي المساهمة في 

 المساعدة اإلنسانية الفعالة والقائمة على المبادئ.  
fts.unocha.org/appeals/overview/2022

تعد منصة تبادل البيانات اإلنسانية منصة مفتوحة 
لمشاركة البيانات عن األزمات والمنظمات. الهدف من 
منصة تبادل البيانات اإلنسانية هو تسهيل العثور على 

 البيانات اإلنسانية واستخدامها ألغراض التحليل. 
https://data.humdata.org/group/yem

http://www.unocha.org/afghanistan twitter.com/ochaafg 
http://www.humanitarianresponse.info/afghanistan 
http://www.hum-insight.com 
http://www.hum-insight.com 
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أبين، اليمن 
 أطفال نازحون في موقع للنازحين في مديرية خنفر بمحافظة أبين.

الصورة: رانيا عبد الرحيم/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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المقدمة

على مدى سبع سنوات من الصراع عانى ماليين األشخاص في اليمن 
من اآلثار المدمرة للحرب واألزمة االقتصادية المستمرة وتعطل 

الخدمات العامة. وقد أدى الصراع المتصاعد في عام 2021 إلى وقوع 
إصابات في صفوف المدنيين وزيادة النزوح وتعطيل الخدمات العامة 

مما أدى إلى زيادة االحتياجات اإلنسانية. كما أدى انهيار االقتصاد اليمني 
- وهو في حد ذاته أحد مخرجات الصراع - إلى تفاقم حالة الضعف 

كثر من 23.4 مليون شخص -  ما  بين األسر الفقيرة حيث يحتاج أ
يقرب من ثالثة أرباع السكان - إلى المساعدات اإلنسانية والحماية في 
عام 2022م، بزيادة بنسبة 13 في المائة عما كان رقًما مخيًفا بالفعل 

في عام 2021م.

تسبب الصراع الذي طال أمده واستخدام االقتصاد كأداة من أدوات 
الحرب في خسائر فادحة لدى اليمنيين حيث يحتاج حالياً ما يقرب من 
19 مليون شخص إلى مساعدات غذائية وهو رقم قياسي بالفعل. كما 

يلوح الجوع المدقع في األفق بالنسبة إلى 161,000 شخص بحلول 
نهاية عام 2022م. وال يزال األطفال يقفون في المقدمة في هذا الصراع 

حيث يعاني حوالي 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بما في ذلك 
ما يقرب من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. 

إن محنة اليمنين ال تزال قاتمة بالفعل حيث إن الوصول المحدود إلى 
الخدمات الحيوية ال يزال يؤدي إلى تفاقم أوضاع الفئات األكثر ضعفاً 

ومعظمهم من النساء واألطفال.

منذ عام 2017م، خلف الصراع ما يقرب من 14 ألف ما بين قتيل 
كثر من 4.3 ماليين شخص من ديارهم منذ عام  وجريح. وقد نزح أ

كبر أزمة نزوح داخلي على وجه االرض.  2015م مما يجعل هذه رابع أ
كما تستمر األمراض التي يمكن الوقاية منها واألخطار الطبيعية في 

وضع أعباء إضافية على عاتق الناس وبينما أدت جهود المناصرة 
باالشتراك مع السلطات إلى بعض التحسينات إال أن بيئة العمل ال تزال 
صعبة بشكل غير مبرر حيث أن حلول العوائق البيروقراطية التقييدية 
ال تزال بعيدة المنال دائًما. كما أدى غياب االستقرار االقتصادي الكلي 
إلى خسارة كبيرة في فرص العمل فضالً عن ارتفاع األسعار األمر الذي 

دفع األسر نحو مزيد من انعدام األمن الغذائي. كما تفاقمت أزمة الوقود 
التي طال أمدها والتي بدأت في يونيو 2020م في الشمال مما أدى إلى 

تفاقم الوضع اإلنساني المعقد بالفعل.

وعلى الرغم من التحديات الهائلة، يواصل اليمنيون إظهار قدرة ال تصدق 
كبر  على الصمود. وتلتزم وكاالت االغاثة بالبناء على تلك القدرة بشكل أ

من خالل البرامج التي تسمح لألسر باتخاذ خياراتها الخاصة وشراء 
طعامها حيث يتماشى هذا أيًضا مع أجندة التوطين التي تقر بأن زيادة 

كة المحلية والقيادة تضمن عملية مساعدة مستدامة ومرنة تضع  الشرا
السكان المتضررين في قلب االستجابة مع توقع المستقبل.

يقف المجتمع اإلنساني على أهبة االستعداد للعمل مع جميع الجهات 
المعنية لتخفيف معاناة ماليين النساء واألطفال والرجال وكبار 

السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ويظل ملتزًما بضمان أن تكون عملية 
المساعدة فعالة وخاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ قدر اإلمكان. 

ويسعى المجتمع اإلنساني في عام 2022م للحصول على 4.27 مليار 
دوالر لتقديم مساعدة قائمة على المبادئ لـ 17.3 مليون شخص.

تحدد خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022 ثالثة أهداف استراتيجية 
استناًدا إلى ثالث تقييمات لالحتياجات على الصعيد الوطني تعكس 

االحتياجات األكثر إلحاًحا عبر القطاعات على النحو التالي: الحد من 
معدالت االعتالل والوفيات، وتحسين مستويات المعيشة والقدرة على 
الصمود، والوقاية والتخفيف واالستجابة لمخاطر الحماية التي يواجهها 

األشخاص المتضررون من األزمات مع زيادة التركيز على التحديات 
متعددة القطاعات. ومع إدراك أن الفئات الضعيفة والسكان النازحين 

يتأثرون بشكل غير متناسب باألزمة فإن خطة االستجابة هذه تضع 
احتياجاتهم في مقدمة أولوياتها. ولتعزيز المساءلة أمام األشخاص 

المتضررين تم إدخال أهداف اإلدارة في خطة االستجابة لضمان التنفيذ 
الفعال لألهداف االستراتيجية. وستقوم حوالي 200 منظمة إنسانية 
في الخطوط األمامية بتنفيذ األنشطة في إطار هذه األهداف وستكون 

كة المعززة مع الحكومة اليمنية وسلطات أنصار هللا ضرورية من  الشرا
أجل سالسة التنفيذ.

كثر استدامة بما  كجزء من الجهود المبذولة للتحول نحو مساعدة أ
في ذلك العمل طويل األمد لمعالجة الدوافع الكامنة وراء هذه األزمة، 

ال سيما األزمة االقتصادية، تتماشى خطة االستجابة هذه مع اإلطار 
االقتصادي الجديد الذي يرسم سلسلة من المبادرات والتي إذا تم 

تنفيذها سيكون لها أثر حقيقي وفوري على االقتصاد اليمني. ويشمل 
ذلك تخفيف قيود االستيراد وتوفير عمليات ضخ العمالت األجنبية 
واالستثمار في البنية التحتية الرئيسية. ويعد ضمان الدفع المنتظم 

لرواتب وحوافز القطاع العام أمًرا بالغ األهمية على المدى القصير )عن 
طريق منع الناس من الوقوع في براثن الفقر( وعلى المدى الطويل 
أيضاً )من خالل الحفاظ على الخدمة المدنية في البالد - وهو عنصر 

حاسم في تعافي اليمن و تطوره(.



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

06

هناك الكثير من األزمات المتنافسة لالستحواذ على اهتمام العالم. 
يعتمد اليمنيون وخاصة األكثر ضعفا على الدعم المستمر في هذه 

اللحظة الحاسمة. وبفضل سخاء المانحين الذين وقفوا إلى جانب اليمن 
منذ عام 2015م تم إنقاذ ماليين األرواح ومن المعلوم أنه عندما يكون 

التمويل سخًيا تقل االحتياجات وعندما ينخفض دعم المانحين نرى 
أن شدة االحتياجات تزداد. وفي الوقت الذي أثمرت فيه الجهود المبذولة 

لتحقيق السالم مع إعالن الهدنة في األول من أبريل أصبحت وكاالت 
اإلغاثة - التي تتمتع بتمويل كاف - على استعداد إلنقاذ األرواح إلى 

جانب معالجة الدوافع الكامنة وراء هذه األزمة.

 وليام ديفيد غريسلي
 منسق األمم المتحدة المقيم

ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمن
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نظرة عامة حول خطة االستجابة

االحتياج ذوي  المستهدفوناألشخاص  األمريكي(األشخاص  )بالدوالر  اإلنسانيةالمتطلبات  العمليات  شركاء 

4.27208مليار دوالر17.9مليون23.4مليون

 الهدف االستراتيجي 1
انخفاض معدالت االعتالل والوفيات بين 

النساء والفتيات والفتيان والرجال المتأثرين 
باألزمة من خالل المساعدات اإلنسانية 

متعددة القطاعات المنقذة لألرواح

الهدف االستراتيجي 2
تحسين مستويات المعيشة والقدرة على 

الصمود لدى النساء والفتيات والفتيان 
والرجال الضعفاء المتأثرين باألزمة 

من خالل تقديم المساعدات في الوقت 
المناسب وبشكل آمن

الهدف االستراتيجي 3
منع وتخفيف مخاطر الحماية وتسهيل 

قنوات االنصاف والتعويض للنساء 
والفتيات والفتيان والرجال وخاصة النازحين 
والمدنيين األكثر ضعفاً من خالل بناء القدرة 
على الصمود وتقديم المساعدات اإلنسانية 

وخدمات الحماية المتخصصة والمناصرة

ع لقطا االحتياجا ذوي 
لمليون( با (

ن فو لمستهد ا
لمليون( با (

االحتياج ذوي   
المستهدفون  

المالية   المتطلبات 
األمريكي( دوالر  )بالمليون 

2,100  19.117.5األمن الغذائي والزراعة

442.9 6.5 8.1التغذية

398 12.6 21.9الصحة

302 17.813.1المياه والصرف الصحي والنظافة

275 5.6 8.5التعليم

202 11.2 17.2الحماية

224.9 7.43.1المأوى/المواد غير الغذائية

86 1.2 1.8تنسيق وإدارة المخيمات

55.8 0.3 0.3القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين

45.6--اللوجستيات

47.3--التنسيق

20 0.6-آلية االستجابة السريعة

3.41--مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ

األشخاص المستهدفون والمتطلبات المالية بحسب القطاع
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سياق األزمة وأثرها 

دخل الشعب اليمني عامه الثامن من الحرب في مارس 2022م. ونتيجة 
لتصعيد الصراع في عام 2021م فقد ازداد عدد الضحايا المدنيين 

كثر  ونزوحهم مع إلحاق أضرار جسيمة بمنازلهم وممتلكاتهم. وال يزال أ
من أربعة ماليين يمني نازحين داخلياً، كما أدى الصراع إلى تفاقم انعدام 

األمن الغذائي الموجود مسبًقا وانتشار األزمات اإلنسانية واإلنمائية 
وأدى إلى إلحاق أضرار جسيمة باالقتصاد والبنية التحتية المادية وتوفير 

الخدمات وأنظمة الصحة والتعليم فضالً عن النسيج االجتماعي. وفي 
حين أن العديد من هذه األضرار هي آثار مباشرة للحرب فإن البعض 

اآلخر يرجع إلى اآلثار غير المباشرة للصراع بما في ذلك نقص اإلمدادات 
الغذائية وتدهور الظروف المعيشية.

وباعتبار أن اليمن تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم على مدار نصف 
العقد الماضي، فقد دخل اليمن عام 2021م في ظل مخاطر عالية 
من االنزالق إلى أزمة أعمق. وقد أتاح التمويل المقدم من المانحين 

في منتصف عام 2021م تمكين وكاالت اإلغاثة من توسيع نطاق 
االستجابة اإلنسانية حيث وصلت إلى ما يقرب من 11.6 مليون شخص 

بالمساعدات الغذائية المنقذة لألرواح كل شهر – بزيادة  3 ماليين 
شخص مقارنة بالربع األول من عام 2021. وقد تمكنت وكاالت 

المعونة من استئناف العمل في توزيع حصص إعاشة كاملة على بعض 
األشخاص الذين يعانون بشدة من انعدام األمن الغذائي في اليمن. 

وقد جاء التمويل في وقت حرج وأحدث فرًقا كبيًرا حيث مكّن وكاالت 
اإلغاثة من صد مخاطر المجاعة مرة أخرى وتوسيع نطاق الدعم الغذائي 

للنساء واألطفال. ومع ذلك ال تزال الدوافع األساسية لألزمة قائمة. 
مع زيادة وتيرة الصراع المسلح المدمر والتدهور االقتصادي ال سيما 
في الربع األخير من عام 2021م أصبح األشخاص المعرضون للخطر 

والضعفاء بشكل متزايد غير قادرين على التكيف. وازداد الوضع سوًءا 
بسبب تواتر األمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في سيول واسعة 

النطاق وألحقت أضراًرا بالممتلكات ودمرت المجتمعات وزادت من 
خطر انتشار األمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والمالريا والدفتيريا.

تستمر األعمال العدائية المتصاعدة في إلحاق 
الضرر بالمدنيين

في عام 2021م، اشتد الصراع في محافظات مأرب والجوف والبيضاء 
وشبوة وتعز والحديدة إلى جانب استمرار االشتباكات في حجة والضالع 

ومدينة تعز والمناطق المجاورة مما يشكل تحديا الستمرار المساعدات 
اإلنسانية كما ادى لى تفاقم مخاطر الحماية وإلى مزيد من النزوح. 
وبحلول نهاية العام تأثرت حوالي 45 مديرية في جميع أنحاء اليمن 
بشكل مباشر بخطوط المواجهة النشطة بانخفاض من نحو 49  

مديرية في نهاية عام 2020 ولكنها أعلى بكثير من الربع األخير من عام 
2019 عندما تأثرت 35 مديرية فقط.1 أسفر العنف المسلح في عام 

2021م عن 2,508 من الضحايا المدنيين بما في ذلك 769 حالة وفاة و 

1,739 إصابة أي بمعدل ما يقرب من سبع ضحايا مدنيين يومًيا.2 وفًقا 
كثر من 25 في المائة  لمشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين فإن أ
من الضحايا هم من االطفال والنساء – حيث قتل 130 طفل و57 

امرأة وأصيب 291 طفل و155 امرأة. ووفًقا ألحد تقارير برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي فإنه بحلول نهاية عام 2021م أدى الصراع في اليمن إلى 

حوالي 377,000 حالة وفاة منذ اندالع القتال في مارس 2015م -  ما 
يقرب من 60 في المائة منها هي حاالت ناجمة عن اآلثار غير المباشرة 

للصراع مثل نقص الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية.3  
كثر  ويشكل األطفال نسبة كبيرة جداً من هذه الوفيات حيث أنهم أ
عرضة لنقص وسوء التغذية.  وأشار التقرير إلى أنه في عام 2021م 

يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب الصراع 
- وهي زيادة كبيرة منذ إصدار نسخة سابقة من التقرير في عام 2019م 

والتي وجدت أن ذلك يحدث كل 12 دقيقة تقريًبا.

أبعاد جديدة للحرب
في الربع األخير من عام 2021م، شهد الصراع اليمني تطوًرا مقلًقا آخر 

في شكل زيادة الهجمات عبر الحدود ليس فقط من الدول المجاورة 
مثل المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة بل وإليها. 

حيث يثير مثل هذا التصعيد مخاوف من أن الصراع قد يخرج عن 
نطاق السيطرة ويزعزع السالم واالستقرار في المنطقة. كما كانت هناك 

زيادة مقلقة في الغارات الجوية بنسبة 19 في المائة حيث بلغت 6,810 
غارة جوية في عام 2021م مقارنة بـ 5,726 غارة جوية في عام 2021م 

والتي استهدفت المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية ال سيما في 
مدينتي صنعاء والحديدة.

النزاع هو المحرك الرئيسي 
للنزوح في عام 2021م

كبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم مع وجود  ظل اليمن رابع أ
كثر من 4.3 ماليين نازح. بحلول ديسمبر 2021م، ُقدر عدد النازحين  أ

كثر من ُخمس  في العام نفسه بحوالي 286,700 شخص وكانت أ
عمليات النزوح هذه نتيجة التطورات في محافظة مأرب4 وبسبب 

تصاعد األعمال القتالية في المناطق الواقعة على طول الساحل الغربي 
لليمن. كما أدى القتال وتحول الخطوط األمامية في محافظة مأرب إلى 
أعلى معدل للنزوح في فبراير 2021م مما أدى إلى تفاقم حالة الضعف 

والظروف المعيشية غير المستقرة التي يواجهها آالف النازحين بمن 
فيهم الالجئون والمهاجرون والمجتمعات المضيفة. كما أنه تم نزوح 
العديد من المدنيين الذين أجبروا على الفرار من تصاعد العنف عدة 

مرات. بحلول نهاية عام 2021م، تضرر األشخاص الذين يعيشون على 
طول الساحل الغربي لليمن أيًضا جراء الصراع المتصاعد ويقدر شركاء 
العمل اإلنساني أن حوالي 45 في المائة من المساكن غير الرسمية التي 

تستضيف النازحين في مالجئ غير مالئمة في الغالب تقع على بعد 
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5 كيلومترات من خط المواجهة النشط5 مما يشير إلى زيادة مخاطر 
الحماية للنازحين.

بيئة العمل معرضة بشدة للخطر 
طوال عام 2021م

على الرغم من أن شركاء العمل اإلنساني كانوا نشطين في جميع 
المديريات اليمنية البالغ عددها 333 إال أن القيود المتعلقة بالوصول 

استمرت في إعاقة قدرة العاملين في المجال اإلنساني على الوصول 
إلى المحتاجين في الوقت المناسب وبطريقة قائمة على المبادئ. كما 

استمرت المنظمات اإلنسانية في عام 2021م في اإلبالغ عن العوائق 
البيروقراطية ال سيما القيود المفروضة على الحركة أوالتأخير أو اختيار 

االتفاقات الفرعية للمشاريع وبدرجة أقل عن حوادث التدخل في 
المساعدات. كما تأثرت بيئة العمل أيًضا بمحاوالت فرض ضرائب على 
الحوافز اإلنسانية وتجزئة إجراءات التخليص وفرض تواجد المحرم مع 
النساء في المناطق الخاضعة لسيطرة أنصار هللا مما يؤثر على إيصال 
المساعدات وتلقيها ومراقبتها. وقد أعاقت األعمال القتالية المستمرة 

في بعض األحيان الوصول إلى األشخاص المحتاجين الذين يعيشون في 
مناطق قريبة من خطوط المواجهة النشطة.

 تواصل الجهود نحو تسوية سياسية شاملة
على الرغم من تصاعد األعمال العدائية في عام 2021م، ال تزال الجهود 

جارية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم لعام 2018م التي أقرت وقف 
إطالق النار في الحديدة وأدخلت تدابير أخرى تهدف إلى تمهيد الطريق 
لحل سياسي أوسع. وفي حين أن معظم المواجهات كانت تدور بين 
الحكومة اليمنية المدعومة من قبل التحالف الذي تقوده السعودية 

و وبين أنصار هللا، فقد اندلعت األعمال القتالية بين الحكومة اليمنية 
والمجلس االنتقالي الجنوبي بشكل متقطع في عام 2021م. وفي نوفمبر 
2019م، توسطت المملكة العربية السعودية في الرياض بشأن اتفاق 
إنهاء القتال بين الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي الممثل 

اآلن في مجلس الوزراء الذي تم تشكيله في ديسمبر 2020م. وكان 
ُينظر إلى تشكيل الحكومة على أنه تطور إيجابي قبل أن ينغمس اليمن 

في مزيد من التصعيد العسكري وأرقام قياسية مروعة في الضحايا 
المدنيين. وتواصل األمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الخاص لألمين 
العام لليمن إشراك أطراف الصراع إلعادتهم إلى طاولة المفاوضات. كما 

يجري تطوير إطار عمل جديد لتحريك مفاوضات السالم نحو تسوية 
سياسية شاملة بما في ذلك من خالل إنشاء عملية متعددة المسارات 

بدأت مشاوراتها في مارس 2022م.

التدهور االقتصادي يدفع نصف السكان 
نحو الفقر المدقع

شهد الربع األخير من عام 2021م جهوًدا إلنعاش االقتصاد في المناطق 
التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية بما في ذلك من خالل تعيين قيادة 

جديدة للبنك المركزي لقيادة اتجاه جديد للسياسة النقدية لتحقيق 
االستقرار في العملة. وأعقب ذلك التزام الرباعي المتمثل في المملكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة 
والواليات المتحدة األمريكية بتقديم الدعم إلعادة بناء االقتصاد. ومع 

ذلك ظل استقرار االقتصاد الكلي غائًبا. وفي عام 2021م اجتمعت ثالث 
قضايا زادت من زعزعة استقرار وضع االقتصاد الكلي لليمن ودفعت 

أسعار المواد الغذائية لألعلى بنسبة 11 في المائة في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة اليمنية و3 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة 

حكومة أنصار هللا الحوثيين. كانت هذه الثالث القضايا هي انهيار العملة 
في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، وتصاعد الحرب 

االقتصادية حول السياسات النقدية بين الحكومة اليمنية وحكومة 
أنصار هللا الحوثيين، والقيود المفروضة على العمال في المملكة العربية 

السعودية. قبل أن تتحسن بشكل هامشي في ديسمبر، وصلت قيمة 
الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية إلى أدنى 

مستوى لها على اإلطالق حيث بلغت 1,600 ريال يمني لكل دوالر 
أمريكي في نوفمبر 2021م بانخفاض من 717 ريال يمني لكل دوالر 

أمريكي في يناير 2021م.6 ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية 
بأكثر من الضعف في معظم أنحاء البالد مما جعل المواد الغذائية 

األساسية بعيدة عن متناول الناس العاديين. ومع استيراد حوالي 90 
في المائة من المواد الغذائية وغيرها من المواد األساسية أدى انهيار 
العملة إلى ارتفاع األسعار وترك ماليين األشخاص غير قادرين على 
تلبية احتياجاتهم األساسية. وفي الوقت نفسه فإن أزمة الوقود التي 

طال أمدها والتي بدأت في مناطق سيطرة أنصار هللا الحوثيين في 
يونيو 2020م قد تفاقمت في الربع األخير من عام 2021. كما تقلص 
االقتصاد اليمني بأكثر من النصف منذ بدء الصراع حيث يعيش 80٪ 

من الناس اآلن تحت خط الفقر.7 ووفًقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 
كلف الصراع اليمن 126 مليار دوالر من الخسائر في اإلنتاج بحلول 

نهاية عام 2021م، كما دفع 15.6 مليون شخص إلى الفقر المدقع.8 
ومع التقييد على الواردات في المناطق التي يسيطر عليها أنصار هللا 

الحوثيين وكذا قلة الجهود المبذولة من أجل تحسين استقرار االقتصاد 
الكلي في البالد من المتوقع أن تشهد البيئة االقتصادية مزيًدا من 
التدهور في عام 2022م مما يؤدي إلى زيادة االحتياجات اإلنسانية.

انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 
ال يزال مرتفعًا

من غير المتوقع أن يتحسن الوضع في عام 2022م جراء اشتداد 
األعمال القتالية في الربع األخير من عام 2021م بينما استمر االقتصاد 

في التراجع. ومع استمرار فقدان سبل العيش وفرص الدخل بسبب 
الصراع والتدهور االقتصادي، تظهر أحدث البيانات أن تأثير األمن الغذائي 
في اليمن قد استقر عند مستويات عالية جًدا في ديسمبر 2021م حيث 

أبلغ ما يقرب من نصف األسر في جميع أنحاء اليمن عن عدم كفاية 
استهالك الغذاء وهذا أعلى بكثير من عتبة "عالية جًدا" تبلغ 40 في 

المائة.9 باإلضافة إلى ذلك فإن القدرة على تحمل تكاليف الغذاء - وفًقا 
لقياس متوسط تكلفة الحد األدنى لسلة الغذاء – قد ساءت بشكل 

كبير في عام 2021. وبين يناير وديسمبر 2021، زاد متوسط تكلفة الحد 
األدنى لسلة الغذاء بنسبة 119 في المائة في المناطق الخاضعة لسيطرة 

الحكومة اليمنية وبنسبة 41 في المائة في المناطق التي تسيطر عليها 
كثر  حكومة أنصار هللا الحوثيين مما يجبر الناس على العمل أليام أ
للوفاء بالحد األدنى من تكلفة الغذاء.10 ومن المتوقع أيًضا أن يؤثر 

الصراع الجديد في أوكرانيا بشكل مباشر على القوة الشرائية وانعدام 
األمن الغذائي للمدنيين في اليمن.
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انخفضت القدرة الشرائية لألسر األكثر ضعًفا -  مثل العمال الزراعيين 
بأجر )الذي يعتبر مصدر رزق مهم لغالبية اليمنيين( -  مقارنة بعام 

كثر في عام 2021م  2020م ما أدى الى اضطرار األسر إلى العمل أياًما أ
لتلبية احتياجاتها الغذائية األساسية.

 المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية هي األكثر تضرراً على 
الرغم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية أيًضا في المناطق الخاضعة 

لسيطرة حكومة أنصار هللا ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار 
الوقود. ال يزال انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من التحديات 

كثر حدة في مناطق الصراع النشط أو المناطق المحيطة  الرئيسية وهي أ
حيث يحد الوضع األمني من وصول الناس إلى المساعدات والخدمات 
اإلنسانية. ُيظهر آخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي 

والذي ُصدر في مارس أن أزمة انعدام األمن الغذائي الرهيبة كانت قد 
اقتربت من مستوى كارثي بالفعل حيث يحتاج 17.4 مليون شخص 

إلى مساعدات غذائية. وما لم يتم تأمين التمويل لتوسيع نطاق 
المساعدات فسوف يزداد الوضع سوًءا في النصف الثاني من العام حيث 
يتوقع أن يعاني 19 مليون شخص من انعدام األمن الغذائي. وقد مكنت 

الزيادة الكبيرة في تمويل المانحين في منتصف عام 2021م الشركاء 
من توسيع نطاق االستجابة اإلنسانية لتصل في المتوسط إلى 11.3 

مليون شخص كل شهر، وقد ساعد هذا بالفعل في تجنب المزيد من 
التدهور. ومع ذلك وبحلول ديسمبر حذرت وكاالت اإلغاثة من أن نقص 

التمويل يهدد بقطع المساعدة المنقذة لألرواح عن ماليين األشخاص 
الضعفاء. وقد تم بالفعل تقليص أو إغالق ما يقرب من ثلثي برامج 

المساعدات الرئيسية لألمم المتحدة بسبب فجوات التمويل. وكان من 
المتوقع إجراء المزيد من التقليصات في الربع األول من عام 2022م 

كثر من 11 مليون شخص دون الحصول على المساعدات  مما يترك أ
المنقذة لألرواح.

استمر سوء التغذية في االنتشار بسبب ارتفاع مستويات األمراض 
المعدية وانعدام األمن الغذائي وسوء ممارسات تغذية الرضع وصغار 

األطفال وعدم كفاية الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة وتأثير فيروس كورونا المستجد والصدمات االقتصادية. 

في فبراير 2021م حذرت وكاالت اإلغاثة من أنها تشهد بعض أعلى 
مستويات سوء التغذية الحاد الوخيم المسجلة في اليمن منذ تصاعد 

الصراع في عام 2015م. كما يعاني حوالي 2.2 مليون طفل من سوء 
التغذية الحاد بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون طفل يعانون 

من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهي حالة تهدد الحياة وفًقا لتحليل 
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي الصادر في مارس. وتؤكد 

مخاطر المجاعة المتزايدة الحاجة إلى نهج شامل للوقاية من المجاعة 
يربط بين المساعدات المنقذة لألرواح مع تدابير لتعزيز القدرة على 

الصمود وإنهاء الصراع.

المرض وسط نظام الصحة العامة المنهار
أقل من نصف سكان اليمن وأقل من 10 في المائة من النازحين 

داخلًيا الذين يعيشون في مواقع مضيفة للنازحين يحصلون على المياه 
الصالحة للشرب والصرف الصحي المناسب. وعلى الرغم من التغلب 

على وباء الكوليرا األكثر خطورة في التاريخ الحديث )2017م- 2019م(، 
ال يزال اليمن يعاني من الظروف األساسية التي تسببت في تفشي 

المرض وتواصل ارتفاع مستويات االعتالل والوفيات. وال تزال جائحة 
كوفيد-19 المستمر تفرض ضغًطا إضافًيا على النظام الصحي الهش 

بالفعل في اليمن حيث يعمل ٪51 فقط من المرافق الصحية. بين 
أبريل 2020م، عندما تم اإلعالن عن أول حالة إصابة بـ كوفيد-19، 

ونهاية عام 2021م تم اإلبالغ عن ما يقرب من 11,000 حالة إصابة بـ 
كوفيد-19 في مناطق الحكومة اليمنية بما في ذلك ما يقرب من 2,000 

حالة وفاة.11 هذه األرقام تقلل من االنتشار الموجود أوساط المجتمع 
بالنظر الى النقص الحاصل في القدرات المختبرية في جميع أنحاء البالد. 

كما أنها تستبعد الحاالت في مناطق سيطرة حكومة أنصار هللا. وبينما 
حمالت التطعيم تسير بشكل مستمر إال أنه ال توجد لقاحات كافية. 

حتى ديسمبر 2021م، تم تلقيح أقل من 3 في المائة من السكان 
معظمهم في مناطق الحكومة اليمنية. وبشكل عام ال يزال الوصول إلى 

الخدمات الصحية محدوًدا وهو وضع ازداد سوًءا بسبب الصراع مما 
أدى إلى دمار ما يقرب من 50 في المائة من مرافق الرعاية الصحية وفًقا 

لنظام مراقبة توافر الخدمات والموارد الصحية لعام 2020م ونقص 
الخدمات األساسية األخرى. 
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أثر تغير المناخ يفاقم حاالت الضعف
يعد اليمن بلد شديد التأثر باآلثار المرتبطة بتغير المناخ مثل الجفاف 

والسيول الشديدة واآلفات والتفشي المفاجئ لألمراض والتغيرات في 
أنماط هطول األمطار وزيادة وتيرة العواصف وشدتها وارتفاع مستوى 

سطح البحر. إن تالقي الصراعات وتدهور البيئة ومخاطر المناخ له 
عواقب إنسانية واسعة النطاق وبعيدة المدى فهي تؤدي إلى تفاقم 

انعدام األمن الغذائي، والتفاوتات الصحية، وتقيد الوصول إلى الخدمات 
األساسية، وتضعف قدرة الحكومات والمؤسسات على المساعدة أو 

بناء القدرة على الصمود. فقد دمرت السيول المفاجئة في عام 2021م 
المجتمعات وزادت من انتشار األمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك 

كثر من 34,000، أسرة معظمهم من  والمالريا والدفتيريا كما فقدت أ
النازحين داخلًيا ممن فروا من مناطق النزاع، مأواهم ومصادر دخلهم 

وأي شكل من أشكال كسب العيش وقد كانت هذه السيول في أعقاب 
عدة سنوات من النشاط اإلعصاري المكثف بشكل غير طبيعي. 

في حين أن المواسم الزراعية لعام 2021م لم تشهد تفشي الجراد 
بشكل كبير فإن أسراب الجراد الصحراوي تشكل تهديًدا متكرًرا لسبل 

العيش القائمة على الزراعة واألمن الغذائي. وهذا يجعل األسر وال سيما 
األسر التي تعتمد على الزراعة والثروة الحيوانية عرضة لخسائر كبيرة 

في المحاصيل أو المراعي وانعدام األمن الغذائي. ومع زيادة حوادث 
السيول في السنوات األخيرة فإن تأثير تغير المناخ واضح في اليمن 
وهناك حاجة إلى دعم واسع النطاق لمواجهة هذه التحديات الهائلة 

لتمكين المجتمعات من التكيف وبناء القدرة على الصمود في مواجهة 
أي صدمات مناخية في المستقبل.

الوصول المحدود إلى الخدمات األساسية 
يضعف القدرة على الصمود

يؤدي االفتقار إلى الخدمات األساسية وتدمير المؤسسات العامة إلى 
زيادة إضعاف قدرة الناس على الصمود. تضرر األشخاص الذين عانوا 
بالفعل من ضعف شديد، بما في ذلك النساء، واألطفال، واألشخاص 

ذوي اإلعاقة، وكبار السن، والنازحين، والمهاجرين، وطالبي اللجوء، 
والالجئين، والفئات المهمشة مثل المهمشين، بشكل غير متناسب. 
وفي الوقت نفسه ال تزال بيئة العمل الصعبة ونقص التمويل يمثالن 

تحديًا لعملية االغاثة القائمة على المبادئ. وال يزال قطاع المأوى 
يعاني من نقص كبير في التمويل ويقع في دائرة مستمرة من االستجابة 

لحاالت الطوارئ. كما تعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة تقل عن 
خمسة في المائة حيث تهدد أزمة الوقود المستمرة بالقضاء على 

ما تبقى منها. كما أن هناك ما يقدر بنحو 90 في المائة من السكان 
يفتقرون إلى الكهرباء التي توفرها الحكومة ويعزى هذا االفتقار إلى 

النقص المزمن في اإلمداد ونقص قدرة المحطة واألضرار وعدم كفاية 
الصيانة ونقص الوقود. كما أن خدمات االتصاالت واإلنترنت الموثوقة 

واآلمنة غير متوفرة مما يضاعف من التحديات االقتصادية ويقيد قدرة 
الوكاالت اإلنسانية على العمل. كما أن الطرق بما في ذلك طرق النقل 
الرئيسية بالشاحنات بين المحافظات الشمالية والجنوبية مغلقة أو 
متضررة وغير قادرة على دعم الحمولة المطلوبة للحفاظ على تدفق 

السلع األساسية إلى األسواق المحلية.
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االستجابة اإلنسانية بحسب العمر ونوع الجنس
نوع 

لجنس ا
األشخاص 

ذوي 
االحتياج

ن فو لمستهد االحتياجا ذوي   
مستهدف  

نسبة 
فين لمستهد ا

80%4.7ماليين6.6ماليينفتيان

82%4.6ماليين6.3ماليينفتيات

72%4.2ماليين5.3ماليينرجال

74%4.3ماليين5.2مالييننساء

األرقام األساسية  لخطة االستجابة االنسانية

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا لنسا اإلعاقةاألطفالا ذوي 

2.7مليون9.1ماليين4.3ماليين17.9مليون23.4مليون

المملكة العربية السعودية
سلطنة عمان

إريتريا
جيبوتي

الصومال

إثيوبيا

أبين

الضالع
عدن

البيضاء

الحديدة

الجوف المهرة

المحويت

عمران

ذمار

حضرموت
حجة

لحج

مأرب

ريمة

صعدة

صنعاء

أمانة العاصمة

شبوة

سقطرى

تعز

إب

100 كم

األشخاص المستهدفون

أقل من 20,000 40,000 - 20,001 60,000 - 40,001 80,000 - 60,001 أكثر من 80,000 

االستجابة المخطط لها

االستجابة اإلنسانية بحسب الفئات المستهدفة
السكانية األشخاص الفئة 

االحتياج ذوي 
ن فو لمستهد االحتياجا ذوي   

مستهدف  

4.3ماليين4.3ماليينالنازحون

2.7مليون3.5مالييناألشخاص ذوي اإلعاقة

األطفال دون الخامسة من 
3.1ماليين4.1ماليينالعمر

1.4مليون1.9مليونالنساء الحوامل والمرضعات

الالجئين وطالبي اللجوء 
0.29ألف0.29 ألفوالمهاجرون
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المناشدة االحتياجعام  ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد بالدوالر ا المتطلبات 
يكي األمر

الُمتلقى تمويلهالتمويل  تم  ما  نسبة 

55%0.89 مليار1.60 مليار11.7 مليون21.1 مليون2015

63%1.03 مليار1.63 مليار13.6 مليون21.2 مليون2016

75%1.76 مليار2.34 مليار12.0 مليون18.8 مليون2017

81%2.51 مليار3.11 مليار13.1 مليون22.2 مليون2018

87%3.64 مليار4.19 مليار21.4 مليون24.1 مليون2019

56%1.91 مليار3.38 مليار19.0 مليون24.3 مليون2020

61%2.35 مليار3.85 مليار16 مليون20.7 مليون2021
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عدد األشخاص المحتاجين مقابل المستهدفين

األشخاص المستهدفين

األشخاص ذوي االحتياج غير المستهدفين
(بالمليون دوالر أمريكي)(بالمليون دوالر أمريكي)

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

المتطلبات المالية بالدوالر االمريكي

ممول

متطلبات غير ملباة

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2021 2020 2019 2018 2017 2016

المصدر: خدمة التتبع المالي  حتى 31 ديسمبر 2021م

االتجاهات السابقة

تم إعالن اليمن من قبل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت كحالة 
طوارئ من المستوى 3 في عام 2015م عندما نشب الصراع في جميع 

أنحاء البالد وهو اآلن في عامه الثامن. ومن خالل المساهمة السخية 
من المانحين استمر تمويل االستجابة اإلنسانية في الزيادة على أساس 

سنوي حتى عام 2019 مما مكن المنظمات اإلنسانية في اليمن 
من توسيع نطاق االستجابة للسكان األكثر احتياًجا من خالل جميع 
المجموعات القطاعية. وقد زاد عدد األشخاص المحتاجين بشكل 

تدريجي من 21.1 مليون شخص في يناير 2015م إلى 23.4 مليون 
شخص )ما يقرب من ثالثة أرباع السكان بالكامل( في عام 2022م. 

كثر من 14 مليار دوالر لدعم االستجابة  ومنذ عام 2015م، تم تقديم أ
كثر من 200  اإلنسانية التي تقودها األمم المتحدة في اليمن. قدمت أ

منظمة إنسانية دعًما في مجال المساعدات والحماية لما متوسطه 
11.6 مليون شخص شهريًا في عام 2021م )بزيادة عن 7.5 ماليين 

شخص في عام 2020م( على الرغم من بيئة العمل المقيدة التي 
اتسمت بالتحديات الواسعة وانعدام األمن.



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

14

ونتيجة للتدخالت حالت المنظمات اإلنسانية دون حدوث مجاعة 
واسعة النطاق وحدت من تأثيرات كوفيد-19 وكذلك تفشي 
وباء الكوليرا على نطاق واسع اضافة الى الكثير من اإلنجازات 

الرئيسية األخرى.

في عام 2021م، شهد اليمن انخفاًضا حاًدا في التمويل وتم تمويل خطة 
االستجابة اإلنسانية بنسبة 60 في المائة فقط بشكل لم يلبي العديد 

من االحتياجات الملحة مما أجبر العديد من برامج اإلغاثة التابعة 
لوكاالت اإلغاثة على اإلغالق أو خفض االستهداف. وقد أدى ذلك إلى 

انخفاض كبير في المساعدات الغذائية التي يتم تلقيها حيث ال يحصل 
األشخاص المحتاجون إال على نصف الحد األدنى اليومي لسلة الغذاء. 

كبر مما دفع األسر  كما تدهورت حالة األمن الغذائي للناس بشكل أ
التي لديها احتياجات غذائية طارئة حادة )المرحلة الرابعة من التصنيف 
المرحلي المتكامل لألمن الغذائي( إلى أن تكون لديها احتياجات غذائية 

حادة وكارثية )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل 
لألمن الغذائي( مع التهديد بفقدان األرواح بين المتضررين. وستظل 

قدرة المنظمات اإلنسانية على تقديم المساعدات األساسية محدودة 
إذا لم يعزز المانحون التزاماتهم التمويلية للبلد. وبفضل الجهات 

المانحة السخية التي وقفت إلى جانب الشعب اليمني منذ عام 2015م 
أنقذ دعمهم ماليين األرواح، وعندما كان التمويل سخًيا تبددت شدة 

االحتياجات وعندما انخفض دعم المانحين ازدادت شدة االحتياجات مع 
الظروف الكارثية. وستظل التحديات للوقاية والتخفيف بشكل فعال 
من آثار تفشي األمراض بما في ذلك الكوليرا دون تغيير مع مالحظة 
أن الضغط على النظم الصحية والبنية التحتية تتفاقم بسبب عبء 

كوفيد-19 والمجاعة التي تلوح في األفق. وتتم معالجة العجز التاريخي 
في تكامل التنمية اإلنسانية والسالم من خالل إطار اقتصادي جديد.

للسنة الثانية على التوالي، اعتمدت خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن 
نهج دورة التخطيط للبرامج اإلنسانية المعزز واإلرشادات العالمية 

المقابلة للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وإطار التحليل المشترك 
بين القطاعات. إن المكاسب التي تحققت في اليمن في سبيل تجنب 

المجاعة هشة، وبدون تمويل كاٍف للمساعدات اإلنسانية، وتراجع 
التصعيد في الصراع، وتحقيق االستقرار االقتصادي فإن هذه المكاسب 

تعتبر كأن لم تكن.

حضرموت، اليمن
أطفال يتلقون توعية بمخاطر الذخائر المتفجرة في منطقة غيل باوزير بعد المشاورات 

 المجتمعية التي حددت المناطق عالية الخطورة المعرضة لمخاطر المتفجرات.
الصورة: جابريز / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - اليمن



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

15

 الباب الأول: 
أولويات االستجابة االستراتيجية

لحج، اليمن
نوفمبر 2020 في أحد شواطئ التهريب المشهورة على الساحل الجنوبي اليمني البعيد يقف مهاجر إثيوبي في 
مواجهة البحر. العديد من المهاجرين اآلن يشعرون باليأس من العودة إلى ديارهم مع تزايد األعمال القتالية 

 وتزايد االعتقاالت القسرية من أجل الحصول على فدية وتشديد الحكومات األجنبية الرقابة على الحدود. 
صورة: جايلز كالرك/مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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 1.1 
األوضاع اإلنسانية والعوامل األساسية المستهدفة لالستجابة

أدت األزمة في اليمن إلى وقوع إصابات واسعة النطاق في صفوف 
المدنيين ونزوح داخلي كبير وانعدام األمن الغذائي الحاد وسوء التغذية 

والمعاناة بسبب تفشي األمراض ومستويات المعيشة غير الكريمة 
بسبب نقص الوصول إلى الخدمات األساسية.

وفًقا لتقرير مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين الصادر في 2021م 
كثر من 2,500 مدني بسبب العنف المسلح في  فقد ُقتل وأصيب أ

اليمن في عام 2021م وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20 في المائة عن عام 
2020م.12 كان العنف المسلح مسؤوال بشكل مباشر عن 2,500 من 

ضحايا المدنيين الذين تم اإلبالغ عنهم في اليمن في عام 2021م وهو ما 
تجاوز االتجاه التنازلي في أعداد الضحايا المدنيين على مدى عامين في 
كبر عدد من الضحايا المدنيين  البالد. ولقد كان القصف مسؤوالً عن أ

في اليمن في عام 2021م حيث بلغت ضحاياه 850 حالة. ومع تسجيل 
كتوبر أعلى  358 من الضحايا المدنيين نتيجة القصف، شهد شهر أ

عدد شهري من الضحايا المدنيين في البالد منذ سبتمبر 2019م. كما 
أن بقايا الذخائر المتفجرة بما في ذلك األلغام األرضية والذخائر غير 

المنفجرة كانت مسؤولة عن سقوط 338 من الضحايا المدنيين في عام 
2021م بما في ذلك 129 حالة وفاة وهي أيًضا زيادة عن عام 2020م. 

وقد كانت األلغام األرضية مسؤولة بشكل خاص عن 252 حالة بين 
الضحايا المدنيين في العام الماضي وقد تم اإلبالغ عن ما يقرب من ثلث 

ضحايا األلغام األرضية في محافظة الحديدة.

يقدر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في مارس 
2022 13 أن 17.4 مليون شخص -  54 في المائة من السكان -  يعانون 

من مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي الحاد )المرحلة 3 من 
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي وما فوق(. ومن المتوقع 
أن يرتفع هذا العدد إلى 19 مليونًا بحلول نهاية عام 2022م. ويواجه 

حوالي 31,000 شخص يعيشون في ثالث مديريات انعدام األمن 
الغذائي الحاد الكارثي )المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل 

لألمن الغذائي( ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم إلى 161,000 بحلول 
يونيو. تم تصنيف منطقتين وهما عبس وحيران في حجة على أنهما 
سيبلغان المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 

الغذائي بحلول شهر يونيو. ومقارنة بعام 2021م تظهر النتائج مزيدا من 
التدهور في األمن الغذائي ال سيما في مديريات عبس وحرض وميدي 
بمحافظة حجة ومديريتي الحالي والحوك بمحافظة الحديدة. في عام 

كثر من 8 ماليين نسمة - أي ربع سكان اليمن - يحتاجون  2022م، أ
إلى خدمات تغذية عالجية ووقائية منقذة لألرواح. ويقدر أن 2.28 

مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد من 
كثر من 632,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.  بينهم أ

يعد التقزم خطر كبير يهدد مستقبل األطفال في اليمن. ويعاني حوالي 
2.42 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن مما 

يعرضهم لخطر كبير وفقدان نموهم وفرص التعلم في المستقبل. تزداد 
معدالت الوفيات لدى األطفال المصابين بالتقزم ستة أضعاف ولن 

يحقق الناجون منهم كامل إمكاناتهم كبالغين. باإلضافة إلى ذلك هناك 
650,459 من النساء الحوامل والمرضعات بحاجة إلى عالج من سوء 

التغذية الحاد المعتدل.

لقد ساهم الصراع في تفشي األمراض المعدية بشكل كبير بما في ذلك 
األمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الكوليرا والدفتيريا 

وحمى الضنك والحصبة وعودة ظهور فيروسات شلل األطفال 
المشتقة من اللقاحات. عالوة على ذلك أدت جائحة كوفيد-19 إلى 

تفاقم الوضع الصحي.

كثر من 2.4 مليون فتى وفتاة في سن الدراسة خارج المدرسة  هناك أ
والعديد من االطفال اليمنيين النازحين البالغ عددهم 14870,000 

تعرضوا لالنقطاع المفاجئ في تعليمهم بسبب النزوح المتعدد. 
وسيحتاج حوالي 8.5 ماليين فتى وفتاة في سن الدراسة إلى الدعم 

كثر من 2,900 مدرسة أو تخريبها أو  لمواصلة تعليمهم. تم تدمير أ
يتم استخدامها حالياً ألغراض غير تعليمية مثل توفير مأوى مؤقت 

للنازحين داخلًيا.

من المقدر أن تجف جميع مصادر المياه الجوفية في اليمن في أقل من 
20 عاًما إذا استمر استغالل المياه الجوفية بنفس الصورة الحالية. وقد 

تسبب الصراع الذي طال أمده في أضرار للبنية التحتية وتعطيل استيراد 
الوقود مما زاد من إعاقة وصول اليمنيين إلى المياه. وهناك حوالي 19.5 

مليون أو 61 في المائة من اليمنيين ال يحصلون على المياه الصالحة 
للشرب و 11.4 مليون شخص أو 42 في المائة من السكان ليس لديهم 

صرف صحي كاف.15

يحتاج ما يقدر بنحو 6.8 ماليين شخص إلى دعم المأوى والمواد غير 
الغذائية في اليمن بما في ذلك 1.7 مليون امرأة ومليون شخص من 

كثر من 4 ماليين نازح داخلًيا يعيش ثلثاهم  ذوي اإلعاقة.16 من بين أ
في مساكن مستأجرة أو ترتيبات مضيفة. ويقيم حوالي 1.6 مليون نازح 

داخلًيا في في مساكن غير رسمية وعشوائية كمالذ أخير ومأوى دون 
المستوى المطلوب مع ضعف الوصول إلى الخدمات األساسية والبنية 

كثر من 82 في  التحتية الحيوية ويتعرضون لمخاطر الحماية. ويفتقر أ
المائة من المواقع إلى اتفاقيات الحيازة الرسمية ما يزيد من مخاطر 

اإلخالء والظروف المعيشة القابلة للمساومة. كما تفتقر جميع البيئات 
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النازحون داخليًا
الشدة مراحل  من  مرحلة  كل  في  االشخاص  االحتياجعدد  ذوي  نسبةاألشخاص  بحسب  االحتياج  ذوي 

الفتيان   | الفتيات   | الرجال   | النساء 
األدنى رثةالطوارئاألزمةالشدةالحد  لكا ا

23    | 24      | 26      | 3.327 ماليين0.9 مليون1.1 مليون1.3 مليون0.5 مليون0.4 مليون

األشخاص غير النازحين
الشدة مراحل  من  مرحلة  كل  في  األشخاص  االحتياجعدد  ذوي  نسبةاألشخاص  بحسب  االحتياج  ذوي 

الفتيان   | الفتيات   | الرجال   | النساء 
األدنى رثةالطوارئاألزمةالشدةالحد  لكا ا

22     | 23    | 27      | 20.128 مليون4.5 ماليين6.4 ماليين9.2 ماليين4.0 مليون3.8 مليون

الشبيهة بالمخيمات تقريًبا )95%( في جميع أنحاء اليمن إلى الخدمات 
األساسية مثل الغذاء وخدمات الحماية والمياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية والمأوى والمواد غير الغذائية والصحة والتعليم. 
كثر من 1.8 مليون نازح داخلًيا يعيشون في مثل هذه  وسيحتاج أ

الظروف والمجتمع المضيف المباشر لهم إلى المساعدة في إدارة الموقع 
وتوفير الخدمات الضرورية واألساسية.

كثر من 293,900 بما في ذلك 191,800  في عام 2022م، سيحتاج أ
مهاجر و102,110 الجئ وطالب لجوء17 إلى المساعدات اإلنسانية 

األساسية وخدمات الحماية. اليمن بلد عبور للمهاجرين وكذلك 
بعض الالجئين في طريقهم إلى دول الخليج بحًثا عن فرص اقتصادية 
معظمهم من المواطنين اإلثيوبيين يتألفون إلى حد كبير من الشباب 
الذكور من بينهم 15 في المائة من النساء و10 في المائة من األطفال 
غير المصحوبين. يظل طالبو اللجوء والالجئون والمهاجرون من بين 

الفئات األكثر ضعفاً ويتعرضون ألوضاع متعددة تهدد حياتهم بما 
في ذلك مخاطر التهريب واالتجار واالستغالل على أيدي الشبكات 

اإلجرامية واالعتقال واالحتجاز التعسفيين والنقل القسري من 
الشمال إلى الجنوب والتمييز. كما أنه ليس لديهم إمكانية الوصول إلى 

الخدمات والدعم المحليين، أما أولئك الذين يعيشون في اليمن غير 
من يستخدمونها كمنطقة عبور فإنهم يعانون من الوصول المحدود إلى 
فرص كسب العيش لتحقيق الحد األدنى من مستويات المعيشة. ومنذ 

عام 2016م ال يتمتع األشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية 
بفرصة فعالة لتقديم طلب اللجوء إذا كانوا موجودين في شمال اليمن.

تأتي الظروف اإلنسانية الموصوفة أعاله على خلفية االقتصاد المنهار 
والقيود المفروضة على االستيراد والبنية التحتية العامة والمؤسسات 
العامة. هذا الوضع ال يخدم فقط كسبب أساسي لالحتياجات اإلنسانية 

ولكن أيًضا يمثل تحديًا إليصال المساعدات بشكل فعال.

لفهم عواقب هذه الظروف اإلنسانية واألسباب الكامنة بشكل أفضل 
تم استخدام إطار التحليل المشترك بين القطاعات. وقد ساعد إطار 

التحليل المشترك بين القطاعات في تحديد آثار هذه الظروف اإلنسانية 
على الرفاه الجسدي والعقلي ومستويات المعيشة وآليات التكيف 

لمجموعات السكان والمواقع الجغرافية المختارة. ال يساعد إطار 
التحليل المشترك بين القطاعات فقط في تحديد االحتياجات اإلنسانية 
ولكن أيًضا شدة هذه االحتياجات باستخدام المؤشرات المشتركة بين 
القطاعات المتفق عليها. بناًء على تحليل إطار التحليل المشترك بين 

القطاعات سيحتاج ما مجموعه 23.4 مليون شخص إلى مساعدة 
إنسانية في اليمن في عام 2022م.
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مأرب، اليمن
مايو 2021م، امرأة نازحة جديدة تجمع المياه من خزان مياه تابع 

 للمنظمة الدولية للهجرة في مأرب.
صورة: إلهام العقابي/المنظمة الدولية للهجرة

الفئات الأشد ضعفًا

النازحون داخليًا

نزح حوالي 43 مليون شخص بسبب األزمة في اليمن منذ عام 2015م. 
وفي عام 2021م، نزح 491,000 شخص18 بسبب النزاع الذي طال أمده 

واحتدامه. وقد نزح معظم النازحين داخلًيا ألكثر من عامين وفي كثير 
كثر من مرة. وقد أدت عمليات النزوح الطويلة والمتعددة  من األحيان أ

كل قدرة النازحين داخلًيا على الصمود وتفاقم ضعفهم.  هذه إلى تآ
وال يزال النزاع هو المحرك الرئيسي للنزوح في اليمن بينما تساهم 

األخطار الطبيعية األخرى مثل السيول في استمرار النزوح. وتستضيف 
كبر نسبة من النازحين داخلًيا الذين  محافظات الحديدة وحجة ومأرب أ

كثر من ثلث النازحين  يعيشون في مواقع االستضافة. وقد استقر أ
كثر من 2,300 مخيم ارتجالي وغير مخطط له في أماكن  داخلًيا في أ
للعيش دون المستوى مع ضعف الوصول إلى الخدمات األساسية.

ال يزال النازحون داخلًيا يواجهون مستويات أعلى من االحتياجات مقارنة 
باألسر غير النازحة بسبب النزوح المطول والنزوح المتعدد ونقص 
الوصول إلى الخدمات األساسية ويظل الغذاء هو األولوية القصوى 

للنازحين داخلًيا الذين يعيشون في المواقع يليه توفير المأوى المناسب 
والمياه والحماية.

تتأثر المجموعات المختلفة ضمن النازحين داخليا بأشكال مختلفة 
حيث تعرض عوامل الضعف والتهميش الحالية المقترنة بالنزوح 

كثر من 77 في المائة من  كثر من غيرها. أ بعض الفئات للخطر أ
النازحين داخلًيا في اليمن هم من النساء واألطفال الذين يتعرضون 

لخطر متزايد من العنف القائم على النوع االجتماعي بما في ذلك 
االستغالل واإليذاء الجنسي وكذلك زواج األطفال. أما الفتيان والرجال 

فهم األكثر عرضة لالعتقال التعسفي والتجنيد اإلجباري. في حين يواجه 
المهمشون الذين يشكلون 3.2 ماليين أو 10 في المائة من الشعب 
اليمني تحديات محددة بما في ذلك الوصول إلى الخدمات األساسية.
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مأرب، اليمن
يوليو 2021م. أسرة نازحة اشتعلت النيران في مسكنها اإليوائي المؤقت 

 في مخيم للنازحين في انتظار اإلغاثة الطارئة في مأرب، اليمن.
الصورة: صندوق األمم المتحدة للسكان، اليمن

العائدون من النازحين

 وفًقا لمجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية، يكافح 1.3 مليون 
من العائدين من النزوح في مناطقهم األصلية إلعادة بناء منازلهم 

والوصول إلى الخدمات األساسية والحفاظ على وضعهم المعيشي 
مما خلق تحديات إضافية ويمكن أن يؤدي إلى نزوح ثانوي. باإلضافة 

إلى ذلك فإن وجود مخاطر المتفجرات والتعرض لها في بعض مناطق 
العائدين يشكل عقبات أخرى تؤثر على عودتهم. كل أولئك الذين 
يعودون إلى مناطقهم األصلية يواجهون تحديات مباشرة مرتبطة 

بالسكن واألرض والممتلكات مثل محاولة التملك من قبل شخص 
آخر أو فقدان شهادات الملكية أو عدم امتالك العقارات. إذا لم يتم 

التعامل مع هذه القضايا فقد ينتهي األمر بهذه األسر في ترتيبات 
استضافة مكتظة أو مأوى غير مالئم ألنهم ال يملكون الوسائل للحفاظ 

على حياتهم أو بسبب النزاعات المطولة حول التنافس على مطالبات 
األراضي والممتلكات. غالًبا ما يتم تبني استراتيجيات المواجهة السلبية 
كثر األسر ضعًفا اجتماعًيا واقتصاديًا واألسر التي تعولها إناث  من قبل أ

واألسر الكبيرة.
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مأرب، اليمن
 مهاجرة تحمل سلة غذائية أثناء توزيع المساعدات الطارئة في مأرب .

الصورة: إلهام العقابي / المنظمة الدولية للهجرة

الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

كثر من 293,900   بحلول نهاية عام 2021م، استضاف اليمن أ
كثر من 90 في المائة من المهاجرين19  الجئ وطالب لجوء ومهاجر. أ

المتواجدين في اليمن هم من أصل إثيوبي في حين أن معظم الالجئين 
وطالبي اللجوء هم من الصومال وآخرون من إريتريا وإثيوبيا 

والعراق وسوريا.

الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون هم من بين الفئات األكثر تهميًشا 
وضعفاً في اليمن ويعتمدون إلى حد كبير على المساعدات اإلنسانية من 

قبل عدد صغير جًدا من الجهات اإلنسانية الفاعلة لتلبية احتياجاتهم 
األساسية أثناء عبورهم عبر اليمن أو في حالة طالبي اللجوء والالجئين 

في وضع مطول إذا كانوا يعيشون في البالد. كما يواجهون تهديدات 
خطيرة على سالمتهم وكرامتهم في اليمن بما في ذلك العنف القائم 

على النوع االجتماعي واالحتجاز التعسفي والمطول والعمل القسري 

والعنف العشوائي واالتجار ونقص الوثائق المدنية والقيود المفروضة 
على التنقل. كما أن المهاجرين معرضون بشكل خاص آلثار النزاع حيث 

يقعون في كثير من األحيان ضحية لإلصابات المرتبطة بالنزاع في بؤر 
التوتر والمناطق الحدودية. كما أن جائحة كوفيد-19 تسبب أيًضا عملية 
وصم وتشويه لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بسبب التصور بأنهم 

حاملون للوباء.
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عدن، اليمن
كتوبر 2021 طبيب تابع للمنظمة الدولية للهجرة يعالج مهاجًرا  أ

 مريًضا في منزل تستضيفه أسرة في عدن.
الصورة: رامي إبراهيم / المنظمة الدولية للهجرة

المهمشون 

 يشكل المهمشون 3.2 ماليين أو 10 في المائة من سكان اليمن. لقد 
استقروا إلى حد كبير في المدن المتضررة من النزاع مثل عدن وتعز 

والحديدة. ولطالما عانى المهمشون من التمييز واإلقصاء االجتماعي 
وقلة فرص الحصول على الخدمات العامة ويتفاقم ذلك بسبب 

الحرمان من الوثائق الثبوتية مثل شهادات الميالد. كما تتعرض النساء 
المهمشات إلى مزيد من التهميش ال سيما غير المتزوجات أو المسنات 

أو المعوقات. ما يقرب من 40 في المائة من النساء المهمشات لم 
يذهبن إلى المدرسة قط وما يقرب من 2.4 مليون طفل غالًبا ما 

يكونون خارج المدرسة أو ال يذهبون إليها. وفي حالة النزوح من المرجح 
أن يجد المهمشون مأوى إما في األراضي الزراعية أو في األماكن العامة 
أو في ظروف معيشية متدنية المستوى بسبب التمييز الذي يواجهوه 

من قبل المجتمعات التي تستضيفهم.
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تعز، اليمن
24 نوفمبر 2021 فقد أحمد*  البالغ من العمر 16 عاماً ساقيه ويده 

 اليسرى وبصره من عينه اليسرى بعد إصابته بقصف في تعز، اليمن.
صورة: البراء منصور/منظمة رعاية األطفال

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة

 على الصعيد العالمي تفيد منظمة الصحة العالمية أن األشخاص ذوي 
اإلعاقة يشكلون ما يقرب من 15 في المائة من سكان أي بلد. في اليمن 

قد يعني هذا أن حوالي 4.78 ماليين شخص لديهم شكل من أشكال 
اإلعاقة. ومع ذلك نظًرا للصراع المستمر في اليمن وانتشار العبوات 

الناسفة والمتفجرات من مخلفات الحرب وأثر انعدام األمن الغذائي على 
نطاق واسع والمشاكل الصحية  فإن العدد الفعلي لألشخاص ذوي 
اإلعاقة في اليمن يقدر بأعلى من ذلك بكثير. كما يؤدي انعدام األمن 

الغذائي واألوبئة الصحية إلى تفاقم حدوث اإلعاقة باإلضافة إلى المخاطر 
المتزايدة والمحددة التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة. وخالل فترات 

اندالع الصراع والنزوح غالًبا ما ُيترك األشخاص ذوو اإلعاقة خلف الركب 
دون الدعم الالزم من أسرهم ومقدمي الرعاية اآلخرين في المجتمع. 

كما يعاني األشخاص ذوو اإلعاقة من نقص في الوصول إلى المعلومات 
ويواجهون عوائق إضافية أمام الوصول إلى الخدمات العامة المحدودة 
في اليمن والتي ال تلبي أيًضا احتياجاتهم الخاصة بشكل كاٍف. ويعاني 

األشخاص ذوو اإلعاقة وأسرهم أيًضا من الوصم والتمييز بما في ذلك في 
الوصول العادل إلى المساعدات اإلنسانية.
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 1.2 
األهداف االستراتيجية واألهداف المحددة ونهج االستجابة

 هتيم وأمل كالهما يبلغان من العمر9 أعوام في مدرسة في المخا بمحافظة تعز. مارس 2021م. 
صورة: برنامج األغذية العالمي
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 الهدف االستراتيجي 1 
خفض معدالت االعتالالت والوفيات بين النساء والفتيات والفتيان والرجال 
المتأثرين باألزمة من خالل تقديم المساعدات اإلنسانية متعددة القطاعات 

المنقذة لألرواح

األهداف الخاصة
ستركز االستجابة في إطار هذا الهدف على التدخالت المنقذة لألرواح. 

لقد تم تحديد انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، واألوبئة واألمراض 
التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، ووفيات األطفال واألمهات، 

والصدمات وكذلك مخاطر الحماية )التي تم تناولها في إطار الهدف 
االستراتيجي 3( باعتبارها الظروف الرئيسية التي تهدد الحياة في وثيقة 

استعراض االحتياجات اإلنسانية لعام 2022م.  في إطار هذا الهدف 
االستراتيجي يهدف الشركاء إلى معالجة هذه الظروف المهددة لألرواح 

من خالل التدخالت القطاعية ومتعددة القطاعات .

1.1 تحسين األمن الغذائي وسوء التغذية من خالل استجابة 
منقذة لألرواح ومتعددة القطاعات ومتكاملة وفي الوقت المناسب 

تستهدف النساء والفتيات والفتيان والرجال

في إطار هذا الهدف الخاص يتم استهداف 16.7 مليون شخص 
بالمساعدات الغذائية اإلنسانية وخدمات التغذية وتوفير المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية في حاالت الطوارئ. وستركز االستجابة على 
المناطق الجغرافية والفئات السكانية التي تم تحديدها على أنها تعاني 
من شدة انعدام األمن الغذائي )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي 

المتكامل لألمن الغذائي وما فوق( وانتشار سوء التغذية المرتفع. 
في إطار المبادرة المتكاملة للحد من مخاطر المجاعة ستتكاتف 

المجموعات القطاعية للصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة 
العامة في المواقع الجغرافية ذات األولوية لتوفير استجابة متكاملة 

لمعالجة الظروف التي تهدد الحياة بسبب انعدام األمن الغذائي الحاد 
وسوء التغذية.

ُيعزى انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن إلى أسباب كامنة 
متعددة ومترابطة لذلك فإن حل انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية 
يتجاوز مجرد االستجابة اإلنسانية. بموجب النتيجة األولى إلطار األمم 

المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة سيقوم شركاء التنمية 
والسالم في اليمن بتنفيذ أنشطة مختلفة لمعالجة بعض هذه األسباب 

الكامنة. وتشمل هذه األنشطة االستثمار في الثروة الحيوانية والزراعة 
ومصايد األسماك لدعم اإلنتاج الغذائي المحلي وإدارة المياه وتطوير 

البنية التحتية للمياه واإلدارة البيئية المستدامة.

1.2 الوقاية من األمراض الوبائية واألمراض التي يمكن الوقاية منها 
باللقاحات والتخفيف من حدتها واالستجابة لها، تحسين الصحة 
اإلنجابية وتقليل وفيات األمهات والمواليد واألطفال، االستجابة 

لضحايا صدمات الحرب بما في ذلك األلغام األرضية والمتفجرات من 
مخلفات الحرب، الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي من 

خالل االستجابة المتعددة القطاعات بين السكان المتضررين.

تستمر األوبئة واألمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في تهديد 
األرواح في اليمن. وسيتم تنفيذ أنشطة مراقبة الفاشيات والوقاية 

والعالج. تشمل االستجابة في إطار هذا الهدف المحدد أنشطة الصحة 
اإلنجابية وغيرها من األنشطة الصحية التي تهدف إلى الحد من 

وفيات األمهات والمواليد واألطفال. وستشمل االستجابة المتكاملة 
في إطار الصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي أيًضا تدخالت من 
المجموعات القطاعية الخاصة بالتعليم والحماية والصحة. كما سيتم 

تنفيذ أنشطة للتخفيف من مخاطر اإلصابات بين المدنيين بسبب 
األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب بما في ذلك مساعدة 

ضحايا اإلصابات المرتبطة بالنزاع.

1.3 الحد من معدالت االعتالالت والوفيات بين النساء والفتيات 
والرجال والفتيان المشردين حديًثا المتضررين من الكوارث 

الطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان من خالل توفير استجابة 
متعددة القطاعات منقذة لألرواح في الوقت المناسب.

تعد االستجابة في الوقت المناسب أمر أساسي إلنقاذ األرواح. سيتطلب 
النزوح إما بسبب السيول أو الصراع استجابة في الوقت المناسب 

في إطار آلية االستجابة السريعة. ستضمن آلية االستجابة السريعة 
تقديم التدخل المنقذ للحياة متعدد القطاعات لألشخاص النازحين 

داخلًيا حديًثا وال سيما األكثر ضعفاً. كما ستدعم المجموعة القطاعية 
للمأوى والمواد غير الغذائية بمالجئ الطوارئ المنقذة للحياة ودعم 

المواد غير الغذائية لألشخاص الذين نزحوا حديًثا بسبب النزاعات 
والكوارث الطبيعية.

ن فو لمستهد ءا لنسا الخاصةاألطفالا االحتياجات  تذوي  لمتطلبا ا

 2.69 2.5مليون8.7ماليين4.0ماليين16.7مليون
مليار دوالر أمريكي
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 الهدف االستراتيجي 2 
تحسين مستويات المعيشة والقدرة على الصمود للنساء والفتيات والفتيان 

والرجال الضعفاء المتأثرين باألزمة من خالل تقديم المساعدات في الوقت 
المناسب وبشكل آمن

األهداف الخاصة
ستركز االستجابة في إطار هذا الهدف االستراتيجي على توفير الخدمات 
األساسية وسبل العيش واألنشطة األخرى التي ستساهم في بناء قدرة 

األشخاص المتضررين على الصمود.

2.1 تحسين مستويات المعيشة والقدرة على الصمود لدى النساء 
والفتيات والفتيان والرجال الضعفاء المتأثرين باألزمة من خالل 

توفير خدمات أساسية متعددة القطاعات وشاملة وعالية الجودة 
ومساعدة لضمان الوصول اآلمن.

في إطار هذا الهدف سيتم تقديم المساعدات متعددة القطاعات 
لضمان خدمات أساسية آمنة وذات جودة عالية للنازحين داخلًيا 
ال سيما أولئك الذين يعيشون في أماكن شبيهة بالمخيمات وغير 
المخيمات واألشخاص غير النازحين المتأثرين باألزمة والالجئين 

والمهاجرين. سيهدف التدخل في إطار هذا الهدف المحدد إلى توفير 
الخدمات األساسية مثل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
والمأوى والمواد غير الغذائية )المأوى في حاالت الطوارئ وإعانات 

اإليجار والصيانة والتحسين والمأوى االنتقالي وإعادة تأهيل المنازل 
وإعادة اإلعمار( والتعليم والصحة وتنسيق وإدارة المخيمات. 

كما تهدف االستجابة إلى تحسين مستويات الظروف المعيشية 
لألشخاص المتضررين.

ستستفيد االستجابة في إطار هذا الهدف المحدد من أنشطة التنمية 
وبناء السالم على النحو المبين في النتيجة الثانية إلطار األمم المتحدة 

للتعاون من أجل التنمية المستدامة. وستؤدي األنشطة المتعلقة 
بتعزيز المؤسسات الوطنية وتمكين المرأة ودعم التوثيق المدني 
للنازحين داخلًيا إلى زيادة وصول الفئات الضعيفة إلى الخدمات 

األساسية وتسهيل تقديم الخدمات اإلنسانية.

2.2 تعزيز القدرة على الصمود لدى النساء والفتيات والفتيان 
والرجال الضعفاء من خالل تحسين الوصول إلى سبل العيش 

المستدامة وتوفير المساعدات لسبل العيش المستدامة.

كثر من سبع سنوات من الصراع الطويل وحاالت النزوح  أدت أ
المتعددة إلى اضعاف أصول الناس وقدرتهم على التكيف. وعليه 

ستستهدف االستجابة في إطار هذا الهدف المحدد األشخاص األكثر 
ضعفاً والمتضررين من األزمات بأنشطة تساهم في سبل العيش 

المستدامة والقدرة على الصمود مثل الزراعة وسبل العيش والمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية.

األنشطة المنفذة في إطار النتيجة الثالثة إلطار األمم المتحدة للتعاون 
من أجل التنمية المستدامة مثل خلق فرص العمل للمؤسسات 

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وإدماج الالجئين وطالبي 
اللجوء في سوق العمل وتعزيز خدمات البنية التحتية وتعزيز دفع 

رواتب موظفي الخدمة المدنية تقدم منصة تمكين لتحقيق هذا 
الهدف المحدد.

 

ن فو لمستهد ءا لنسا الخاصةاألطفالا االحتياجات  تذوي  لمتطلبا ا

 1.11 0.52مليون1.82مليون0.85مليون3.5مليون
مليار دوالر أمريكي
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 الهدف االستراتيجي 3 
منع وتخفيف مخاطر الحماية وتسهيل سبل اإلنصاف للنساء والفتيات والفتيان 

والرجال وخاصة النازحين والمدنيين األكثر ضعفًا من خالل بناء القدرة على 
الصمود، وتوفير المساعدات اإلنسانية، وخدمات الحماية المتخصصة، والمناصرة..

األهداف الخاصة
تهدف االستجابة في إطار هذا الهدف االستراتيجي إلى ضمان 

حماية المدنيين.

3.1 يتم التخفيف من مخاطر الحماية ومعالجة حوادث الحماية من 
خالل الوصول اآلمن والشامل إلى الحماية الجيدة واآلمنة والمتكاملة 

والخدمات اإلنسانية والمساعدة لألشخاص المعرضين للخطر 
وتوفيرها مع مراعاة العمر والجنس واإلعاقة والوضع االجتماعي.

سيتم تلبية احتياجات الحماية الفورية لألشخاص الذين يعانون 
من حاالت ضعف محددة بما في ذلك األطفال والناجين من العنف 
القائم على النوع االجتماعي واألشخاص ذوي اإلعاقة والمعرضين 

لخطر االستبعاد من خالل برامج الحماية المباشرة جنًبا إلى جنب مع 
االستجابة اإلنسانية متعددة القطاعات لضمان المساعدة الشاملة. 
باإلضافة إلى ذلك ستحصل األسر الضعيفة والمعرضة للخطر على 

الحماية من تهديدات المخاطر الطبيعية وستدعم تحقيق األمن 
النسبي للحيازة.

3.2 يتم تعزيز حقوق اإلنسان واإلدماج والسالمة والكرامة لجميع 
الفئات الضعيفة دون تمييز مع مراعاة السن والجنس واإلعاقة 

والوضع االجتماعي ويتم تحديد مخاطر الحماية ومعالجتها من خالل 
مراقبة الحماية وإدارة حاالت حماية الطفل والصحة النفسية والدعم 

النفسي االجتماعي والتوعية بمخاطر األلغام واآلليات المجتمعية 
واالستجابات اإلنسانية المستهدفة.

سيتم استخدام هياكل مراقبة الحماية والحماية المجتمعية لتعزيز 
حقوق اإلنسان والشمولية والسالمة والكرامة. كما سيتم استخدام 

المراقبة المحّسنة واإلبالغ عن حوادث واتجاهات الحماية واالستجابات 
في الوقت المناسب والمستهدفة لحوادث الحماية ومشاركة 

المعلومات وزيادة الوعي جنًبا إلى جنب مع تدابير الحماية األخرى 
للتخفيف من مخاطر الحماية واالستجابة للحوادث والمخاوف الفعلية 

المتعلقة بالحماية.

3.3 توفير وصول آمن وكريم وهادف إلى الخدمات اإلنسانية الجيدة 
المنقذة لألرواح وضمان تعزيز الخدمات العامة للفئات األكثر عرضة 

للخطر مع مراعاة السن والجنس واإلعاقة والوضع االجتماعي.

3.4 تتم معالجة مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
للنساء والفتيات والفتيان والرجال الضعفاء من خالل خدمات آمنة 
ومتخصصة في مجال العنف القائم على النوع االجتماعي في الوقت 

الذي يتم فيه تعزيز بيئة دائمة وآمنة لتوفير الخدمات والوصول 
إليها بما في ذلك من خالل زيادة الوعي وتخفيف المخاطر في 

القطاعات األخرى.

تتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب باألزمة في اليمن ولديهن 
احتياجات خاصة فحوالي 77 في المائة من النازحين داخلياً هم من 
النساء واألطفال ومنهم 47 في المائة من الفتيات في سن الدراسة 

كثر عرضة من الفتيان لعدم االلتحاق بركب التعليم. يعتبر زواج  هن أ
األطفال للفتيان والفتيات دون سن 18 عاًما أمًرا شائًعا ويستخدم 

بشكل متزايد كآلية تأقلم ضارة لألسر التي تعاني من ضغوط 
مالية شديدة. سيعمل الشركاء على زيادة توافر الوصول اآلمن إلى 

إدارة القضايا واالستشارات القانونية والتمثيل القانوني والفرص 
والخدمات االقتصادية.

ن فو لمستهد ءا لنسا الخاصةاألطفالا االحتياجات  تذوي  لمتطلبا ا

 469.4 0.71مليون2.47مليون1.13مليون4.7ماليين
مليون دوالر أمريكي
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 1.3 
األهداف اإلدارية

بهدف تحقيق هذه األهداف االستراتيجية الثالثة والتنفيذ الفعال لخطة 
االستجابة اإلنسانية لعام 2022م ومجموعة من القضايا المتعلقة 

بها، تم إعداد األهداف اإلدارية التالية لتحديد أولويات الفريق الُقطري 
اإلنساني تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية . تهدف األهداف اإلدارية 

هذه إلى التوافق مع بعض التزامات منسق الشؤون اإلنسانية/فريق 
العمل االنساني التي ستكون أساسية للتنفيذ الكامل ألهداف خطة 

االستجابة اإلنسانية. تعد األهداف اإلدارية هذه مكملة الختصاصات 
الفريق القطري اإلنساني وميثاق الفريق القطري اإلنساني في اليمن 
الذي تم تطويره في وقت سابق في عام 2022م. من خالل مؤشرات 

األداء المذكورة لكل من هذه األهداف سيرصد الفريق القطري اإلنساني 
باستمرار التقدم المحرز مقابل كل من هذه األهداف وسوف يقوم 

بتفعيلها بدعم من هذه المنتديات في الجدول الزمني المقترح.20

الهدف العام: تعزيز القيادة في مجاالت التركيز االستراتيجية من أجل تحقيق األثر المنشود

يتم باستمرار دمج الدروس المستفادة في االستجابة المستمرة . 1
لضمان تقديم مساعدات إنسانية فعالة وخاضعة للمساءلة.

كُلفت المجموعة التوجيهية للتقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت 
بتقييم نتائج االستجابة اإلنسانية الجماعية من 2015م إلى 2021م 

من قبل المنظمات األعضاء في اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت في اليمن.

تقدم نتائج التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت رؤى مدروسة حول 
العمليات اإلنسانية في اليمن وتسلط الضوء على الفجوات في االستجابة 

الجماعية وتقدم توصيات لتعزيز االستجابة الجماعية في اليمن. إلى 
جانب ذلك سيجري الفريق القطري االنساني مراجعة منتظمة للتقدم 
المحرز في مجاالت مساءلة الفريق بينما تقوم المجموعات القطاعية 

والوكاالت بمراقبة األداء. سيضمن الفريق الُقطري للعمل اإلنساني دمج 
الدروس المستفادة لتحسين فعالية االستجابة اإلنسانية بمجرد إتاحة 

التوصيات النهائية.

األداء ىمؤشر  لمنتد الزمنيا الجدول 

تطوير خطة العمل لتوصيات التقييم 
االنساني المشترك بين الوكاالت ويتم 

مراقبة التنفيذ

الفريق الُقطري 
االنساني 2022م

الربع الثاني – 
الربع الرابع 

2022م

تعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين في تخطيط االستجابة . 2
والتنفيذ والمراقبة.

سيدعم الفريق الُقطري اإلنساني مجموعة العمل المعنية بالمشاركة 
المجتمعية في خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن والمساءلة أمام 

السكان المتضررين التي تقودها آلية التنسيق المشتركة بين 
المجموعات القطاعية لضمان التنسيق الفني القوي بين الوكاالت 

بشأن المساءلة أمام السكان المتضررين. سيتم تطوير إطار عمل آللية 
المالحظات الجماعية واستطالعات التصورات لتأسيس نهج متماسك 

لمشاركة المجتمع والمساءلة أمام السكان المتضررين بواسطة 
مجموعة العمل المعنية بالمشاركة المجتمعية في خطة االستجابة 

اإلنسانية اليمنية والمساءلة أمام السكان المتضررين في الربع الثاني من 
عام 2022. وسيراجع الفريق القطري الخاص بالعمل االنساني بشكل 

دوري التقدم الذي أحرزته المشاركة المجتمعية في خطة االستجابة 
اإلنسانية في اليمن والمساءلة أمام السكان المتضررين وسيقدم 

إرشادات استراتيجية حول المجاالت التي تحتاج الى التطوير والتحسين.

األداء ىمؤشر  لمنتد الزمنيا الجدول 

تفعيل مجموعة العمل المعنية 
بالمشاركة المجتمعية في خطة 

االستجابة اإلنسانية اليمنية 
والمساءلة أمام األشخاص 

المتضررين 

مجموعة العمل 
المعنية بالمشاركة 

المجتمعية في خطة 
االستجابة اإلنسانية في 
اليمن والمساءلة أمام 

السكان المتضررين

الربع الثاني 
2022م

وضع إطار عمل لنظام آلية 
المالحظات الجماعية على 
مستوى االستجابة لجمع 

وتحليل وتقديم التقارير عن 
شكاوى ومالحظات الوكاالت و/

أو المجموعات القطاعية من 
أجل استعراضها من قبل الفريق 

القطري االنساني والبناء عليها 
عند القيام باستطالعات التوجيه 

والتصورات.

مجموعة العمل 
المعنية بالمشاركة 

المجتمعية في خطة 
االستجابة اإلنسانية في 
اليمن والمساءلة أمام 

السكان المتضررين

الربع الثاني – 
الربع الرابع 

2022م
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تحسين الترابط بين البرامج اإلنسانية واإلنمائية وبرامج السالم.. 3

سيظل تعزيز الروابط بين الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والتنمية 
والسالم، ومعالجة القضايا الهيكلية وزيادة قدرة المجتمعات على 

الصمود بما في ذلك لغرض متابعة الحلول من أولويات الفريق القطري 
االنساني. ولقد حددت خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م بناء 

القدرة على الصمود كأحد األهداف االستراتيجية الرئيسية. وسيقوم 
الفريق الُقطري اإلنساني بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون 

اإلنسانية لألمم المتحدة بتنشيط المبادرات وتجريبها والتي بدأ بعضها 
في عامي 2019م و2020م. كما سيتم تفعيل مجموعة عمل معنية 

بالحلول المستدامة خالل النصف الثاني من عام 2022م. وسُتستخدم 
استراتيجية الترابط بين العمل االنساني والتنمية والسالم التي تمت 
صياغتها في عام 2019l باعتبارها لبنة أساسية لتحقيق المزيد من 

التقدم. سوف تستفيد أوجه التعاون الخاصة بالقطاعات التي تم 
تحديدها في فصل المجموعة القطاعية في خطة االستجابة اإلنسانية 

من تطوير إطار عمل أوسع إلثراء المزيد من العمل والمراجعات 
الستراتيجية الترابط بين العمل االنساني والتنمية والسالم.

األداء ىمؤشر  لمنتد الزمنيا الجدول 

يكون منتدى الترابط بين العمل االنساني 
والتنمية والسالم21 فاعاًل في اليمن ويتم 

تطوير استراتيجية الترابط بين العمل 
االنساني والتنمية والسالم واعتمادها

منتدى الترابط 
بين العمل 

االنساني 
والتنمية 
والسالم

الربع الثاني – 
الربع الرابع 

2022م

تفعيل مجموعة العمل المعنية بالحلول 
الدائمة

مجموعة 
العمل المعنية 

بالحلول 
الدائمة

الربع الثاني 
2022م

تحسين جودة االستجابة اإلنسانية والرقابة.. 4

يلتزم الفريق القطري اإلنساني بتحسين جودة االستجابة اإلنسانية على 
مدار دورة التخطيط للبرامج اإلنسانية. وسيتحقق ذلك من خالل جمع 

البيانات الموثوقة في الوقت المناسب والتخطيط القائم على األدلة 
وإعداد البرامج المخصصة بما في ذلك تعزيز االستجابة المتكاملة. 

باإلضافة إلى ذلك سيظل االلتزام بالحد األدنى من المعايير واإلشراف 
المستمر والمباشر جنًبا إلى جنب مع آلية المالحظات الجماعية بشأن 
مالحظات األشخاص المتأثرين باألزمة فيما يتعلق بجودة المساعدات 

من العوامل الرئيسية التي يؤكد عليها الفريق القطري اإلنساني 
لتحسين جودة االستجابة.

 التخطيط القائم على األدلة من خالل تقييمات الجودة
تماشياً مع التقدم المحرز في عام 2021م، سيواصل الفريق القطري 
اإلنساني المناصرة من أجل جمع البيانات عالية الجودة وتعزيزها من 

خالل التقييمات. تتوقف جودة البرامج على توافر بيانات تقييم إنسانية 
مستقلة ومحايدة. في عام 2022م، سيعمل الفريق القطري اإلنساني 
على تحسين التغطية والجودة والعمل القائم على المبادئ وتوقيت 

التقييمات. وستستمر التقييمات األربعة على الصعيد الوطني - تقييم 
األمن الغذائي وسبل العيش، وتقييم المواقع متعدد القطاعات، 
والمسح العنقودي متعدد المؤشرات، ومسح الرقابة والتقييم 

القياسي لإلغاثة والظروف اإلنتقالية )سمارت(- في عام 2022م. تحت 
قيادة منسق الشؤون اإلنسانية سيواصل الفريق القطري اإلنساني 
المناصرة لتحسين وصول وتنقل فرق التقييم. وسوف يستخلص 

الفريق القطري اإلنساني الدروس المستفادة من تنفيذ تقييم المواقع 
متعدد القطاعات في عام 2021م ويضع خطة عمل لضمان استكمال 

التقييم في الوقت المناسب إلدخاله في الجدول الزمني لوثيقة 
االحتياجات االنسانية لعام 2023م.

 تتبع نزوح أفضل للنازحين والعائدين لتقوم عليها عملية االستجابة
سيركز الفريق القطري اإلنساني على تعزيز التنسيق والسياسات بشأن 
قابلية التشغيل البيني للبيانات ومشاركتها والتحليل وإدارة المعلومات 

بشكل عام. إلى جانب التقييم على مستوى الدولة، سيتم تشجيع 
عمليات التقييم، والتقييمات الخاصة بالمناطق، وزيارات المراقبة 

ودعمها. وعلى وجه التحديد سيهدف الفريق الُقطري اإلنساني إلى تتبع 
حركات النزوح والعائدين بشكل منهجي في جميع أنحاء البالد بما في 
ذلك في شمال غرب اليمن من خالل إعادة تشغيل آلية تتبع النزوح 

كثر موثوقية عن النازحين والعائدين لتقوم عليها  للحصول على بيانات أ
عملية االستجابة.
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 نهج استجابة متكامل ومتعدد القطاعات
سيتم تعزيز االستجابة المتكاملة إلنشاء نظام يقدم بشكل جماعي 

ويتم فيه تلبية االحتياجات بشكل جيد. والهدف من ذلك هو 
مواصلة البناء على المبادرات الحالية )1 و2 من القائمة أدناه( ووضع 

مخطط للمبادرات الثالث المتبقية من خالل التعاون المشترك 
بين المجموعات القطاعية وبين الوكاالت الذي يركز على المجاالت 

الموضوعية والجغرافية ذات االحتياجات الماسة.

البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة	 
الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي 	 
استجابة متكاملة لمواقع االستضافة ذات األولوية	 
المساعدات النقدية متعددة األغراض 	 
االستجابة المتكاملة للصحة العامة 	 

يوجد وعي حقيقي بأن هناك حاجة  لمبادرة مشتركة تستهدف 
المساكن العشوائية مناسبة لتعزيز معايير وجودة الخدمات لكل من 

النازحين داخلًيا والمجتمعات المضيفة من خالل نهج متكامل متعدد 
القطاعات يعزز النتائج المرنة طويلة األجل.

األداء ىمؤشر  لمنتد الزمنيا الجدول 

اجراء تقييمات على مستوى 
الدولة على أن تشكل األساس 

لدورة التخطيط للبرامج 
اإلنسانية  لعام 2023م

آلية التنسيق 
المشتركة بين 

المجموعات القطاعية، 
وفريق عمل إدارة 

المعلومات وعمليات 
التقييم

الربع الثالث 
– الربع الرابع 

2022م

تطوير وتنفيذ إطار مراقبة 
خطة االستجابة اإلنسانية لعام 

2022م

آلية التنسيق 
المشتركة بين 

المجموعات القطاعية

الربع الثاني - الربع 
الرابع 2022م

تعزيز االستجابة الجماعية والمناصرة. 5

سيتم تعزيز نهج جماعي لالستجابة والمناصرة من قبل الفريق 
القطري اإلنساني. ولضمان تقديم النظام بشكل جماعي سيعمل 

الفريق القطري اإلنساني على تعزيز خطوط المساءلة الواضحة بين 
هياكل التنسيق، وتعزيز االستجابة والمراقبة المتكاملة، وتحسين 

األدوات المشتركة، وتعزيز النهج القائمة على المنطاطق. كما سينسق 
الفريق القطري اإلنساني ويعزز المداوالت الجماعية حول رسائل 

المناصرة الرئيسية واستراتيجيات المناصرة. إن المناصرة الجماعية 
موجهة نحو زيادة حيز العمل اإلنساني في اليمن ومعالجة العوائق التي 

تواجه تعبئة الموارد من أجل استجابة فعالة.

األداء ىمؤشر  لمنتد الزمنيا الجدول 

تطوير وتنفيذ استراتيجية 
المناصرة الخاصة بالفريق 

القطري اإلنساني

الفريق القطري 
اإلنساني

الربع الثالث – الربع 
الرابع 2022م

تحديث وتنفيذ استراتيجية 
وصول الفريق القطري 

اإلنساني

الفريق القطري 
اإلنساني / مجموعة 

عمل المساعدات 
االنسانية

الربع الثاني/ الربع 
الثاني – الربع  الرابع 

2022م

مركزية الحماية. 6

تماشياً مع سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن 
الحماية في العمل اإلنساني وبيان مبادئ اللجنة الدائمة المشتركة 

بين الوكاالت بشأن مركزية الحماية ونداء األمين العام لألمم المتحدة 
للعمل من أجل حقوق اإلنسان سيضمن الفريق الُقطري اإلنساني 

مركزية الحماية في دورة التخطيط للبرامج اإلنسانية. وستستخدم خطة 
 االستجابة اإلنسانية الركائز األربع لدمج الحماية:

1( إعطاء األولوية للسالمة والكرامة وتجنب التسبب في الضرر  2( 
الوصول الهادف 3( المساءلة. 4( المشاركة والتمكين. ومن خالل 
التوجيه الفني لمجموعة الحماية القطاعية تحدد خطة االستجابة 

اإلنسانية كيفية دمج الحماية في كل مجموعة قطاعية. وخالل العام 
سيرصد الفريق القطري الخاص بالعمل االنساني بانتظام التقدم 

المحرز في "مركزية الحماية" مقابل استراتيجية "مركزية الحماية" 
وخطة العمل كمرجع.

األداء ىمؤشر  لمنتد الزمنيا الجدول 

وضع استراتيجية مركزية الحماية 
وخطة عمل الفريق القطري 

اإلنساني ومراقبة التنفيذ على 
األقل كل ثالثة أشهر إن لم يكن 

كثر بانتظام أ

الفريق القطري 
اإلنساني/ مجموعة 

قطاع الحماية 
)مجموعة دعم 

التنفيذ المحتملة(

الربع الثاني - 
الربع الرابع 

2022م
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 1.4 
نهج االستجابة

بالتكامل مع األهداف اإلدارية الموضحة أعاله، ستسترشد االستجابة 
اإلنسانية بالُنهج التالية المتفق عليها بشكل جماعي وذات األولوية.

العمل اإلنساني القائم على المبادئ: إن تعزيز وضمان االمتثال 
للمبادئ العمل اإلنساني )اإلنسانية والحياد وعدم التحيز واالستقاللية( 
هي عناصر أساسية لالستجابة اإلنسانية الفعالة. وسيواصل المجتمع 
اإلنساني تعزيز العمل اإلنساني القائم على المبادئ تحت قيادة منسق 

الشؤون اإلنسانية.

االستجابة اإلنسانية المستهدفة: سيتم تحديد نطاق خطة االستجابة 
اإلنسانية من خالل العوامل التالية:

األشخاص ذوي االحتياج الذين تم تحديدهم في وثيقة استعراض 	 
االحتياجات االنسانية. 

مالحظات الفئات السكانية المختلفة والمجموعات 	 
الفرعية للسكان.

المواقع ذات األولوية على أساس شدة االحتياج.	 
التحليل الموجود في وثيقة استعراض االحتياجات اإلنسانية 	 

لشدة وحجم واألسباب الكامنة واالتجاهات والتوقعات 
لالحتياجات اإلنسانية

أولويات الناس الخاصة	 

تكامل القضايا الشاملة: ستقدم مجموعات العمل والشبكات 
المختلفة ومجموعة العمل الخاصة بالنقد دعمها لضمان التكامل 
الهادف للقضايا الشاملة في خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م. 

وفًقا لسياسة الحماية الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت، تدعم مجموعة قطاع الحماية ومجاالت مسؤولياتها 

المتخصصة دمج الحماية من قبل مجموعات قطاعية أخرى بدعم من 
فريق عمل الدمج فيما يتعلق بقضايا اإلعاقة وكبار السن والمهمشين.

كة مع اليونيسف وصندوق األمم المتحدة  يوزع برنامج األغذية العالمي بالشرا
 للسكان المساعدات الطارئة على النازحين في محافظة مأرب. مايو 2021م. 

الصورة: برنامج األغذية العالمي
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أثناء تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية هذه سينظر الشركاء في حساسية 
الصراع وتحديد المكان كُنهج استجابة رئيسية.

االستجابة المتكاملة: في عام 2022م، سيتم تعزيز مبادرات االستجابة 
المتكاملة الخمس التالية:

البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة
تدعم المجموعات القطاعية للتغذية، واألمن الغذائي والزراعة، والصحة، 
والمياه والصرف الصحي والنظافة البرنامج المتكامل للحد من مخاطر 

المجاعة في اليمن. الهدف العام هو منع المجاعة والتخفيف من حدة 
الجوع من خالل زيادة الوصول إلى الغذاء واإلمدادات والخدمات المنقذة 
لألرواح وزيادة القوة الشرائية والدعوة إلى التدابير التي تحقق االستقرار 
االقتصادي. يحدد البرنامج المتكامل للحد من مخاطر المجاعة مجاالت 

التدخل ذات األولوية باستخدام التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 
الغذائي ومعايير أخرى متفق عليها بشكل مشترك مثل تفشي 

األمراض. سيظل البرنامج المتكامل بمثابة أداة لالستجابة متعددة 
القطاعات للسكان غير النازحين المتضررين من األزمة. كما ستعمل 

المجموعات القطاعية لألمن الغذائي والزراعة والتغذية والصحة والمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية على تحديد المواقع المستهدفة 

ذات األولوية ومعايير االختيار في أقسام استراتيجية المجموعة القطاعية 
في خطة االستجابة اإلنسانية هذه.

الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 
تسهل مجموعة العمل الفنية الخاصة بالصحة النفسية والدعم 

النفسي االجتماعي استجابة متكاملة خاصة بهذا المجال. وتشكل 
المجموعات القطاعية للصحة والتعليم والحماية جنًبا إلى جنب مع 

مجاالت مسؤولية حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي 
مجموعة العمل الفنية للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

تعمل مجموعة العمل الفنية على تقديم دعم شامل لحوالي 8 ماليين 
شخص محتاج مما يتطلب الوصول المباشر إلى عالج الصحة النفسية 

كثر من 90 في المائة من السكان إلى شكل من أشكال  بينما يحتاج أ
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بسبب الظروف المعيشية 

القاسية. ستواصل مجموعة العمل الفنية للصحة النفسية والدعم 
النفسي االجتماعي العمل مع الشركاء المعنيين وهيئات التنسيق 

والسلطات المحلية لضمان أن تكون االستجابة شاملة مع دمج الصحة 
النفسية والدعم النفسي االجتماعي كجزء أساسي من االستجابة 

اإلنسانية. وهناك أربع أولويات رئيسية هي: 1( توفير خدمات الصحة 
النفسية والدعم النفسي االجتماعي على مستوى المجتمع. 2( بناء 
قدرات الشركاء مع التركيز على العاملين في الخطوط األمامية وأول 

المستجيبين، 3( رسم خرائط الخدمة، و 4( مسار اإلحالة.

االستجابة المتكاملة لمواقع استضافة 
النازحين ذات األولوية

هناك مبادرة مشتركة من قبل مجموعات قطاعية مثل تنسيق وإدارة 
المخيمات، والمأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي 
والنظافة تسعى إلى تحديد مواقع االستضافة ذات األولوية وتجريب 

االستجابات المتكاملة متعددة القطاعات. تستهدف هذه المبادرة 
المشتركة المساكن العشوائية المناسبة لتعزيز معايير وجودة الخدمة 

لكل من النازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة من خالل نهج متكامل 
متعدد القطاعات وتعزيز النتائج المرنة طويلة األجل. سيبدأ النهج 

يًبا  بالتنفيذ والدعم من شركاء متعددي القطاعات وسيوفر أيًضا تدر
على بناء القدرات من أجل جعلهم قادرين على اإلدارة الذاتية للحاالت 

المتعلقة بتنسيق وإدارة المخيمات والمأوى والمواد غير الغذائية 
وقضايا المياه والصرف الصحي والنظافة.

االستجابة المتكاملة للصحة العامة 
تقوم المجموعات القطاعية للصحة، والتغذية، والمياه والصرف الصحي 

والنظافة بتحديد مناطق االستجابة ذات األولوية على أساس عدد 
األشخاص المحتاجين بشدة ودرجات شدة االحتياج عبر القطاعات 

وأحدث النتائج المستخلصة من بيانات المراقبة لتقديم أنشطة 
استجابة فعالة متعددة القطاعات. كما أنها تقوم بإشراك مجموعات 

قطاعية أخرى بما في ذلك تنسيق وإدارة المخيمات ومجموعات 
التعليم والحماية كلما كان ذلك ممكناً بحيث يمكن تلبية االحتياجات 

متعددة القطاعات بشكل جماعي.

المساعدات النقدية متعددة األغراض 
تعتبر المساعدات النقدية متعددة األغراض مفيدة في تعزيز 

استراتيجية استجابة متكاملة. التفاصيل متوفرة في فصل خاص 
بالمساعدات النقدية متعددة األغراض في خطة االستجابة 

اإلنسانية هذه.
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 1.5 
منهجية حساب التكاليف

ستستمر خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م في اتباع منهجية 
حساب التكاليف على أساس النشاط. يستخدم حساب التكلفة على 

أساس النشاط متوسط التكاليف لتسليم وحدات مختلفة من السلع 
أو الخدمات اإلنسانية. يسمح هذا الحساب لعملية المساعدة بتركيز 
خطة االستجابة اإلنسانية الخاصة بها على التكلفة اإلجمالية المقدرة 

لالستجابة المخطط لها بما يتماشى مع تحليل استعراض االحتياجات 
االنسانية واألهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية واستخدام 

التكلفة المنسقة لكل نشاط قطاعي أو الشخص الذي تم تقديم 
الخدمة إليه أو الشيء الذي تم تسليمه. يتماشى هذا النهج مع 

ممارسات السنوات السابقة وكذلك يتماشى مع تخطيط المشروع 
وآلية المراقبة المعمول بها في اليمن.

تتبع المجموعات القطاعية عملية استشارية لالتفاق على نهج تقدير 
التكاليف والحسابات. ويشمل ذلك إعادة النظر في تكاليف 2021م 

وتسجيل العوامل والتحديات الرئيسية واالتفاق على النهج والمنهجية 
من خالل المجموعات االستشارية االستراتيجية ومجموعات العمل 

الفنية ذات الصلة ومواءمة النهج العام من خالل آلية التنسيق 
المشترك بين المجموعات القطاعية.

بناًء على تجارب السنوات السابقة، أخذت المجموعات القطاعية بعين 
االعتبار عامل التضخم لتقدير تكاليف خطة االستجابة اإلنسانية لعام 
2022م. كان تقدير عامل التضخم لعام 2022م مهمة مرهقة بسبب 

األسعار المتفاوتة بين مناطق الحكومة اليمنية ومنطقة حكومة أنصار 
هللا. عالوة على ذلك فإن التغيرات غير المتوقعة في أسعار الصرف 

وتعدد أسعار الصرف في الدولة تجعل من الصعب تقدير تكلفة 
العناصر المستوردة. كما أخذت المجموعات القطاعية بعين االعتبار 

أيضاً حجم االستجابة والتغطية الجغرافية المحددة لألنشطة المخطط 
لها. وقد أدت التحديات المتعلقة بالنقل إلى المناطق النائية وتحديداً 

إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها إلى زيادة تكلفة التنفيذ. تتطلب 
زيادة تكاليف اإليجار ومواد اإليواء المتاحة محلًيا مراقبة مستمرة. 

باإلضافة إلى ذلك فإن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر بشكل كبير على تقدير 
تكلفة النقل. هناك طبقة أخرى من التعقيد تتعلق بالزيادة المتوقعة 

في أسعار الوقود والغذاء بسبب الحرب الروسية األوكرانية ولم 
تتكشف آثارها بعد.

 تتبع المجموعات القطاعية المعايير المتفق عليها عالمًيا في تصميم 
األنشطة ولكنها أيًضا تتكيف وفًقا للسياق المحلي.

في بعض الحاالت أثر جلب الخبرة والمهارات الفنية الالزمة من خارج 
اليمن على التكلفة عدة أضعاف كما هو الحال مع التدخالت اإلنسانية 

المتخصصة في األعمال المتعلقة باأللغام.

كما حاولت المجموعات القطاعية أيًضا أن تكون فعالة من حيث 
التكلفة مع ضمان جودة الخدمات. فعلى سبيل المثال ستعمل 

مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ القطاعية على تقليل تكاليف 
التوصيل باستخدام وسائل بديلة لالتصاالت الموثوقة المتاحة في 
السوق المحلية. كما ستساعد مبادرات بناء القدرات للموظفين 

الوطنيين على االستخدام الفعال للموارد. وهناك طريقة أخرى لضمان 
الفعالية من حيث التكلفة ودعم األسواق المحلية وحماية كرامة 

كثر طرق االستجابة مالءمة بما في  األشخاص المتضررين وهي اعتماد أ
ذلك التدخالت القائمة على النقد والقسائم. كما سيتم زيادة استخدام 

النقد متعدد األغراض في عام 2022م باإلضافة إلى برامج النقد 
والقسائم المشروطة . ويعد الحفاظ على طرائق استجابة متعددة نهًجا 

كثر تعقيًدا. لتجنب المخاطر ومع ذلك فإنه يجعل التكلفة أ

باإلضافة إلى ذلك تستفيد البرامج المقترحة من البنى التحتية القائمة 
وتضمن الجودة مع الوكاالت المتخصصة وتزيد من سرعة التنفيذ مع 

السعي الستخدام الموارد بكفاءة. كما نظرت المجموعات القطاعية 
في تخطيط االستجابة المتكاملة لضمان التآزر وزيادة األثر باإلضافة إلى 

الحفاظ على كفاءة موارد االستجابة.
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 1.6 
افتراضات التخطيط والقدرة التشغيلية والوصول

افتراضات التخطيط
من المتوقع أن تتفاقم االتجاهات الحالية المرتبطة بالصراع بما في ذلك 

النزوح المستمر، وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي 
لحقوق اإلنسان، والبيئة االجتماعية واالقتصادية، واألوبئة والجوائح، 

والمخاطر الطبيعية والبيئية، ونقص تمويل االستجابة االنسانية  
في عام 2022م.

كما أنه من المرجح أن يستمر الصراع المسلح الذي طال أمده كمحرك 
رئيسي لالحتياجات اإلنسانية وعائق أمام إيصال المساعدات. وعلى 
الرغم من عملية السالم التي تقودها األمم المتحدة فمن المتوقع 
تجدد الهجوم وتصعيد الصراع على طول الخطوط األمامية نفسها 

التي شهدت التصعيد في عام 2021 على سبيل المثال في الشمال 
الشرقي - وال سيما مأرب والمناطق المحيطة بها. وبسبب احتياطيات 

الغاز االستراتيجية وحقول النفط من المرجح أن يشتد القتال على 
مأرب ومحيطها مما يؤدي إلى مزيد من النزوح وتدهور الوضع اإلنساني. 

كما أنه من المرجح أيًضا أن يتصاعد الصراع عبر الجنوب الغربي ومن 
المرجح أن يعاني الناس من ازدياد في حالة عدم االستقرار وكذلك 

عمليات النزوح المحتملة.

ومن غير المرجح أن يتغير سلوك األطراف فيما يتعلق بالتزاماتهم 
بموجب القانون الدولي اإلنساني وسيستمر التأثير المدمر على المدنيين 

والتحديات في الوصول إليهم أو قد تزداد سوًءا. باإلضافة إلى ذلك سيظل 
الصراع المستمر مقرونًا بالعوائق البيروقراطية وخاصة تقييد الحركة 

والتدخل في المساعدات يشكل عقبة في الوصول.

ومن المتوقع كذلك أن يشهد االقتصاد اليمني مزيًدا من التدهور حيث 
يواصل الريال اليمني االنخفاض بوتيرة أسرع وأعلى في مناطق الحكومة 
اليمنية. سيؤدي ذلك إلى زيادة انعدام األمن الغذائي حيث تعتمد اليمن 

على االستيراد بنسبة 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. ويمكن 
أن يتفاقم هذا بسبب الحرب األخيرة في أوكرانيا والتي من المرجح 

كبر إمدادات القمح لليمن بسبب نقص اإلمدادات وزيادة  أن تعطل أ
أسعار القمح العالمية فضالً عن الوقود وتكاليف الشحن التجاري. من 
المرجح أن يؤثر ارتفاع التكاليف المقترن بالحد األدنى من فرص الدخل 

على القوة الشرائية لألسر اليمنية. وسيكون لهذا تأثير غير مباشر بين 
النساء والفتيات ويزيد من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 
وغيره من االنتهاكات. كما سيواجه األطفال انخفاًضا في فرص الحصول 

كبر لالنفصال األسري وتجنيد األطفال وزواج  على التعليم وحاالت أ
األطفال واالتجار باألطفال وأشكال العمالة االستغاللية. من المرجح أن 
تشهد مجموعات أخرى مثل النازحين داخلًيا والالجئين وطالبي اللجوء 

والمهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والمهمشين زيادة في 
حالة الضعف وتعميق التهميش.

من المتوقع كذلك أن يؤدي نقص الوقود وزيادة األسعار إلى مزيد من 
التحديات للقدرة اللوجستية والتشغيلية للمنظمات اإلنسانية فضالً 

عن تقليص قدرة األسرة على الصمود والقدرة الشرائية. ومن المرجح 
أن تزيد أسعار البنزين والديزل وغاز الطهي في األسواق الرسمية وغير 

الرسمية على حد سواء وسيؤدي ذلك إلى إعاقة نقل اإلمدادات والسلع 
األساسية وتقديم الخدمات األساسية مثل خدمات الصحة واإلحالة 

وتوفير المياه وقدرة األسر على إطعام نفسها وضمان النقل من أجل 
العمل أو الصحة أو التعليم.

بالنظر إلى افتراضات التخطيط هذه ومع تدهور السياق بشكل 
كبر من المتوقع أن تزداد االحتياجات اإلنسانية في اليمن وتتكثف  أ

 في عام 2022م.
وقد أدى النزوح المستمر إلى زيادة مخاطر الحماية وانعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية واألوبئة المتكررة ووباء كوفيد-19 باإلضافة 
إلى االفتقار إلى الخدمات األساسية التي ستؤثر على ماليين النساء 

والفتيات والفتيان والرجال وخاصة األكثر ضعفاً. باإلضافة إلى الصراع 
والتدهور االقتصادي ال تزال المخاطر الطبيعية األخرى مثل األمطار 
الغزيرة والسيول وانتشار الجراد تشكل تهديًدا حقيقياً. وإذا لم يتم 

تنفيذ خطط الصيانة ونقل النفط الخاصة بخزان صافر العائم على الفور 
فسيكون النسكاب النفط أو االنفجار آثار هائلة على مئات اآلالف من 

األشخاص ومصايد األسماك والبيئة والعديد من المناطق الساحلية في 
العديد من البلدان.

تؤكد افتراضات التخطيط المذكورة أعاله أهمية الحفاظ على التمويل 
والمساعدة اإلنسانية في عام 2022م بشكل مرن ومستجيب 

لالحتياجات المتنامية. سيواصل المجتمع اإلنساني تحت قيادة 
منسق الشؤون اإلنسانية المناصرة الستكشاف سبل إيصال 

المساعدات بشكل فعال.
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القدرة التشغيلية
في مواجهة االحتياجات المتزايدة بسبب احتدام الصراع المسلح على 
جبهات مختلفة طوال عام 2021م، ظل العاملون في المجال اإلنساني 

يواصلون تنفيذ المشاريع اإلنسانية في اليمن وقد حافظوا على تواجدهم 
الوظيفي ووسعوا القدرة اإلجمالية للوصول إلى المحتاجين. في عام 

2021م، دعمت 208 منظمة إنسانية )12 وكالة تابعة لألمم المتحدة 
و59 منظمة غير حكومية دولية و137 منظمة غير حكومية وطنية( 

التدخالت في جميع المديريات الـ 333 في اليمن. ومن المتوقع أن 
يواصل نفس العدد من الشركاء تقديم المساعدات المنقذة لألرواح 

في عام 2022م. 

وستستمر االستجابة اإلنسانية في االعتماد بشكل كبير على المنظمات 
اإلنسانية المحلية لمساعدة األشخاص األكثر احتياًجا الذين يعيشون 
في ظروف قاسية كما هو الحال في المناطق النائية والمناطق صعبة 

الوصول والمناطق الصحراوية. في عام 2021م، تم تخصيص 24 
في المائة من إجمالي التمويل المقدم من خالل صندوق التمويل 

اإلنساني في اليمن للمنظمات اإلنسانية الوطنية كجزء من أجندة توطين 
المساعدات في إطار االلتزام بالصفقة الكبرى. وعلى الرغم من الدعم 

المستمر للمنظمات اإلنسانية المحلية ال تزال القدرات التشغيلية 
والتمويل منهكين وغير مدعومين بالشكل المطلوب بسبب المخاطر 

التشغيلية واألمنية التي يتعين على المنظمات اإلنسانية االلتزام بها.

تشمل العقبات الرئيسية التي تحول دون االستجابة اإلنسانية تغيير 
خطوط المواجهة بشكل متكرر، وفيروس كوفيد-19، والتضخم 

العالمي والمحلي، وزيادة األسعار، ال سيما أسعار الغذاء والوقود، 
كم وانهيار الخدمات األساسية. ومن المرجح أن تؤدي  والتدهور المترا

تأثيرات األحداث المناخية التي شوهدت من خالل السيول المتكررة في 
السنوات األخيرة إلى نزوح جديد وتضاعف االحتياجات اإلنسانية.

يتحمل العاملون في المجال اإلنساني عبًئا متزايًدا من المخاطر في 
تقديم المساعدات في المناطق التي تم افتتاحها حديًثا والتي لم يكن 
من الممكن الوصول إليها سابًقا بطريقة مستدامة مثل ساحل البحر 

األحمر في شمال المخا وجنوب الحديدة والجوف والبيضاء حيث تنطوي 
التحديات العملياتية بشكل رئيسي على المتفجرات من مخلفات 
الحرب. في هذه المناطق على وجه الخصوص تعتبر األلغام األرضية 

تحديًا كبيًرا للعاملين في المجال اإلنساني للوصول إلى األشخاص 
المحتاجين وللمتضررين والنازحين داخلًيا للوصول إلى المساعدات 

اإلنسانية أو استخدام األراضي المتاحة لالستخدام الزراعي أو التجاري. 

وتتم إعادة تنظيم القدرة التشغيلية والوصول على مستويات 
كز العمل اإلنساني بانتظام وفًقا للتغيرات وبيئة الصراع في  مرا

نطاق مناطق العمل.

من خالل المناصرة المتزايدة والمستمرة، يظل المجتمع اإلنساني 
حريصاً على حماية عمال اإلغاثة. يهدف العاملون في المجال اإلنساني 

في كل من منتديات الفريق القطري اإلنساني وآلية التنسيق المشتركة 
بين المجموعات القطاعية إلى ضمان دعم وتنسيق استجابة المنظمات 

المحلية والوطنية والدولية على األرض بشكل أفضل فيما بينها ومع 
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السلطات المحلية لتقديم المساعدات بطريقة مبنية على المبادئ 
وفعالة وآمنة ومناسبة للسياق.

ال يزال الوجود غير الكافي لشركاء العمل اإلنساني يمثل تحديًا في بعض 
المناطق حيث االحتياجات االنسانية الشديدة مثل البيضاء والجوف 

وشبوة والساحل الغربي وجنوب الحديدة. هناك جهود مشتركة ُتبذل 
منذ عام 2021م بما في ذلك الزيارات المشتركة بين الوكاالت لتحديد 

الثغرات في االستجابة ووضع خطط استجابة تركز على المنطقة لتلبية 
االحتياجات اإلنسانية في هذه المناطق والمناصرة من أجل استجابة 
أقوى عبر مختلف المجاالت. اضافة الى ذلك تم استخدام التمويل 

المستهدف من الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة وصندوق التمويل 
اإلنساني في اليمن أيًضا في عام 2021م من قبل منسق الشؤون 

اإلنسانية والمنظمات الستهداف مناطق محددة حيث كانت العمليات 
المعززة أو االستجابة الحاسمة الحساسة للوقت ضرورية. ومن ثم تقوم 

بعض الوكاالت اإلنسانية بتوسيع وجودها لتلبية االحتياجات المتزايدة 
مع القدرات التنسيقية في مناطق مثل الحديدة وصنعاء وإب وصعدة 
وعدن ومأرب والمخا والمواقع الميدانية في التربة والمكال وكذلك تعز 

بما في ذلك إنشاء فريق التنسيق اإلقليمي في مأرب . 

في عام 2021م، استجاب المجتمع اإلنساني لألشخاص المتضررين 
من السيول بعد هطول األمطار الغزيرة. وفي ضوء التوقعات المناخية 

الصادرة مؤخًرا من المتوقع أن تكون هناك مستويات أعلى من المعتاد 
لهطول األمطار مما سيؤثر بشكل كبير على الوضع اإلنساني واالستجابة 
في عام 2022م. وفي هذا الصدد وبعد أحداث السيول في عامي 2020م 

كثر من 54,000 أسرة نازحة  داخلًيا من المتوقع  و2021م، هناك أ
أن يتضرروا من السيول في عام 2022م وسيحتاجون إلى مساعدات 

إنسانية. وسيتم إجراء تدريب على المستوى الوطني لتطوير خطة 
التأهب للسيول والتي تم تحريكها من المستوى الميداني لتقدير عدد 

األشخاص المحتمل تأثرهم واألنشطة والمخزونات الالزمة في كل موقع 
لدعم االستجابة للسيول كجزء من خطة االستجابة اإلنسانية.

الوصول
ال تزال بيئة العمل في اليمن صعبة للغاية على الرغم من إحراز تقدم 

ملحوظ في التخفيف من تحديات وصول المساعدات اإلنسانية في عام 
2021م. ال تزال األنواع الثالثة الرئيسية للقيود / المحددات - النزاع 

المسلح والقيود اللوجستية والعقبات البيروقراطية - تعرقل تقديم 
المساعدات اإلنسانية القائمة على المبادئ وفي الوقت المناسب. 

كما أنه ال تزال معظم التحديات التي تواجه الوصول المستدام والقائم 
على المبادئ للمنظمات اإلنسانية في مناطق حكومة أنصار هللا قائمة 

في اليمن ولكن قيود الوصول زادت بشكل مطرد في المناطق التي 
تسيطر عليها الحكومة اليمنية أيًضا.

من أصل 2,148 عزلة في اليمن تعتبر 1,011 عزلة - حيث يعيش 
كثر من 10 ماليين شخص -  هي مناطق صعبة الوصول إليها من  أ

كبر عائق  قبل المنظمات اإلنسانية بسبب العوائق البيروقراطية. ثاني أ

للوصول يمثل خمسة في المائة من الحوادث المبلغ عنها هو مزيج 
من الصراع المسلح المكثف مع القضايا البيروقراطية. وهناك ثالثة 
في المائة من العزل التي تأثرت بشدة بواحد أو اثنين على األقل من 

القيود الثالثة. تقع المناطق التي يصعب الوصول إليها في الغالب في 
مناطق حكومة أنصار هللا، حيث يكون غالبية الناس في حاجة ماسة إلى 
المساعدات اإلنسانية. وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكن العاملون 

في المجال اإلنساني من تقديم الدعم المنقذ لألرواح في جميع أنحاء 
البالد. في عام 2021م، قدم الشركاء المساعدات في جميع المديريات في 

البالد البالغ عددها 333 ووصلت إلى 11.6 مليون شخص كل شهر.

يخلق النزاع تحديات معقدة أمام إيصال المساعدات اإلنسانية بسبب 
كل من انعدام األمن واللوائح التعسفية والقيود التي تفرضها السلطات 

المحلية. في عام 2021م أثرت األعمال العدائية النشطة في الخطوط 
األمامية على 62 مديرية بانخفاض عن 74 مديرية متضررة بنهاية عام 

2020م بسبب انسحاب القوات الموالية من الحكومة اليمنية من 
الخط الساحلي في محافظة الحديدة.

ومنذ يناير 2021م، استمرت األعمال القتالية المكثفة في مناطق 
مأرب والجوف وصعدة الحدودية مع توغل جبهات القتال في المناطق 
المأهولة بالسكان في محافظة مأرب . عالوة على ذلك في عام 2021م، 

استمرت األعمال القتالية على طول الجبهات القائمة وال سيما في 
محافظات الحديدة وحجة والضالع والبيضاء وتعز وتصاعدت بشكل 

متقطع خالل العام. كما تكررت التوترات واالشتباكات المسلحة في 
عدن وأبين وتعز.

كثر من  في العام الماضي، أبلغ الشركاء في المجال اإلنساني عن أ
2,900 حادثة وصول عبر 48 مديرية في 11 محافظة في اليمن.22 وهذا 
انخفاض كبير عن عام 2020م عندما تم اإلبالغ عن 4,268 حادثة مع 
تدهور اتجاهات الوصول التي بدأت في النصف الثاني من عام 2020م 

على الرغم من أن هذا ُيعزى جزئياً إلى زيادة التقارير من الشركاء 
التنفيذيين الرئيسيين.
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خريطة المناطق التي يصعب الوصول إليها
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100 كم

الصراع + بيروقراطية + لوجستية

الصراع

الصراع + بيروقراطية

الصراع + لوجستية

بيروقراطية

لوجستية

بيروقراطية + لوجستية

يمكن الوصول إليها

الشركاء بحسب النوع في 2021مالشركاء بحسب المجموعة القطاعية/القطاع
ع  لقطا نا فو لمستهد  ا

لماليين( با (
الشركاء عدد 

92 17.5 األمن الغذائي والزراعة

53 12.6 الصحة

77 13.1 المياه والصرف الصحي والنظافة

74 11.2 الحماية

41 6.5 التغذية

69 5.6 التعليم

44 3.1 المأوى/المواد غير الغذائية

19 1.2 تنسيق وإدارة المخيمات

15 0.6 آلية االستجابة السريعة

القطاعات المتعددة لالجئين 
والمهاجرين

 0.3 11

لنوع الشركاءا عدد 

المنظمات غير 
الحكومية الوطنية

137

المنظمات غير 
الحكومية الدولية

59

وكاالت األمم 
المتحدة

12

المنفذين العمل  ديسمبر(شركاء   - )يناير  الوصول  إليهاحوادث  الوصول  يصعب  التي  المناطق  في  االحتياج  ذوي  لألشخاص  المئوية  النسبة 

2082,928%49
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في عام 2021م، كانت العوائق البيروقراطية التي فرضتها السلطات 
كثر قيود الوصول المبلغ عنها على نطاق واسع للعملية  هي أ

كثر من 68 في المائة من حوادث الوصول.  اإلنسانية حيث شكلت أ
تتأثر البرامج والعمليات اإلنسانية بشكل كبير في انتهاك محتمل 

لاللتزامات بتسهيل وصول المساعدات اإلنسانية دون عوائق بموجب 
القانون اإلنساني الدولي وقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

ذات الصلة. كما أبلغ الشركاء في المجال اإلنساني عن 890 حادثة 
في عام 2021 حيث حاولت السلطات التدخل في األنشطة اإلنسانية 
منتهكة المبادئ اإلنسانية وكذلك قواعد ولوائح المنظمة والجهات 

المانحة. تتعلق التحديات الخاصة بالتأخير ورفض االتفاقات الفرعية 
للمشروع، ومحاوالت السلطات للتدخل في تصميم المشروع، واألنشطة، 

واالستهداف، والميزانية، والتوظيف، والعناصر األخرى لعملية البرامج. 
ُقدر أن ما يصل إلى 7.2 ماليين شخص بحاجة إلى المساعدة قد تأثروا 

بالمساعدات المتأخرة والمتوقفة في عام 2021م بسبب تعليق أو رفض 
السلطات لالتفاقات الفرعية لمشاريع المنظمات غير الحكومية.

كانت القيود المفروضة على تحركات المساعدات اإلنسانية واسعة 
النطاق وُفرضت بشكل ممنهج في عام 2021م. فقد أبلغ الشركاء عن 
حوالي 1,114 حادثة مرتبطة بالقيود المفروضة على حركة المنظمات 

اإلنسانية23  والموظفين والبضائع داخل اليمن وإليه. وتشمل هذه 
رفض تصاريح السفر للعاملين في المجال اإلنساني لتقديم المساعدة، 

والتأخير واعتراض السبيل عند نقاط التفتيش على الطرق، واإلصرار 
المتزايد في عدة مواقع على وجود المحرم من الذكور مما يعيق حركة 

العامالت في المجال اإلنساني. كما تم تقييد حركة اإلمدادات اإلنسانية إلى 
اليمن وداخله بسبب التصاريح غير النظامية والضرائب وقيود النقل. 

وقد أعاقت هذه القيود مجتمعًة بشدة إيصال اإلمدادات والمساعدات 
المنقذة لألرواح في الوقت المناسب وبكفاءة في جميع أنحاء اليمن.

استمر العنف ضد المنظمات والعاملين في المجال اإلنساني في عام 
2021م حيث تم اإلبالغ عن حوالي 70 حادثة.24 وفي حين أن هذا يمثل 

انخفاًضا عن عام 2020م عندما تم اإلبالغ عن 96 حادثة فقط، إال أن 

العنف الذي وقع ظل شديًدا. وقد شملت الحوادث االعتداء الجسدي 
واالحتجاز والترهيب وغير ذلك من أشكال إساءة معاملة العاملين في 
المجال اإلنساني ومصادرة األصول اإلنسانية واحتالل المباني اإلنسانية.

سيواصل الفريق الُقطري اإلنساني في اليمن في عام 2022م مشاركته 
المتفانية والمنسقة مع السلطات في اليمن والجهات المانحة للدفاع 

عن وضمان استجابة إنسانية آمنة ومستدامة وقائمة على المبادئ في 
جميع أنحاء البالد. وسيقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بمراقبة 

بيئة الوصول وتقديم تحليل للقيود نيابة عن المجتمع اإلنساني إلسناد 
المناصرة القائمة على األدلة. وسيشمل ذلك أيًضا توفير تحديثات 

الوصول المنتظمة واإلبالغ عن التطورات التشغيلية وتحليل الوضع في 
جميع أنحاء البالد إلثراء عملية صنع القرار االستراتيجي والتشغيلي.

 ستستمر مجموعة عمل الوصول اإلنساني في اليمن ومجموعات العمل 
المحلية في اثراء واسناد  العمليات اإلنسانية بناًء على نهج مشترك 

وتحليل تحديات الوصول وستقدم المشورة االستراتيجية والدعم الفني 
والتوجيه التشغيلي للفريق القطري اإلنساني. كما سيستمر التنسيق 
المدني - العسكري مع أطراف الصراع في تسهيل العمليات اإلنسانية 
اآلمنة والقائمة على المبادئ في جميع أنحاء البالد. وسيسهل مكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية تنسيق نظام اإلخطارات اإلنسانية لليمن الذي 
يتم تفعيله مع خلية اإلجالء والعمليات اإلنسانية لضمان سالمة وأمن 
المرافق والحركات اإلنسانية المحمية بموجب القانون الدولي اإلنساني. 
كما سيقود مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التواصل والتنسيق مع 

الجهات ذات الصلة التابعة للحكومة اليمنية وأنصار هللا والمناصرة من 
أجل التقيد المنهجي بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي اإلنساني بما في 

ذلك تمكين عمليات إيصال المساعدات اإلنسانية اآلمنة والمستدامة 
والقائمة على المبادئ في جميع أنحاء اليمن.

الحوادث التي تم اإلبالغ عنها 
2,928

التدخل في تنفيذ األنشطة 
اإلنسانية

تقييد حركة موظفي المنظمات أو 
البضائع إلى البلد المتضرر

العنف ضد أصول 
ومنشآت العاملين في 

المجال اإلنساني

واألعمــال  العســكرية  العمليــات 
العدائيــة المســتمرة التــي تعرقــل 

العمليات اإلنسانية

تقييد حركة موظفي المنظمات أو 
البضائع داخل البلد المتضرر XX إجمالي
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 1.7 
المساءلة أمام السكان المتضررين 

تعطي خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م األولوية لتعزيز االستجابة 
على مستوى المنظومة لالستماع إلى أصوات األشخاص المتضررين 
من األزمة والعمل بناًء عليها. يلتزم الفريق القطري اإلنساني بتعزيز 
مبدأ المساءلة أمام السكان المتضررين الخاص به في عام 2022م 

كما هو موضح في األهداف اإلدارية. ولتفعيل هذا كمسؤولية جماعية 
سيعمل الشركاء في المجال اإلنساني على تعزيز آليات رفع الشكاوى 

والمالحظات الحالية للمستفيدين كجزء ال يتجزأ من االستجابة لضمان 
دمج جميع جوانب المساءلة أمام السكان المتضررين والمشاركة 

المجتمعية في العمليات اإلنسانية من خالل نهج يركز على المستفيد. 

سيتم إعادة تنشيط مجموعة العمل المعنية بالمشاركة المجتمعية 
والمساءلة أمام السكان المتضررين في الربع الثاني من عام 2022م 

لعضوية شاملة من الفريق القطري اإلنساني والمجتمع اإلنساني 
األوسع. وسيستمر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية واليونيسف 

في المشاركة في رئاسة مجموعة العمل وتسهيل االجتماع المنتظم 
لمجموعة العمل وضمان مشاركة المعلومات الكافية مع جميع 

مكونات المجتمع اإلنساني األوسع في اليمن. 

ستعمل جهود المساءلة أمام السكان المتضررين على تعزيز 
احترام حقوق النساء والفتيات والرجال والفتيان الذين يحتاجون 

إلى المساعدات اإلنسانية من خالل ضمان تقديم المساعدة بدون 
تمييز مع مراعاة االحتياجات المحددة لألشخاص المتضررين بما في 

ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والسكان النازحون والفئات المهمشة 
و كبار السن. في عام 2020م، كشفت دراسة بحثية أجريت حول 

مخاطر االستبعاد من المساعدات اإلنسانية عن مدى وطرق تعرض 
الفئات الضعيفة من األشخاص المحتاجين ال سيما النازحين داخلًيا 
والمهمشين وذوي اإلعاقة وكبار السن والنساء لخطر االستبعاد من 

المساعدات اإلنسانية.25 باإلضافة إلى ذلك وثقت الدراسة تصورات 
واسعة االنتشار بين األشخاص المحتاجين عن عدم االستجابة 

للمخاوف التي أبلغوا عنها من خالل آليات الشكاوى والمالحظات 
وخوفهم من االنتقام ومخاطر الحماية األخرى إذا استخدموا هذه 
اآلليات. وجدت الدراسة أن 76 في المائة من المستجيبين الذين 

شملهم االستطالع يعتقدون أن الوكاالت اإلنسانية غير قادرة على تحديد 
احتياجاتهم الفعلية واالستجابة لمتطلباتهم بطريقة مناسبة. تتمثل 

بعض التوصيات الرئيسية للدراسة والتي تم تقديمها إلى فريق العمل 
اإلنساني وآلية التنسيق المشتركة بين المجموعات القطاعية وفريق 

عمل الدمج في إنشاء آليات رفع مالحظات وشكاوى آمنة وذات مغزى 
ويمكن الوصول إليها ومصممة بنهج يركز على األشخاص المتضررين 

من خالل عملية استشارية والتأكد من أن الجهات اإلنسانية تعمل 

على زيادة التواصل المباشر والفعال مع المجموعات المعرضة لخطر 
االستبعاد. في عام 2021م، حث فريق عمل الدمج  كل مجموعة 

قطاعية على اإلبالغ عن جهودها والتحديات التي تواجهها في تخفيف 
من كل حواجز االستبعاد المحددة في الدراسة. بناًء على هذه المبادرة 

ستجري المجموعات القطاعية الوطنية تحلياًل مشابًها الستكمال 
وانجاز وتحديد المجاالت ذات األولوية للحد بشكل جماعي من حواجز 

االستبعاد في عام 2022م.

تماشًيا مع التزامات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت لعام 
2017م تجاه المساءلة أمام السكان المتضررين، ستركز مجموعة 

عمل المشاركة المجتمعية والمساءلة أمام السكان المتضررين في 
اليمن على تحسين "المعلومات والمالحظات واالجراءات المتخذة" في 

االستجابة اإلنسانية الجماعية على مستوى المنظومة. وسيتحقق ذلك 
من خالل دعم مراقبة تصورات المجتمع حول كفاءة وفعالية االستجابة 

اإلنسانية، وتعزيز تنفيذ وتنسيق آراء المستفيدين وآليات الشكاوى 
الحالية وسد الفجوات في التزام الشركاء اإلنسانيين بإنشاء تلك اآلليات 

والتعلم منها، وضمان تبادل المعلومات حول األنشطة، والدراسات 
االستقصائية والسياسات المتعلقة بتنفيذ التزامات المساءلة أمام 

السكان المتضررين بما في ذلك توفير التدريبات على أساس الحاجة 
لها. لتعزيز تطوير آلية أقوى للمساءلة أمام السكان المتضررين تكون 
قائمة على األدلة وتعزيزها سيحافظ شركاء العمل اإلنساني في اليمن 
على الوصول إلى المعلومات في الوقت المناسب من قبل األشخاص 

المتضررين من األزمة ويضمنون أنهم على دراية باالستجابات ولديهم 
فرص لتقديم المالحظات من خالل اآلليات الخاصة بالشكاوى 

والمالحظات، والوعي المجتمعي النشط والمشاركة.

ستكون األساليب الرئيسية لجمع المالحظات/الشكاوى من خالل 
كز االتصال المخصصة، مقابالت المدلين الرئيسيين بالمعلومات،  مرا

والمناقشات الجماعية المركزة بما في ذلك من خالل آلية رفع الشكاوى 
والمالحظات من المستفيدين من صندوق التمويل اإلنساني في اليمن، 
كز االستقبال  واستخدام صناديق المقترحات التي ال تحدد الهوية، ومرا

الفورية. وسيقوم العاملون في المجال اإلنساني بجمع المالحظات الواردة 
من خالل هذه الوسائط ودمجها في مراقبة البرامج ومراجعتها من أجل 

تحسين تقديم الخدمات.
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 1.8 
الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي

الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي كجزء من دمج 
العمليات القطرية واستراتيجية أو سياسات المساءلة أمام 

 السكان المتضررين
يعتبر االستغالل واالعتداء الجنسي ضد األشخاص الذين يحتاجون 
إلى مساعدات إنسانية أسوأ شكل من أشكال االنتهاك واألذى الذي 
يمكن أن يرتكبه العاملون في المجال اإلنساني ضد األشخاص الذين 
من المفترض أن يقوموا بحمايتهم وخدمتهم. تأخذ خطة االستجابة 
اإلنسانية في اليمن الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي كأولوية 

للعمل المستمر والتكامل في جميع التدخالت.

 معالجة حالة النقص في اإلبالغ عن االستغالل واإليذاء الجنسي
ال يتم اإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسي إلى حد كبير وبشكل 
مستمر في اليمن - بشكل غير متناسب مقارنة مع الوجود الكبير 

للعاملين في المجال اإلنساني والتنمية اإلنسانية في البالد. تتنوع األسباب 
التي تمنع االفصاح عن الشكاوى المتعلقة باالستغالل واإليذاء الجنسي 

مثل - الضغط االجتماعي والخوف من الوصم واالنتقام، الذي يجبر 
ضحايا االستغالل واإليذاء الجنسي على التخلي عن البحث عن الدعم / 
االستجابة، ونقص المعرفة باالستغالل واإليذاء الجنسي وقنوات اإلبالغ، 

ونقص الخدمات المتاحة للناجين، واإلفالت من العقاب، والتنسيق 
المحدود بين منظمات اإلغاثة. إن معالجة الثغرات المذكورة أعاله هي 
المفتاح لضمان منع االستغالل واإليذاء الجنسي واالستجابة للناجين. 

ومع ذلك لن تكون أنشطة الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي 
كافية ما لم يتم التعامل معها بشكل جماعي بطريقة منسقة.

الشبكة المشتركة بين الوكاالت للحماية من االستغالل واإليذاء 
 الجنسي في اليمن

يشترك اليونيسف ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين في رئاسة 
الشبكة المشتركة بين الوكاالت تحت إشراف منسق الشؤون اإلنسانية. 
طورت الشبكة استراتيجيتها وخطة عملها وكذلك اختصاصاتها لتوجيه 
أنشطة الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي المنسقة في: 1( الوقاية 

وتخفيف المخاطر، 2( آلية يمكن الوصول إليها للشكاوى واإلبالغ، 3( 
جودة مساعدة الناجين، و 4( المساءلة والتحقيق. تتم مراقبة التقدم 

المحرز في عمل شبكة الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسي 
بانتظام من قبل الفريق القطري اإلنساني.

للتأكد من أن الجهات اإلنسانية لديها القدرة المطلوبة إلدارة الحماية 
من االستغالل واإليذاء الجنسي، أتاحت الشبكة سلسلة من الدورات 

التدريبية لنقاط االتصال الخاصة بأعضائها. سيتم إجراء تدريب 
للمدربين لتنفيذ التدريب في المنظمات األعضاء والتدريب على 

ادعاءات االستغالل واإليذاء الجنسي التي تتناول إجراءات التشغيل 
الموحدة وسيتم التزويد بالحقيبة التدريبية ومجموعة الموارد / المواد. 
تدعم الشبكة أيًضا المنظمات اإلنسانية لاللتزام بالسياسة المؤسسية 

واللوائح ذات الصلة وآليات اإلبالغ وتحديد األدوار والمسؤوليات 
المتعلقة بالحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي.

سيتم إجراء تخطيط ورسم خرائط آللية رفع الشكاوى والمالحظات 
الحالية ومقدمي خدمات الناجين من االستغالل واإليذاء الجنسي 

من خالل التعاون الوثيق مع المجموعات القطاعية الخاصة بالحماية 
والصحة ونطاق المسؤولية الخاص بالعنف القائم على النوع 

االجتماعي وكذلك المساءلة أمام السكان المتضررين ومجموعات 
العمل النقدية. بناًء على رسم الخرائط والتحليل، ستتم معالجة 

الثغرات التي سيتم تحديدها. كما سيتم أيًضا رفع مستوى الوعي 
والتوعية تجاه األشخاص المتضررين لمعرفة ما هو غير مقبول وماذا 

وأين يتم اإلبالغ عن أي حادث أو مخاوف.

 لدمج الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي في أنشطة االستجابة 
ستعمل الشبكة عن كثب مع مجموعات قطاعية مختلفة ومجموعات 
العمل وأصحاب المصلحة لضمان دمج الحماية من االستغالل واإليذاء 
الجنسي في كل استجابة قطاعية كجزء من تحليل المخاطر والتخفيف 

من حدتها وآليات وأنظمة اإلحالة وآلية اإلبالغ ومساعدة الناجين.

 دمج الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي
ستقوم الشبكة ببذل كل الجهود إلدماج الحماية من االستغالل واإليذاء 

الجنسي في التدخالت وطرائق المساعدة المنفذة.
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 1.9 
اإلعاقة 

 في غياب إحصاءات رسمية عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في 
اليمن تشير إرشادات منظمة الصحة العالمية إلى أن األشخاص ذوي 
اإلعاقة يشكلون 15 في المائة من سكان أي بلد ويبلغ عددهم 4.78 

ماليين شخص في اليمن.26 ومع انتشار العبوات الناسفة والمتفجرات 
من مخلفات الحرب التي تسبب خسائر في صفوف المدنيين وتأثير 

انعدام األمن الغذائي على نطاق واسع والنزوح واألوبئة الصحية فمن 
المرجح أن يكون العدد الفعلي لألشخاص ذوي اإلعاقة في اليمن أعلى 

من ذلك بكثير.

على الرغم من الدعوات المتزايدة لتحسين دمج المعاقين في العمل 
اإلنساني، ال يزال األشخاص ذوو اإلعاقة يواجهون عقبات كبيرة في 
الحصول على حقوقهم27 وال يزالون مستبعدين إلى حد كبير من 

االستجابة اإلنسانية وعمليات صنع القرار.28 وتشمل العقبات الكبيرة 
التي يواجهها ذوو االعاقة الوصول الجسدي للخدمات وعقبات 

التواصل والوصم والتمييز وتوافر الدعم المخصص )على سبيل المثال 
األجهزة المساعدة( لتلبية متطلباتهم المحددة وقدرات العاملين في 

كثر من 300 منظمة غير حكومية  المجال اإلنساني. وقد أجبر النزاع أ
محلية كانت تقدم خدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة في مجاالت الرعاية 

والتدريب وإعادة التأهيل على تعليق أنشطتها.29

ازدادت اإلصابات واإلعاقة المرتبطة بالنزاع مما زاد من عدد األشخاص 
كثر من إعاقة واحدة  ذوي اإلعاقة واألشخاص الذين يواجهون أ

وبالتالي زاد الطلب على الخدمات العامة والمتخصصة التي تستهدف 
متطلباتهم الخاصة. ومما يزيد من تفاقم أوضاعهم قلة توافر الخدمات 
األساسية أو حتى االفتقار التام لها ال سيما تلك التي تعتبر متطلباتهم 

الخاصة في بعض المناطق. عالوة على ذلك فإن النزوح يزيد من 
المخاطر بين األشخاص

الذين يعانون من اإلعاقات مثل انفصالهم عن مقدمي الرعاية لهم 
وشبكات الدعم وحتى التخلي عنهم بصورة كاملة بينما يتعين على 
الغالبية العظمى من األشخاص ذوي اإلعاقة الفرار دون أي أجهزة 

مساعدة مثل الكراسي المتحركة والعكازات30 مما يزيد من ضعفهم 
أثناء النزوح. باإلضافة إلى جميع التحديات التي يواجهها المدنيون في 
النزاع يواجه األشخاص ذوو اإلعاقة خطًرا متزايًدا من التمييز وسوء 

المعاملة وحتى العنف.31

وغالًبا ما يكون وصولهم إلى المساعدات والخدمات مقيًدا كما أن 
االستثمار في التدخالت التي تأخذ في االعتبار طلباتهم المحددة محدود 

للغاية في اليمن. كما يمثل نقص البيانات المحدثة والجودة فجوة كبيرة. 

وبينما كانت هناك تحسينات في اإلبالغ عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة 
الذين تم تقييمهم أو الوصول إليهم من خالل البرامج اإلنسانية ال تزال 

هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لإلبالغ عن إعاقتهم واحتياجاتهم 
والعقبات التي يواجهونها في الحصول على المساعدة واالستجابة لها. 

وعالوة على ذلك يجب أن تكون المساعدة اإلنسانية شاملة في التصميم 
وتكييف التدخالت والبرامج لألشخاص ذوي اإلعاقة. باإلضافة إلى 

الجمع والمراقبة المحدودة لبيانات دمج اإلعاقة هناك مشاركة هادفة 
محدودة من قبل المنظمات اإلنسانية والشركاء مع األشخاص ذوي 

اإلعاقة أو منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة.

 في عام 2019م، قدرت منظمة الصحة العالمية أن 1 من كل 5 
أشخاص يعيشون في المناطق المتأثرة بالنزاع يعيش مع شكل من 

أشكال االضطرابات النفسية من االكتئاب الخفيف أو القلق إلى الذهان 
في حين أن 1 من كل 10 يعيش مع اضطرابات نفسية متوسطة أو 
شديدة.32 ومع ذلك هناك إمكانية محدودة للحصول على خدمات 

الدعم النفسي واالجتماعي في اليمن وندرة خدمات الصحة النفسية 
كز الرعاية الصحية األولية إلى  في جميع أنحاء البالد حيث تفتقر مرا

القدرة على تقديم أي خدمات نفسية واجتماعية أو خدمات الصحة 
كثر وضوًحا بالنسبة للنساء الالئي يتحملن عبًئا  العقلية. إن الخسائر أ

غير متناسب من رعاية أسرهن ومجتمعاتهن ومن المرجح أن يتعرضن 
للعنف القائم على النوع االجتماعي.33

في عام 2022م، سيكثف الشركاء في المجال اإلنساني جهودهم لضمان 
وصول خدمات المساعدات والحماية إلى األشخاص ذوي اإلعاقة 

وحصولهم على المساعدة المحددة التي يحتاجون إليها. وكخطوة أولى 
ستزيد المجموعات القطاعية من الجهود لجمع البيانات التي تشمل 

اإلعاقة وكذلك العمر والجنس بما في ذلك المعلومات ليس فقط 
عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ولكن احتياجاتهم الفردية الخاصة. 
كما ستعمل المجموعات القطاعية أيًضا على ضمان أن المساعدة 

مصممة لدعم ومعالجة االحتياجات المحددة لجميع الفئات الضعيفة 
بما في ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة. بدعم من فريق عمل الدمج  هناك 

عدد قليل من المجموعات القطاعية بما في ذلك مجموعات المأوى 
والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ونطاق 

المسؤولية الخاص بالعنف القائم على النوع االجتماعي تقوم بعقد 
دورات تدريبية ورفع مستوى الوعي حول دمج اإلعاقة. كما سيتم إجراء 

تدريبات حول إدراج اإلعاقة لمقدمي طلبات العمل لدى الصندوق 
اليمني االنساني والمراقبين التابعين له. تخطط المجموعة القطاعية 

للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة لتكثيف تفعيل ورقة النصائح 
الخاصة بإدماج اإلعاقة في استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة 
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الصحية التي تم إنتاجها بدعم من فريق عمل الدمج. وستعزز زيادة 
التمثيل المباشر لمنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة في فريق عمل 

الدمج في عام 2022 وصول أصوات األشخاص ذوي اإلعاقة في منتديات 
تنسيق العمل اإلنساني واالستجابة الشاملة.

 

 1.10 
المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

بسبب الصراع الذي طال أمده، واجهت النساء والفتيات والفتيان 
والرجال مخاطر مختلفة وبالتالي وقعوا ضحايا بطرق مختلفة. عندما 

ال تدرك المنظمات اإلنسانية االحتياجات ونقاط الضعف والقدرات 
المختلفة للنساء والفتيات والفتيان والرجال فإنها تتعرض لخطر تقديم 

مساعدات غير عادلة وقد تعزز عدم المساواة الموجودة مسبًقا.

ُيعد النوع االجتماعي بعًدا معقًدا ولكنه أساسي في األزمة في 
اليمن.34وقد ظلت البالد في ذيل مؤشر الفجوة بين الجنسين العالمي 
الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي ألكثر من 13 عاًما متتالية.35 
إن عدم المساواة بين الجنسين متجذرة بعمق في مجتمع ذكوري مع 
أدوار صارمة بين الجنسين . ويتم وضع المعايير الثقافية والتقليدية 
في المقدمة والتي بدورها تعمل على تغذية المواقف التي لها تأثير 

سلبي على الرفاه الجسدي والعقلي للنساء والفتيات. وتحت تأثير هذه 
المبادئ فغالًبا ما ينتظر حماية المرأة واالشراف عليها من قبل الرجال 
في حين أن جمع البيانات المباشر وضمان مشاركة المرأة في عمليات 
صنع القرار على أي مستوى يعتبر أمًرا غير ضروري. وبالتالي ال يزال 

الحصول على معلومات مشروعة من خالل مشاركة النساء والفتيات 
يمثل تحديًا كما أن أي جهد لجمع المعلومات المتعلقة بالمساواة بين 
الجنسين يعتبر تهديًدا محتمالً للتقاليد والثقافة ويؤثر هذا بالمثل على 
عمل المنظمات اإلنسانية والحماية الشاملة والبيئة اإلنسانية في اليمن.

تؤكد سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وإطار المساءلة 
بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في العمل 

اإلنساني )2017( على مركزية المساواة بين الجنسين وتمكين النساء 
والفتيات في العمل اإلنساني مما يتطلب استجابة إنسانية تستند 

إلى تحليل شامل للنوع االجتماعي. تنص السياسة بوضوح على أن 
المسؤولية تقع على الفريق القطري الخاص بالعمل االنساني وآلية 

التنسيق المشتركة بين المجموعات القطاعية والمجموعات القطاعية 
في تنفيذ االستراتيجية. في عام 2022 ومن أجل تفعيل التزامات 

المساءلة هذه وتحسين مشاركتها مع األشخاص المتضررين وتركيز 
المساواة بين الجنسين في االستجابة اإلنسانية لليمن سيقوم الفريق 

الُقطري للعمل اإلنساني وآلية التنسيق المشتركة بين المجموعات 
القطاعية بإدماج المساواة بين الجنسين وفًقا لدليل اللجنة الدائمة 

المشتركة بين الوكاالت الصادر في عام 2018 بشأن النوع االجتماعي 

للعمل اإلنساني على النحو التالي:

التحليل القائم على النوع االجتماعي: عمل مجموعات لتحسين 	 
الجمع والتحليل الدوري للبيانات المصنفة حسب الجنس 

والعمر واإلعاقة والتنوع كدليل على التأثير المتباين للنزاع وكذلك 
االحتياجات والقدرات المختلفة.

األنشطة المخصصة: ضمان تصميم األنشطة وفًقا لالحتياجات 	 
المختلفة للجنس والفئات العمرية من السكان، وجود تدابير 

لضمان الوصول اآلمن إلى المساعدات حسب الجنس والفئات 
العمرية المختلفة.

المشاركة الهادفة: يؤثر الجنس والفئات العمرية المختلفة على 	 
القرارات في جميع مراحل استجابة المشروع / البرنامج مثل 

)المشاركة في تقييم االحتياجات وتصميم االستجابة والمراقبة 
ومراجعة األقران لالستجابة(.

مؤشر النوع االجتماعي والعمر الخاص باللجنة الدائمة 	 
المشتركة بين الوكاالت: ستطبق المجموعات القطاعية أداة 

مؤشر النوع االجتماعي والعمر الخاص باللجنة الدائمة المشتركة 
بين الوكاالت على مرحلة التصميم والمراقبة.

كجزء من االلتزام تجاه هذا العمل ودعم الفريق القطري اإلنساني وآلية 
التنسيق المشتركة بين المجموعات القطاعية لتحقيق المساواة 
بين الجنسين، ستواصل شبكة النوع االجتماعي في عام 2022م 

تعزيز مشاركة وتمكين النساء والفتيات والفتيان والرجال من جميع 
التنوعات في االستجابة اإلنسانية عبر القطاعات لتقديم المساعدات 

الموجهة للفئات األكثر ضعفاً وتهميشاً. كما سيتم اعتماد نهج "عدم 
إلحاق الضرر" أثناء تطبيق منظور قائم على النوع االجتماعي، الذي قد 

يكون له أثر سلبي غير مقصود على النساء والفتيات.

كًا للحاجة إلى زيادة تعزيز تعميم مراعاة المنظور القائم على  وإدرا
النوع االجتماعي بشكل هادف في جميع مراحل االستجابة ستدعم 

شبكة النوع االجتماعي بدعم من القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل 
الجنسانية المخصصة لليمن ويستضيفها مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية دمج مراعاة المنظور القائم على النوع االجتماعي عبر 
المجموعات القطاعية من خالل:
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تعزيز قدرات شبكة النوع االجتماعي، ال سيما شركاء صندوق 	 
التمويل اإلنساني في اليمن ومختصي التواصل للنوع االجتماعي 

والعنف القائم على النوع االجتماعي فيما يتعلق بدليل النوع 
االجتماعي في العمل اإلنساني وتحليل ومناصرة النوع االجتماعي 

وتطبيق مؤشر النوع االجتماعي والعمر اثناء تسهيل التحليل 
السريع المشترك بين الوكاالت للنوع االجتماعي في الميدان .

سيقدم مختصوا التواصل المعنيين بالنوع االجتماعي والعنف 	 
القائم على النوع االجتماعي في المجموعات القطاعية الدعم 
بشكل منهجي للمجموعات القطاعية من خالل بناء قدرات 
الجهات اإلنسانية الوطنية والدولية فيما يتعلق بدليل النوع 

االجتماعي في العمل اإلنساني وضمان تطبيق مؤشر النوع 
االجتماعي والعمر في المجموعات القطاعية من خالل تسهيل 
التدريب عليه بدعم من القدرة االحتياطية المعنية بالمسائل 

الجنسانية للمجموعات القطاعية والشركاء.
تيسير إجراء تقييم سريع واحد على األقل للنوع االجتماعي بين 	 

المجموعات القطاعية لجمع البيانات المصنفة حسب النوع 
االجتماعي بشأن االحتياجات المختلفة لألشخاص المتضررين 

عبر المجموعات القطاعية.
يشارك مختصي التواصل المعنيين بالنوع االجتماعي والعنف 	 

القائم على النوع االجتماعي في المجموعات القطاعية وشبكة 
النوع االجتماعي في المراقبة مع الشركاء المحليين لجمع 

المعلومات حول القضايا المتعلقة بالوصول إلى الخدمات حسب 
نوع الجنس والفئات العمرية عبر المجموعات القطاعية ثم بعد 
ذلك في تقديم النتائج والمناصرة في القضايا مع الفريق القطري 

اإلنساني وآلية التنسيق المشتركة بين المجموعات القطاعية.
االنخراط مع المنظمات غير الحكومية التي تقودها النساء 	 

لتسهيل مشاركة المتضررين في التقييمات والتصميم، 
والمالحظات والشكاوى، ومراقبة االستجابة.

ستحافظ شبكة النوع االجتماعي التي أُنشئت في عام 2020م وترأسها 
هيئة األمم المتحدة للمرأة على العالقات مع مجموعات العمل 

اإلقليمية والدولية المعنية بالنوع االجتماعي من أجل التعاون وتبادل 
الخبرات والدروس المستفادة. عالوة على ذلك ستستمر شبكة النوع 

االجتماعي في تقديم الدعم إلى صندوق التمويل اإلنساني في اليمن فضالً 
عن كونها النقطة المرجعية األولى للنوع االجتماعي في اليمن وستناقش 

دائًما أي قضايا تتعلق بالنوع االجتماعي وتدافع عنها.

 1.11 
المساعدات النقدية متعددة األغراض

في عام 2022م، سيعمل فريق العمل المعني بالنقد والسوق على 
تعزيز الروابط مع التزامات الصفقة الكبرى البالغ عددها 51 والبناء 

على األسس التي تم وضعها في عام 2021م. ستكون األولويات الثالث 
األولى المتمثلة في 1( مزيد من الشفافية 2( المزيد من أدوات الدعم 

والتمويل للمستجيبين المحليين والوطنيين و3( زيادة استخدام 
وتنسيق البرامج القائمة على النقد هي المجاالت ذات األولوية التي 

سينصب التركيز عليها في مجتمع مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية 
في اليمن بما في ذلك فريق العمل المعني بالنقد والسوق وبيان النقد 

المشترك لألمم المتحدة.  عالوة على ذلك، سيتم بذل جهود عملية 
لتنفيذ مؤتمر النقد لتنسيق النقد التابع للجنة الدائمة المشتركة بين 
الوكاالت الذي تمت الموافقة عليه في 18 فبراير 2022م. سيتم وضع 

نهج مهدف في عام 2022م من أجل تعزيز التكامل بين المنظمات 
اإلنسانية والتنموية إلنشاء وتعزيز التعهد تجاه العالقة بين االعمال 
كثر  اإلنسانية والتنمية والسالم. وسيضع هذا النهج األساس لنهج أ

تماسكًا وتعاونًا عبر قطاع المساعدات اإلنسانية الدولية والتنمية وهو 
أمر بالغ األهمية للمساعدة في دفع اإلصالحات اإلنسانية على مستوى 

المنظومة إلى األمام وتعزيز روابط الحماية االجتماعية. إن التعاون 

بين منتديات تنسيق النقد بما في ذلك فريق العمل المعني بالنقد 
والسوق، وبيان النقد المشترك التابع لألمم المتحدة، واتحاد النقد في 

اليمن، ومجموعة عمل النقد للجهات المانحة بشأن أدوات المساعدات 
النقدية والقسائم اإلنسانية والعمليات والمبادئ التوجيهية والنُّهج 
سيعزز أوجه التكامل والتآزر والمساءلة بين وكاالت األمم المتحدة 
والمنظمات األخرى مع التركيز على جميع أنواع التحويالت النقدية 

والقسائم بما في ذلك التحويالت متعددة األغراض والقطاعية.

في عام 2022م، يلتزم المجتمع اإلنساني بما في ذلك الجهات المانحة 
والشركاء بدعم األشخاص الضعفاء لمواصلة تلقي المساعدات 

النقدية والقسائم والحفاظ على كرامتهم بما يتماشى مع مبادئ "عدم 
إلحاق الضرر". سوف يتعاون فريق العمل المعني بالنقد والسوق 

والمجموعات القطاعية والجهات المعنية األخرى لتوسيع نطاق 
المساعدات النقدية متعددة األغراض، والمساعدات النقدية والقسائم 

اإلنسانية الخاصة بقطاع معين لدعم السكان المستهدفين من 
خالل آليات التنفيذ المختلفة. في عام 2022م وبناء على ما تم في عام 

2021م، قام فريق العمل المعني بالنقد والسوق بمواءمة الحد األدنى 
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لتكاليف السلة الغذائية من أجل البقاء وقيم التحويل المقابلة لكامل 
اليمن ووضع مالحظات إرشادية حول استخدام قيم التحويل القائمة 
على الحد األدنى لتكاليف السلة الغذائية من أجل البقاء لتحديد حزم 
المساعدات النقدية متعددة االغراض. في عام 2022م، سيتم تدريب 

أعضاء وشركاء فريق العمل المعني بالنقد والسوق على تصميم 
حزمة المساعدات النقدية متعددة االغراض باستخدام قيم التحويل 

القائمة على الحد األدنى لتكاليف السلة الغذائية من أجل البقاء. تمت 
مواءمة مؤشرات ما بعد التوزيع الخاصة بالمساعدات النقدية متعددة 

االغراض جنًبا إلى جنب مع تحليل أثر أسعار الصرف على االقتصاد 
المحلي واألسواق في عام 2021م ودراسة شاملة أجريت في اليمن فيما 
يتعلق بمقدمي الخدمات المالية وآليات توزيع النقد. في عام 2022م، 

سيتم تطوير األدوات الرئيسية مثل القوائم المرجعية لالختيار والتعاقد 
لمقدمي الخدمات المالية، والشركاء المنفذين، وكذا القائمة المرجعية 

لمخاوف الحماية في برامج المساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية 
واإلرشادات بشأن البرامج المتكاملة لمساعدات النقد والقسائم 

اإلنسانية والمساعدات النقدية متعددة االغراض.

في عام 2022م، سواصل فريق العمل المعني بالنقد والسوق مواءمة 
األدوات والُنهج وتعزيز أوجه التكامل وبناء تآزر ورؤية استراتيجية 

وتشغيلية مشتركة لتعزيز المساءلة المشتركة والتنسيق بين جميع 
كتسبت  الجهات العاملة في مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية. ا

الحاجة إلى بناء الروابط بين مختلف منتديات ومنصات تنسيق 
المساعدات النقدية والقسائم اإلنسانية زخًما في العام الماضي. ويتقبل 

المانحون قابلية التشغيل البيني لألنظمة والعمليات التي توفر أيًضا 
قاعدة للتكامل بين معلومات المستفيدين وأنظمة إدارة المساعدات في 

اليمن. تم االعتراف بالمثل كتوصية رئيسية في دراسة قابلية التشغيل 
البيني لنظام المعلومات اإلدارية التي أجريت في عام 2021م من قبل 

بيان النقد المشترك التابع لألمم المتحدة في اليمن. سيتم التركيز 
على التوصيات الصادرة عن دراسة قابلية التشغيل البيني التي تم 
اجراؤها من قبل بيان النقد المشترك لألمم المتحدة والبناء عليها 

في عام 2022م.

 ُيعتبر السياق في اليمن سياق معترف به كأرضية ذات جدوى 
للمبادرات الجديدة والتي يمكن أن تدعم التوسع السريع في 

المساعدات النقدية متعددة األغراض أفقياً ورأسياً. يتضح هذا في 
التعاون بين فريق العمل المعني بالنقد والسوق الوطني والمحلي، 

والمجموعات القطاعية، واتحاد النقد في اليمن، وبيان النقد المشترك 
التابع لألمم المتحدة، ومجموعة عمل النقد للجهات المانحة. في عام 

2022م، سيضع فريق العمل المعني بالنقد والسوق استراتيجية 
نقدية إنسانية لمدة خمس سنوات لليمن والتي ستركز على المجاالت 

الرئيسية بما في ذلك 1( دعم استخدام مساعدات النقد والقسائم 

اإلنسانية كطريقة افتراضية )حيثما كان ذلك ممكًنا(، 2( دعم توسيع 
نطاق المساعدات النقدية متعددة األغراض، 3( تعزيز البيئة التشغيلية 

لمساعدات النقد والقسائم اإلنسانية / المساعدات النقدية متعددة 
األغراض، )4( تعزيز التكامل وتقوية الروابط بين الحماية اإلنسانية 

واالجتماعية، 5( تحديد سبل التعاون بين الوكاالت والمجموعات 
القطاعية ذات المسؤوليات المشتركة من خالل تعزيز مساعدات النقد 
والقسائم اإلنسانية والمساعدات النقدية متعددة األغراض في عمليات 
دورة التخطيط للبرامج اإلنسانية. في عام 2022م، سيدعم فريق العمل 
المعني بالنقد والسوق المجموعات القطاعية لتطوير وثائق السياسة 

وتصميم البرامج المتكاملة متعددة القطاعات لمساعدات النقد 
والقسائم اإلنسانية والمساعدات النقدية متعددة األغراض.

ُيظهر تحليل اتجاهات المساعدات النقدية متعددة األغراض لمدة ثالث 
سنوات في اليمن )2019 - 2021( أن عام 2019م حدد وتيرة متزايدة 

لبرامج المساعدات النقدية متعددة األغراض في اليمن حيث تم في هذا 
العام مساعدة ما يقرب من 293,400 شخص من خالل 17 شريكًا 

في المجال اإلنساني في 76 مديرية في 15 محافظة من خالل مساعدات 
كتسبت برامج  برنامج المساعدات النقدية متعددة األغراض. ا

المساعدات النقدية متعددة األغراض زخًما واسعاً، ففي عام 2020م 
نفذت 20 منظمة برامج المساعدات النقدية متعددة األغراض في 108 

مديرية في 15 محافظة وساعدت حوالي 429,700 شخص ووزعت 
17.1 مليون دوالر. في عام 2021م ووفًقا لفريق العمل المعني بالنقد 

والسوق، في الفترة من يناير إلى سبتمبر، ساعدت برامج المساعدات 
النقدية متعددة األغراض في اليمن 635,000 شخص بمبلغ 73.8 

مليون دوالر من خالل 14 شريكًا في المجال اإلنساني في 248 مديرية 
في 25 محافظة.

التخطيط وإعداد التقارير
في عام 2022م، سيتم تحسين بوابة المساعدات النقدية متعددة 
األغراض لتحسين إعداد التقارير كما سيتم تدريب الشركاء على 

استخدامها واالستفادة منها. واعتباًرا من عام 2022م وما بعده، سيتم 
استخراج أرقام تخطيط المساعدات النقدية متعددة األغراض بما 

في ذلك كمية المستفيدين المخطط لهم والقيمة بالدوالر األمريكي 
للمساعدات المخطط لها من محفظة المجموعة القطاعية/المنظمة 

واإلبالغ عنها بشكل منفصل كجزء من فصل المساعدات النقدية 
متعددة األغراض. تنعكس المتطلبات المالية للمساعدات النقدية 
متعددة األغراض في إطار طلب خطة االستجابة االنسانية اإلجمالي 

والعدد المخطط من األشخاص الذين سيتم مساعدتهم كهدف 
المساعدات النقدية متعددة األغراض.



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

44

خطة المساعدات النقدية متعددة األغراض في 
خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م

في عام 2022م، سيعمل فريق العمل المعني بالنقد والسوق مع 
المجموعات القطاعية والشركاء لتكييف التوجيه العالمي على 

المستوى القطري مع التركيز في نفس الوقت على تطوير وثائق التوجيه 
االستراتيجي والبرامجي من أجل مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية. 

هناك تفاصيل إضافية حول مساعدات النقد والقسائم اإلنسانية و 
المساعدات النقدية متعددة األغراض في اليمن جنًبا إلى جنب مع 
المستندات الداعمة لسرد خطة االستجابة االنسانية لعام 2022م 

والمساعدات النقدية متعددة األغراض ومساعدات النقد والقسائم 
اإلنسانية وأعمال أخرى لمجموعة عمل النقد والسوق في اليمن على  

https://www.humanitarianresponse.info/en/ operations/
  yemen/cash-and-marketing

الوصف
له  المخطط   النقد 

االمريكي( )بالدوالر 
يناألسر لمستفيد ا

27,000,00084,000588,753آلية االستجابة السريعة

41,850,89767,689473,823أخرى

68,850,897151,6891,062,576اإلجمالي
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 الباب الثاني: 
مراقبة االستجابة

الحديدة، اليمن
 جمعة تنظر من نافذة المأوى في مخيم النازحين في المنصورية الحديدة . 

الصورة: المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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 2.1 
نهج المراقبة

لتقييم فعالية وكفاءة االستجابة اإلنسانية سيعتمد المجتمع اإلنساني 
آلية مراقبة قوية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م. وسيشمل 

ذلك تقديم تقارير منتظمة عن اإلنجازات مقابل األهداف االستراتيجية 
والخاصة بالمجموعات القطاعية، والتقييمات اإلنسانية لتقييم 

االحتياجات، وزيارات المراقبة من قبل وكاالت اإلغاثة، وآليات المراقبة 
واإلبالغ التي تقودها المجموعات القطاعية والمراقبة من طرف 

ثالث والتقييمات.

 ال تزال مراقبة االستجابة تمثل تحديًا في بيئة العمل الهشة في اليمن 

بسبب قيود الوصول والعقبات البيروقراطية ومحدودية القدرات 
والعوائق اإلجرائية. ولكن في عام 2021م، لوحظ بعض التقدم الجيد 
في التقييمات على مستوى الدولة بما في ذلك تقييم المواقع متعدد 

القطاعات، وتقييم األمن الغذائي وسبل العيش، وتحليل التصنيف 
المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، ومسوحات سمارت على مستوى 

المحافظات. في عام 2022م، سيهدف المجتمع اإلنساني إلى زيادة 
تعزيز وتحسين الوصول إلى البيانات األولية لمراقبة األوضاع، ومراقبة 

االستجابة والتقييمات.

المراقبة والإبالغ

 ستتم مراقبة تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م من قبل 
آلية التنسيق المشترك بين المجموعات القطاعية مع التركيز على 
مخرجات االستجابة اإلنسانية. ستقيس مراقبة االستجابة الشهرية 

التقدم المحرز مقابل األهداف االستراتيجية الثالثة لخطة االستجابة 
اإلنسانية واألهداف المحددة، باإلضافة إلى أهداف المجموعات القطاعية.

ستستمر المجموعات القطاعية في تتبع الخطوات التدريجية المتخذة 
للوصول إلى األهداف في كل مجموعة قطاعية وتقديم تقرير عن 

حالة أهداف االستجابة مصنفة حسب المنطقة الجغرافية وكذلك 
حسب الجنس والعمر واإلعاقة على أساس شهري. تشمل أدوات 

إعداد التقارير الرئيسية نموذج تخطيط االستجابة والمراقبة، وملخص 
معلومات من يفعل ماذا وأين؟، وخرائط تواجد المنظمات، وآخر 
المستجدات اإلنسانية الشهرية، والتحليل ربع السنوي لفجوات 

االستجابة. كما سيتم استخدام منصة هيومان إنسايت  - وهي عبارة 
عن منصة نشر لبيانات دروة تخطيط األعمال اإلنسانية  - إلنشاء 

ملخص معلومات االستجابة الشهرية بشأن االحتياجات واالستجابة 
والفجوات. وسيتم استخدام معلومات المراقبة هذه بشكل دوري 
إلجراء مناقشة تشغيلية واستراتيجية في آلية التنسيق المشترك 
بين المجموعات القطاعية والفريق القطري اإلنساني. وسيستمر 
استخدام خدمة التتبع المالي لتتبع التمويل نحو خطة االستجابة 

اإلنسانية. سيتم مشاركة ملخص التمويل بشكل منتظم مع الفريق 
القطري االنساني إلسناد عملية المناصرة والمناقشات االستراتيجية. 

كما سيشارك مكتب تنسيق الشؤون االنسانية بانتظام تحليل تواجد 
المنظمات في اليمن.

ولمراقبة الوضع المتغير واالحتياجات الناشئة، سيتم تنفيذ زيارات 
مراقبة مشتركة بين المجموعات القطاعية وزيارات خاصة بالمجموعة 

الواحدة إلى جانب تقييم االحتياجات لتكييف استراتيجية االستجابة 
وتحسينها. في عام 2021م، وضع المجتمع اإلنساني خطة استجابة 

تشغيلية محددة لمأرب وشبوة والجوف والحديدة بسبب تصاعد حاالت 
الطوارئ في تلك المناطق. وستستمر هذه الممارسة في عام 2022م. 

باإلضافة إلى ذلك ستفيد التقييمات الوطنية والمحلية أيًضا في مراقبة 
الوضع. ولمتابعة مسار التقييمات، سوف يحتفظ مكتب تنسيق 

الشؤون اإلنسانية بسجل للتقييم ويقوم بتحليل فجوات التقييم على 
أساس ربع سنوي. وستكون تقارير التقييم والخطط التشغيلية وسجل 

التقييم بعض أدوات اإلبالغ في هذا الصدد.

سيواصل شركاء العمل اإلنساني مراقبة اتجاهات االقتصاد الكلي 
والصراع عن كثب، وأثرها على المدنيين والبنية التحتية، وأنماط النزوح، 
وقيود الوصول، وانعدام األمن الغذائي، ومعدالت سوء التغذية، وانتشار 

األمراض، والتعرض للسيول على مدار العام لتوجيه التأهب واالستجابة. 
تم وضع مصفوفة تتبع النزوح الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة في 

المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية لمراقبة النزوح وتحديد 
االحتياجات اإلنسانية الملحة. في عام 2022م، يهدف المجتمع اإلنساني 

إلى توسيع أنشطة مصفوفة تتبع النزوح إلى شمال اليمن أيًضا. كما 
تعمل آلية االستجابة السريعة أيًضا بشكل فعال في جميع أنحاء اليمن 
وستستمر في تقديم معلومات محدثة عن ديناميات النزوح. كما يوجد 

نظام رصد لتحليل هشاشة األسواق ورسم الخرائط التابع لبرنامج 
األغذية العالمي وسيستمر في توفير تحديث في الوقت الحقيقي لألمن 

الغذائي على مستوى األسرة وحالة التغذية واتجاهات السوق. يقوم 
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نظام معلومات األمن الغذائي الذي تقوده منظمة األغذية والزراعة 
بمراقبة حالة األمن الغذائي في البالد بانتظام. وتحتفظ منظمة الصحة 
العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان بنظام إلكتروني لإلنذار المبكر 

باألمراض الكتشاف حاالت التفشي المحتملة في الوقت المناسب. 
ويوفر مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين لمجموعة الحماية 
تحديًثا منتظًما لألثر المدني الناجم عن العنف المسلح. ستواصل 

مجموعة عمل النقد والسوق اليمنية بمساعدة الشركاء إدارة مبادرة 
مراقبة السوق المشتركة لمراقبة أسعار السلع األساسية وحالة 

السوق الوظيفية لتسهيل البرمجة القائمة على النقد. كما ستنشر 
مجموعة عمل النقد والسوق أيًضا ملخص معلومات ربع سنوي 

لإلبالغ عن التدخالت القائمة على النقد. وسيتم إنشاء مجموعة عمل 
فنية خاصة بآلية الشكاوى والمالحظات تابعة في إطار مجموعة عمل 

المشاركة المجتمعية والمساءلة أمام السكان المتضررين لتوجيه 
عملية آلية الشكاوى والمالحظات للبرامج اإلنسانية. وإلى جانب اآللية 

المذكورة أعاله، تتمتع المجموعات القطاعية أيًضا بوضع راسخ وآليات 
للمراقبة واإلبالغ. 

وحددت كل مجموعة قطاعية نهج مراقبة خاص سيتم تكييفه 
طوال عام 2022م.

لدى وكاالت اإلغاثة أطر مراقبة مفعلة لتقييم نتيجة وأثر التدخالت 
اإلنسانية. ستجري الوكاالت المنفذة زيارات مراقبة منتظمة لمراقبة 
تنفيذ البرامج وإجراء دراسات مراقبة خط األساس والخط الوسطي 
والنهائي وتقييمات األثر ودراسات المراقبة من طرف ثالث بموجب 

إطار المراقبة الشامل لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م. سيقوم 
صندوق التمويل اإلنساني في اليمن بتوسيع إيصال المساعدات 

اإلنسانية من خالل التركيز على األولويات واالحتياجات الحرجة ومواصلة 
إجراء زيارات المراقبة وإجراء استبيانات للتحقق من المستفيدين 

ومشاركة نتائج ممارسات المراقبة مع منسقي المجموعات 
القطاعية والشركاء في المجال اإلنساني لتعزيز تقديم المساعدات 

اإلنسانية في اليمن.

باإلضافة إلى آليات المراقبة المنتظمة، أنشأ المانحون مجموعة مراقبة 
فنية لتعزيز الرقابة على االستجابة اإلنسانية القائمة على المبادئ. 

ستواصل مجموعة المراقبة الفنية متابعة التقدم المحرز في سبعة 
مجاالت يجب على أطراف الصراع احترامها في اليمن لتمكين الوصول 

والسماح بالمساعدات اإلنسانية التي تتسم بالمساءلة والكفاءة 
والفعالية والقائمة على المبادئ.

بشكل عام ستتولى آلية التنسيق المشترك بين المجموعات القطاعية 
قيادة مراقبة خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022م. ستضمن كل 

مجموعة قطاعية ووكالة وشريك منفذ آليات المراقبة المباشرة التي 
سيتم اإلبالغ عنها بانتظام من خالل أربع أسئلة )من يفعل ماذا وأين 

ومتى( على أساس شهري. إلى جانب آخر المستجدات اإلنسانية 
الشهرية، ستجري آلية التنسيق المشتركة بين المجموعات القطاعية 

مراجعة دورية للمراقبة وإعداد تقرير نهاية العام لخطة االستجابة 
اإلنسانية. وستواصل مجموعة عمل إدارة المعلومات والتقييمات، 

ومجموعة عمل الوصول اإلنساني، ومجموعات العمل الفنية األخرى 
تقديم الدعم آللية التنسيق المشترك بين المجموعات القطاعية. 

كما ستشارك آليات التنسيق على مستوى مركز العمل اإلنساني، بما 
في ذلك فرق التنسيق اإلقليمية ومجموعات العمل المشتركة بين 
المجموعات القطاعية في جهود المراقبة. سيشرف الفريق الُقطري 

اإلنساني على عملية المراقبة واإلبالغ ويقدم إرشادات على المستوى 
االستراتيجي في هذا الصدد. وسوف يقوم صندوق التمويل االنساني في 
اليمن بإجراء مراقبة دورية في الميدان مباشرة وكذلك من خالل آليات 

مراقبة الطرف الثالث.

 التخفيف من المخاطر لمراقبة االستجابة
نظًرا ألن مراقبة الوضع واالستجابة ال تزال تمثل تحديًا في اليمن، 
سيتخذ المجتمع اإلنساني تدابير لتخفيف المخاطر للتغلب على 

العقبات في مراقبة االستجابة. وسيتواصل العمل على مستوى عاٍل مع 
السلطات لتيسير مهام التقييم والمراقبة والتفاوض بشأن الوصول. 

كما سيواصل المجتمع اإلنساني إلى جانب المانحين المضي قدًما 
في المعايير والشروط المسبقة لمجموعة المراقبة الفنية. وسيتم 
تعزيز آليات المراقبة واالشراف بما يتماشى مع توصيات التقييم 

اإلنساني المشترك بين الوكاالت لتعزيز ضمان الجودة في تقديم 
المساعدات اإلنسانية.
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 الباب الثالث: 
 أهداف واستجابة المجموعات 

القطاعية/القطاعات

عدن، اليمن
 فتاة نازحة في أحد مواقع النازحين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن. مايو 2021م.

صورة: رانيا عبد الرحيم/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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ع لقطا الماليةا  المتطلبات 
أمريكي( دوالر  )بالمليون 

المنفذون األشخاص الشركاء 
االحتياج ذوي 

ن فو لمستهد احتياجا ذوي   
مستهدفون  

2.100921917.5األمن الغذائي والزراعة

442418.16.5التغذية

3984520.112.6الصحة

المياه والصرف الصحي 
302.27717.813.1والنظافة

275.7698.55.6التعليم

202.97417.211.2الحماية

224.9447.43.1المأوى/المواد غير الغذائية

86191.81.2تنسيق وإدارة المخيمات

القطاعات المتعددة لالجئين 
55.8150.30.3والمهاجرين

--45.692اللوجستيات

--47.3208التنسيق

0.6-2015آلية االستجابة السريعة

مجموعة االتصاالت في حاالت 
--3.447الطوارئ

لمحة عامة على االستجابة القطاعية
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3.3 الصحة
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 20.1
مليون

 12.6 
مليون

 398 
مليون

المستهدفون
50,000أقل من

100,000 - 50,001
200,000 - 100,001
300,000 - 200,001

300,000 كثر من أ

3.4 المياه والصرف الصحي والنظافة
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 17.8
مليون

 13.1 
مليون

 302.2 
مليون

المستهدفون
25,000أقل من

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

150,000 - 100,001
150,000 كثر من أ

3.1 األمن الغذائي والزراعة
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

19 
مليون

17.47 
مليون

2.1 
مليار

المستهدفون

50,000 أقل من
100,000 - 50,001

200,000 - 100,001
300,000 - 200,001
 300,000 كثر من أ

3.2 التغذية
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

8.1 
ماليين

6.5 
ماليين

442 
مليون

المستهدفون
25,000أقل من

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

200,000 - 100,001
200,000 كثر من أ
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3.5 التعليم
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 8.5 
ماليين

 5.6 
ماليين

 275.7 
مليون

المستهدفون
25,000أقل من

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

150,000 - 100,001
150,000 كثر من أ

3.6 الحماية
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 17.2 
مليون

 11.2 
مليون

 202.9 
مليون

المستهدفون
20,000أقل من

40,000 - 20,001
60,000 - 40,001
80,000 - 60,001
80,000 كثر من أ

3.6.1 الحماية: حماية الطفل

ذوي  األشخاص 
االحتياج

ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا
األمريكي(  )بالدوالر 

 8.8 
ماليين

 1.2 
مليون

 51.5 
مليون

المستهدفون
5,000أقل من

10,000 - 5,001
15,000 - 10,001
20,000 - 15,001
20,000 كثر من أ

3.6.2 الحماية: العنف القائم على 
النوع االجتماعي

ذوي  األشخاص 
االحتياج

ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا
األمريكي(  )بالدوالر 

 6.9 
ماليين

 2.4 
مليون

 61.4 
مليون

المستهدفون
5,000أقل من

10,000 - 5,001
15,000 - 10,001
20,000 - 15,001
20,000 كثر من أ
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3.6.3 الحماية: االجراءات المتعلقة باأللغام
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 5.3 
ماليين

 5.3 
ماليين

 1.2 
مليون

المستهدفون
20,000أقل من

40,000 - 20,001
60,000 - 40,001
80,000 - 60,001
80,000 كثر من أ

3.7 المأوى والمواد غير الغذائية
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 7.4 
ماليين

 3.1 
ماليين

 224.9 
مليون

المستهدفون
25,000أقل من

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

150,000 - 100,001
150,000 كثر من أ

3.8 تنسيق وإدارة المخيمات
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 1.8 
مليون

 1.2 
مليون

 86 
مليون

المستهدفون
5,000أقل من

10,000 - 5,001
50,000 - 10,001

100,000 - 50,001
100,000 كثر من أ
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3.9 آلية االستجابة السريعة
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 588 غير منطبق
ألف

 20 
مليون

المستهدفون
5,000أقل من

10,000 - 5,001
15,000 - 10,001
25,000 - 15,001
25,000 كثر من أ

3.10 القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين 
ذوي  األشخاص 

االحتياج
ن فو لمستهد ت ا لمتطلبا  ا

األمريكي(  )بالدوالر 

 293.9 
ألف

 293.9 
ألف

 55.8 
مليون

المستهدفون
1,000أقل من

2,000 - 1,001
5,000 - 2,001

10,000 - 5,001
10,000 كثر من أ
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 3.1 
األمن الغذائي والزراعة 

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

2.62 مليون9.26 مليون4.02 مليون17.47 مليون19 مليون
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

2.192 مليار

األهداف
ستساهم مجموعة األمن الغذائي والزراعة والشركاء في القضاء على 

الجوع وتعزيز قدرة األسر على الصمود أمام الصدمات من خالل أهداف 
المجموعة القطاعية التالية:

زيادة توافر وإمكانية الحصول على أغذية آمنة ومنقذة لألرواح . 1
لألسر األشد ضعفاً من خالل توفير المساعدات الطارئة.

حماية وتعزيز سبل العيش وبناء األصول لتعزيز . 1
القدرة على الصمود.

سيستهدف شركاء األمن الغذائي والزراعة الفئات األشد ضعًفا والتي 
تعاني من انعدام األمن الغذائي -  الذين يواجهون المرحلة الثالثة من 

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي وما فوقها -  من خالل نهج 
المسار المزدوج: تقديم المساعدات الغذائية الطارئة المنقذة لألرواح 

على الفور مما يسمح لهم بتلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية، ودعم 
سبل العيش في حاالت الطوارئ، والتحويالت النقدية الخاصة بالموسم 
لحماية وتعزيز واستعادة سبل العيش الريفية والحضرية، مع تحفيز 

االنتعاش االقتصادي. سيؤدي ذلك إلى تحسين قدرات األسرة على 
التكيف مع تقليل االحتياجات اإلنسانية وتوسيع التدخالت المستدامة 

للبناء على نهج الترابط بين العمل االنساني والسالم والتنمية. من 
المتوقع أن تكون نسبة السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف 

المرحلي المتكامل لألمن الغذائي او ما فوق عالية في محافظات الحديدة 
وريمة وحجة وعمران والجوف. من حيث األعداد المطلقة تستضيف 
المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية التي تواجه الصراع والنزوح 
المتزايد مثل الحديدة وحجة وتعز ومدينة صنعاء حوالي نصف إجمالي 

السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل أو أعلى. 
وتشير التقييمات وبيانات الرصد األخيرة إلى أن الفئات األكثر ضعفاً 

والمعرضة للخطر المستهدفة للمساعدة في عام 2022م تشمل 
النازحين داخلياً والمجتمعات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً بما في 

ذلك المهمشين واألسر التي تعولها سيدات واألشخاص ذوو اإلعاقة 
والعمال المؤقتون الذين ال يملكون أرضاً وكبار السن واألسر التي لديها 

أطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد والنساء 
الحوامل والمرضعات.

استراتيجيات وطرق االستجابة
سيقدم شركاء األمن الغذائي والزراعة المساعدات الغذائية الفورية 

المنقذة لألرواح في حاالت الطوارئ بما في ذلك الغذاء العيني 
والتحويالت النقدية أو القسائم إلى 16.7 مليون شخص. وسيتم توفير 

ما يقرب من 30 إلى 40 في المائة من استجابة المساعدات الغذائية 
الطارئة من خالل التحويالت النقدية أو القسائم وهذا يتوقف على 

تقييمات السوق المتعمقة وتحليالت الجدوى التشغيلية.

بناًء على االحتياجات التي تم تقييمها، سيتم توفير 55 إلى 100 في 
المائة من الحد األدنى من االحتياجات الغذائية اليومية لمدة 12 شهًرا 
اعتماًدا على قيود الوصول والموارد. ويسمح نهج "المسار المزدوج" 

باالنتقال من المساعدات الغذائية الطارئة إلى برامج سبل العيش. بناًء 
على االحتياجات التي تم تحديدها من خالل تقييم األمن الغذائي وسبل 

العيش والتحليل الالحق للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، 
سيقدم شركاء األمن الغذائي والزراعة المساعدة لتعزيز استثمار الموارد 
المتاحة إلعادة تأهيل وحماية البنية التحتية المتضررة للمجتمع المحلي 

وخدمات سبل العيش. ستشمل األولويات
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مأرب، اليمن
أطفال نازحون يحملون حصًصا غذائية من برنامج األغذية العالمي في 
 مخيم مؤقت للنازحين الجدد في محافظة مأرب، اليمن. مايو 2021م. 

صورة: برنامج األغذية العالمي

استقرار اإلنتاج الغذائي المحلي وتحسين توافر الغذاء والوصول إليه 
وتعزيز االعتماد على الذات ودعم االستثمارات في صمود اليمنيين. 
سيؤدي توفير مدخالت سبل العيش في حاالت الطوارئ والدورات 

التدريبية إلى زيادة توافر الغذاء وخلق فرص العمل باإلضافة إلى تعزيز 
قدرات المجتمع للحفاظ على أصولهم اإلنتاجية. وسيضع شركاء األمن 
الغذائي والزراعة أيًضا إجراءات مناسبة لضمان دمج العائدين في برامج 

سبل العيش المستدامة. وسيتم مساعدة ما مجموعه 4.7 ماليين 
شخص بأشكال مختلفة من أنشطة سبل العيش مع توفير مجموعات 

ادوات الطوارئ الزراعية والحيوانية ومصايد األسماك إلى 1.8 مليون 
شخص لضمان حصول األسر األكثر ضعفاً على المدخالت في الوقت 

المناسب لموسم النمو والمساهمة في تحسين اإلنتاجية الزراعية . كما 
سيتم توفير إعادة تأهيل وحماية البنية التحتية المتضررة للمجتمع 

المحلي وخدمات سبل العيش لنحو 2.3 مليون شخص لتعزيز إنتاج 
الغذاء األسري وزيادة دخل األسرة واستعادة وخلق فرص العمل. 

وسيتم مساعدة ما يقرب من 600,000 شخص من خالل دعم بناء 
أصول سبل العيش والتدريب المهني وتوليد الدخل المتعلق باألعمال 

التجارية الصغيرة والمؤسسات. سيعزز التدريب المهني قابلية 
التوظيف من خالل توفير المهارات المهنية وسيتم تشجيع المشتريات 
المحلية لخلق الطلب في االماكن التي تمتلك فيها األسواق قدرة كافية.

من خالل نهج تحديد األولويات، تتلقى الفئات األشد ضعًفا من 
السكان المستهدفين مساعدة قائمة على المبادئ تقلل من مخاطر 

إلحاق الضرر وتضمن اتباع نهج على مستوى المجتمع المحلي لتقديم 
المساعدة التي تعزز آليات التضامن االجتماعي القائمة.

يتبع استهداف االمن الغذائي والزراعة تحليالً من أربع خطوات يجمع 
بين تحليالت الضعف الجغرافي واألسري. وسيتم استخدام تحديد 

األولويات الجغرافية للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي استناًدا 
إلى نسبة األشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل 

لألمن الغذائي وما فوقها لتحديد مجاالت التدخل في إطار أهداف االمن 
الغذائي والزراعة المختلفة. كما سيعمل تحليل قابلية التأثر في تقييم 

األمن الغذائي وسبل العيش على تعزيز االستهداف داخل المجتمع من 
خالل تحديد المجموعات ذات األولوية بناًء على مؤشرات نتائج األمن 

الغذائي والضعف االقتصادي واالجتماعي. ستتبع التدخالت التي يقوم 
بها شركاء االمن الغذائي والزراعة مستوى الحاجة على النحو المحدد 

من قبل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي. ستساهم النتائج 
المجمعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي و تقييم 
األمن الغذائي وسبل العيش - إلى جانب مصادر أخرى للمعلومات 

والمشاورات مع السلطات المحلية وقادة المجتمع واألشخاص 
المتضررين من األزمات وشركاء الموارد وغيرهم من الجهات المعنية - 

في إعطاء األولوية لألسر التي ستتم مساعدتها.

يتم تنفيذ أنشطة األمن الغذائي والزراعة من خالل مناهج قائمة على 
المبادئ ومتمحورة حول الناس لتعزيز أمن وكرامة وسالمة األشخاص 

الذين يتلقون المساعدة والنظر على قدم المساواة في االحتياجات 
المختلفة للنساء والرجال والفتيات والفتيان. ويقوم شركاء االمن 

الغذائي والزراعة بدمج الحماية في جميع تدخالتهم من خالل تنفيذ 
أنشطة المساعدة الغذائية وسبل العيش بطرق غير تمييزية ومحايدة. 

وتعتبر المساواة والمساءلة أمام السكان المتضررين والمشاركة 
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وتمكين األشخاص المحتاجين مبادئ مدرجة في أي تدخل لألمن 
الغذائي. ويتحقق ذلك من خالل توفير المعلومات والتشاور وسن 
شكاوى المستفيدين وآليات التغذية الراجعة. يعطي شركاء االمن 

الغذائي والزراعة األولوية للفئات األكثر ضعًفا مع ضمان حصول الرجال 
والنساء على فرص متساوية في فرص العمل وتلقي نفس المزايا 

مقابل مدخالتهم وعملهم. وسيقدم شركاء االمن الغذائي والزراعة أيًضا 
فرًصا لكسب العيش مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن. ويتم 

اختيار طرق التسليم وفًقا لتحليالت السياقات المحلية والتشاور مع 
المستفيدين. وسيقوم شركاء االمن الغذائي والزراعة بمراقبة برامجهم 

من خالل جمع البيانات المصنفة حسب العمر والجنس والموقع.

تكلفة االستجابة
تستند التكاليف المتعلقة بتقديم المساعدات الغذائية الطارئة ودعم 

سبل العيش إلى نموذج استرداد التكلفة الكامل الذي يشمل شراء 
حصص اإلعاشة الغذائية ومدخالت سبل العيش في األسواق المحلية 

والدولية باإلضافة إلى التكاليف المتعلقة برسوم الموانئ والشحن 
الجوي والتخزين والنقل والتأمين والتوزيع والمراقبة. وفي حين أن 

المشتريات المحلية يمكن أن تقلل من تكاليف بعض العناصر فإن 
األسواق المحلية غير قادرة على تلبية الطلبات على نطاق واسع 

باستمرار بسبب اإلنتاج المحلي المحدود وتأثير كوفيد-19 الذي يؤثر 
على المستوردين المحليين الرئيسيين والقيود المفروضة على الموانئ 

والتحديات االقتصادية الكلية الحالية. وحالما تكون األسواق موحدة 
وتعمل بشكل كامل سيقوم شركاء االمن الغذائي والزراعة بتوسيع 

نطاق التدخالت القائمة على السوق سواء )النقدية و / أو القسائم( 
لزيادة كفاءة التكلفة وضمان معايير جودة المشتريات المناسبة. على 

الرغم من ذلك من المتصور أن تواجه تكلفة تنفيذ التدخالت مساًرا 
تصاعديًا بسبب األزمة االقتصادية في اليمن وانخفاض قيمة العملة 

المحلية )مما يؤدى إلى زيادات في أسعار السلع( وتكلفة الحد األدنى 
لسلة الغذاء ومدخالت سبل العيش )خاصة في الجنوب(. من المقدر 

أيًضا أن يؤدي التصعيد في النزاع وانعدام األمن والعوائق البيروقراطية 
وإمكانية الوصول وضعف البنية التحتية في بعض المناطق باإلضافة 

إلى الزيادات العالمية األخيرة في أسعار الغذاء والوقود والشحن إلى 
زيادة تكاليف تقديم المساعدات باستخدام كل من الطرائق القائمة 

على السوق والطرائق العينية. بينما تشجع المجموعة القطاعية لألمن 
الغذائي والزراعة على استخدام التحويالت النقدية والقسائم يجب أن 
يكون ذلك متجذًرا في تقييمات السوق المتعمقة وتحليالت الجدوى 

بهدف تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة والتوقيت في تقديم المساعدة 
الغذائية والزراعية وسبل العيش والتنسيق مع فريق العمل المعني 

بالنقد والسوق.

الروابط مع البرامج التنموية
تحتاج االحتياجات اإلنسانية الناتجة عن انعدام األمن الغذائي والصدمات 

االقتصادية وتغير المناخ وانخفاض الوصول إلى الخدمات األساسية 
إلى استجابة إنسانية فورية وتدخالت إنمائية لمعالجة األسباب الكامنة. 

وستشارك المجموعة القطاعية لالمن الغذائي والزراعة مع األطر 
كتوبر 2021م(  الناشئة في اليمن بما في ذلك اإلطار االقتصادي لليمن )أ

وورقة التنفيذ ذات الصلة ومسودة إطار األمم المتحدة للتعاون من 
أجل التنمية المستدامة 2022 - 2024 والتي تسعى إلى تفعيل نهج 

الترابط بين األعمال اإلنسانية والتنمية والسالم. .

المراقبة
سيستخدم شركاء االمن الغذائي والزراعة مجموعة من مختلف مناهج 
مراقبة المخرجات والنتائج من خالل كل من  طرق المراقبة المباشرة 

وجهاً لوجه وطرق المراقبة عن بعد. سيتم جمع بيانات االستجابة بما في 
ذلك التنفيذ المخطط والفعلي ومراقبتها على أساس شهري من خالل 
ملخصات المعلومات اإلنسانية التفاعلية على مستوى المنطقة "من 

يفعل ماذا وأين ومتى ولمن" والتي توفر لشركاء األمن الغذائي والزراعة 
والجهات المعنية بيانات حقيقية في الوقت المناسب إلثراء خيارات 
االستجابة بشكل مناسب في الوقت المناسب والسماح لهم بتصور 
الفجوات والتداخالت المحتملة لتجنب تكرار التدخالت. باإلضافة إلى 

ذلك ستكون هناك ملخصات معلومات تفاعلية تغطي أهداف االمن 
الغذائي والزراعة ومؤشراتها وأهدافها لمراقبة اإلنجازات الشهرية مقابل 

مراقبة استجابة خطة االستجابة اإلنسانية على مستوى العزلة التي يتم 
القيام بها على المستوى المحلي.

كجزء من المساءلة أمام السكان المتضررين، يواصل شركاء األمن 
الغذائي والزراعة مراقبة تصور المجتمع والرضا عن تقديم الخدمات 
ودعم المراقبة الجماعية لما إذا كان السكان المستهدفون يشعرون 

بالتشاور معهم وإبالغهم طوال دورة االستجابة بأكملها. ويقوم شركاء 
األمن الغذائي والزراعة أيًضا بمراقبة النتائج من خالل المسوحات 

األسرية العشوائية لقياس أثر تدخالت األمن الغذائي بين المجتمعات 
المستهدفة. وتركز التقييمات على مؤشرات نتائج األمن الغذائي مثل 
درجة استهالك الغذاء ومقياس الجوع األسري ودرجة التنوع الغذائي 

لألسر ومؤشر استراتيجية التكيف المنخفض واستراتيجيات التكيف 
مع سبل العيش. كما تتم مقارنة النتائج مع االتجاهات السابقة من 

تقييمات األمن الغذائي. ويتم التركيز بشكل خاص على المناطق 
المتوقع أن يكون فيها جيوب من السكان تعاني من ظروف كارثية 

)المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي(.
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األهداف والمؤشرات واالستهداف
األهداف 

تيجية ا ستر ال ا
الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
1.1

زيادة توافر والحصول على 
غذاء آمن وسليم ومنقذ 

لألرواح لألسر األشد ضعفاً 
من خالل توفير المساعدات 

الطارئة

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات غذائية 
طارئة )عينية أو تحويالت نقدية أو قسائم( 

على أساس شهري

عدد األفراد الذين تم تزويدهم بمجموعة 
أدوات الطوارئ الزراعية والحيوانية والسمكية

19,000,000

19,000,000

16,700,000

1,800,000

الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف الخاص 
2.2

حماية وتعزيز سبل العيش 
وبناء األصول لتعزيز القدرة 

على الصمود

عدد األفراد المستفيدين من التحويالت 
النقدية المشروطة والخاصة بالموسم إلعادة 

تأهيل األصول المجتمعية والبنية التحتية

عدد األفراد الذين حصلوا على دعم استعادة 
أصول سبل العيش والمساعدة في إنشاء 

األعمال الصغيرة والمهارات في تعزيز قابلية 
التوظيف

19,000,000

19,000,000

2,300,000

600,000
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 3.2 
التغذية 

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

1 مليون4.7 ماليين1.8 مليون6.5 ماليين8.1 ماليين
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

44241 مليون

األهداف
في عام 2022م، ستواصل مجموعة قطاع التغذية تلبية احتياجات سوء 
التغذية الحاد والمزمن لـ 6.6 ماليين شخص - 1.8 مليون امرأة و 2.5 

مليون فتى و2.3 مليون فتاة. ستهدف المجموعة القطاعية إلى تحقيق 
هذا الهدف العام باستخدام استراتيجيات وإجراءات حساسة ومحددة 

للتغذية مع التركيز على توفير العالج المنقذ لألرواح وخدمات التغذية 
الوقائية في جميع المديريات الـ 333 في اليمن بناًء على مسح سمارت 
ونتائج سوء التغذية الحاد للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي.

سيتم توسيع نطاق التدخالت التغذوية في 122 مديرية تواجه 
احتياجات حادة و166 مديرية تظهر احتياجات معتدلة. وسيتم إيالء 

اهتمام خاص باالحتياجات الماسة في المديريات في مجال الصحة 
والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة واألمن الغذائي وسبل 

العيش. تهدف مجموعة قطاع التغذية إلى:

ضمان خدمات التغذية الوقائية والعالجية المنقذة لألرواح وذات 	 
الجودة العالية في الوقت المناسب من خالل تعزيز النظام الصحي 

على المستوى المحلي/المديرية والتكامل مع التدخالت ذات 
الصلة الحساسة للتغذية والتأكيد على استخدام منصات تقديم 

الخدمات الصحية والمجتمعية الحالية.
توفير خدمات التغذية العالجية الجيدة وفي الوقت المناسب 	 

المنقذة لألرواح والتي تستهدف 504,000 من الفتيات والفتيان 
المصابين بسوء التغذية الحاد بما في ذلك 43,540 من الفتيات 

والفتيان المصابين بسوء التغذية الحاد المصحوب بالمضاعفات 
و1.14 مليون من الفتيات والفتيان الذين يعانون من سوء 

التغذية المعتدل و773,186 من األمهات الحوامل والمرضعات 
بما في ذلك 80,801 فتى وفتاة من ذوي االحتياجات الخاصة.

تقديم خدمات تغذية وقائية عالية الجودة منقذة لألرواح في 	 
الوقت المناسب تستهدف 2.4 مليون فتى و2.3 مليون فتاة 

و1.8 مليون امرأة حامل ومرضعة.

من خالل هذه األهداف الخاصة بالمجموعة القطاعية، ستعالج 
مجموعة قطاع التغذية االحتياجات التغذوية المتزايدة بين األمهات 

واألطفال من خالل نهج شامل مع معالجة األسباب المختلفة لسوء 
التغذية وتوفير الوقاية والعالج من سوء التغذية الحاد في اليمن.

استراتيجيات وطرق االستجابة
ستستخدم مجموعة قطاع التغذية وشركاؤها المرافق الصحية العاملة 

الحالية الثابتة والمتنقلة مع زيادة االنتشار من خالل نقاط الوصول 
العاملة الحالية مثل العاملين الصحيين المجتمعيين ورعاية ما قبل 

الوالدة وبعدها وكذلك التطعيم.

سيتم توفير خدمات التغذية لنحو 460,460 فتى وفتاة دون الخامسة 
من العمر والذين ُيقدر أنهم يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد دون 

مضاعفات بما في ذلك 47,000 فتاة وفتى من ذوي اإلعاقة من خالل 
4,528 من البرامج العالجية في العيادات الخارجية، والتي تتوافق مع 

90% من التغطية الجغرافية والتوافر.

 سيتم تقديم خدمات التغذية - من خالل 151 برنامًجا للتغذية 
العالجية والتي تغطي 3.4 في المائة من المرافق الصحية العاملة - إلى 

43.540 من الفتيان والفتيات دون سن الخامسة الذين يقدر أنهم 
يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم بما في ذلك 4.400 من الفتيات 

والفتيان ذوي اإلعاقة.

سيتم تقديم خدمات التغذية لما يقدر بـ 557,950 فتى و580,724 
فتاة و773,186 من األمهات الحوامل والمرضعات المصابات بسوء 

التغذية الحاد المعتدل من خالل 4,083 من البرامج المستهدفة 
للتغذية التكميلية في 328 مديرية. كما سيتم توسيع نطاق إدارة 

سوء التغذية الحاد المعتدل جغرافًيا لتغطية جميع المديريات البالغ 
عددها 333 مع زيادة الوصول والتغطية للبرامج المستهدفة للتغذية 

التكميلية من خالل فرق متنقلة والتي يمكن أن توفر عالج سوء 
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حجة، اليمن
طفلة يتم إطعامها باستخدام األغذية العالجية الجاهزة في 

العيادة  المتنقلة في مديرية مبين بمحافظة حجة - اليمن. 2021. 
صورة: اليونيسف.

التغذية الحاد الوخيم و سوء التغذية الحاد المعتدل بطريقة متكاملة.

كتشاف الحالة المبكرة لسوء التغذية الحاد لدى األطفال  نظًرا ألهمية ا
واألمهات باستخدام محيط منتصف الذراع  وإحالة األطفال واألمهات 
الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى الرعاية المناسبة في الوقت 
المناسب. سيتم تنفيذ االكتشاف المبكر للحالة في المرافق الصحية 

الثابتة والمتنقلة وخدمات التوعية الصحية من خالل متطوعي الصحة 
والتغذية المجتمعيين والعاملين في مجال صحة المجتمع والقابالت 

المجتمعية فضالً عن استخدام الهياكل المجتمعية األخرى مثل 
المساحات الصديقة لألطفال وخدمات الصحة اإلنجابية. االكتشاف 
المبكر للحالة لن تمنع الوفيات واالعتالالت المحتملة فحسب بل 

ستساعد أيًضا في اإلشارة إلى حالة التغذية في جميع المديريات. 
وستدعم المجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة 

التنفيذ من خالل توفير الحد األدنى من المياه والصرف الصحي في 
مرافق التغذية.

ستعمل مجموعة قطاع التغذية وشركاؤها أيًضا على توسيع 
نطاق أنشطة التغذية الوقائية المنقذة لألرواح بالتكامل الوثيق مع 
المجموعات القطاعية للصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة، 
واألمن الغذائي والزراعة، والحماية، والتعليم مستهدفة أول 1,000 

يوم من حياة الطفل باعتبارها فرصة للوقاية من حاالت سوء التغذية 
الحادة والمزمنة وكذلك منع دورة سوء التغذية بين األجيال. ستعمل 

المجموعة القطاعية مع األمن الغذائي والزراعة إللحاق األسر الضعيفة 

مع األطفال والنساء الحوامل والمرضعات الذين تم تسريحهم من 
برنامج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد في تدخالت األمن الغذائي 

وسبل العيش مثل التوزيع العام لألغذية والغذاء مقابل األصول 
والتدخالت النقدية األخرى في المناطق ذات األولوية. كما ستعمل 
مجموعة قطاع التغذية بالتنسيق الوثيق مع المجموعة القطاعية 
للتعليم لتوفير التثقيف التغذوي لألطفال الملتحقين بالمدارس 

ومشاركة رسائل التغذية الرئيسية في المدارس. وستتعاون مجموعة 
التغذية مع المجموعات القطاعية لألمن الغذائي والزراعة والصحة 

والمياه والصرف الصحي والتعليم باإلضافة إلى مجال حماية الطفل في 
المناطق المتأثرة بتقارب األمن الغذائي والتغذية وشدة الحاجة للصحة 

العامة باستخدام أساليب / استراتيجيات الحد من مخاطر المجاعة 
والصحة العامة كنقاط الدخول االستراتيجية.

ستشمل الوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن تحسين معرفة 
األمهات وممارساتهن حول كيفية إطعام أطفالهن بشكل مناسب 

ورعايتهم من خالل االستشارة الفردية على مستوى المرفق والمجتمع 
وبالتعاون الوثيق مع رعاية ما قبل الوالدة ورعاية ما بعد الوالدة 

ونظام صحة المجتمع من خالل استهداف 1.8 مليون من االمهات 
ومقدمي الرعاية.

سيتم أيًضا استهداف األمهات الحوامل والمرضعات واألطفال الذين 
تقل أعمارهم عن عامين بالتغذية التكميلية الشاملة لمنع سوء 

التغذية الحاد في المناطق التي تزيد فيها معدالت سوء التغذية الحاد 
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الشامل أو تساوي 15 في المائة أو التي تعاني من انعدام األمن الغذائي 
الحاد حسب التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي المستوى 

كثر من 10 في المائة أو المستوى  4 مع سوء التغذية الحاد الشامل أ
5 من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي. حالًيا هناك 179 

مديرية مغطاة ببرامج التغذية التكميلية الشاملة والتي سيتم زيادتها 
إلى 207 مديرية في عام 2022م الستهداف 531,861 فتى و525,517 

فتاة و1.07 مليون امرأة حامل ومرضع.

سيتم استهداف حوالي 1.3 مليون من األمهات الحوامل والمرضعات 
بمكمالت المغذيات الدقيقة بما في ذلك الحديد وحمض الفوليك. 

كما ستقدم مجموعة قطاع التغذية وشركاؤها مساعدات نقدية 
وقسائم لما ال يقل عن 550,000 من األمهات الحوامل والمرضعات 

/ أمهات األطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين لتحسين التنوع 
الغذائي بين األمهات واألطفال دون سن الثانية وقدرة األمهات على 

تحديد الحاالت الحادة لسوء التغذية بين أطفالهن من خالل نهج محيط  
منتصف الذراع الخاص باألسرة. إن تغذية الرضع وصغار األطفال 

وبرامج التغذية التكميلية الشاملة ستكون بمثابة نقاط دخول لهذه 
المساعدات النقدية. وستحصل األمهات الالئي يعانين من سوء التغذية 

الحاد وأطفال سوء التغذية الحاد على الحد األدنى من حزم تعزيز 
النظافة والتدريب على ممارسات الرعاية بالتنسيق مع المجموعات 

القطاعية للصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة باإلضافة إلى مجال 
حماية الطفل .

ستتضمن الوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن بين األطفال دون 
سن الخامسة توفير المغذيات الدقيقة المناسبة للعمر لألطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 6 - 59 شهًرا بما في ذلك توفير مكمالت فيتامين 
)أ( على مستويات المنشأة ومن خالل حمالت التحصين من أجل 4.8 

ماليين طفل تتراوح أعمارهم بين 6 - 59 شهًرا. كما سيتم الوصول إلى 
ما يقدر بنحو 2.7 مليون فتاة وفتى بمكمالت المغذيات الدقيقة في 

عام 2022م. وسيتم تنفيذ الوقاية من اإلصابة بالديدان واستهداف 3.1 
ماليين طفل تتراوح أعمارهم بين 12 - 59 شهًرا.

ستكون خدمات التغذية متاحة على قدم المساواة للفتيان والفتيات 
واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة والنساء. وستلتزم خدمات التغذية 

بنهج "عدم الحاق الضرر" بما في ذلك منع مخاطر االعتداء واإليذاء 
الجنسي باإلضافة إلى العنف القائم على النوع االجتماعي. وسيتم 

اإلبالغ عن حاالت االنتهاكات التي تم تحديدها من خالل القنوات 
المخصصة لذلك. كما ستعمل مجموعة قطاع التغذية وشركاؤها على 

تعزيز المشاركة مع المجتمعات في تصميم البرامج وستجمع تعليقات 
المجتمع بطريقة متكاملة باستخدام التكنولوجيا المبتكرة في الوقت 

الفعلي مثل صندوق أدوات الكوبو. وسيتم استخدام المالحظات الثراء 
البرامج وتعديلها عند الضرورة.

ستضمن المجموعة القطاعية وشركاؤها الحصول على معلومات في 
الوقت الفعلي عن األطفال واألمهات من خالل مسوحات سمارت 

وتحليل السببية التغذوية ونظام مراقبة التغذية والمساهمة في تحليل 
وتقارير سوء التغذية الحاد في التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 

الغذائي. كما ستتم مراقبة جودة برنامج التغذية وتغطيته من خالل 
جمع بيانات الرصد الروتيني ومسوحات التغطية التغذوية المناسبة 

مثل تقييم LQAS1 المبسط للوصول والتغطية والتقييم شبه الكمي  
للوصول والتغطية.

تكلفة االستجابة
سوف تتطلب مجموعة قطاع التغذية 450 مليون دوالر لتوفير خدمات 

التغذية إلى 2.5 مليون فتى و2.3 مليون فتاة و1.8 مليون امرأة 
في عام 2022م.

من المرجح أن تتأثر تكلفة أنشطة مجموعة التغذية بانعدام األمن 
والصراع وندرة الوقود باإلضافة إلى األثر االقتصادي المستمر لوباء 

كوفيد-19 واآلثار الناشئة لألزمة األوكرانية. وستعمل البرامج الوقائية 
الفعالة على تقليل التكاليف الالحقة للعالج كما أن التمويل المبكر 

أمر بالغ األهمية في ضوء التدهور التدريجي لألوضاع االقتصادية األمنية 
والدولية والمحلية .

سيتم تحقيق كفاءة التكلفة من خالل:

تكامل أنشطة التغذية مع المجموعات القطاعية األخرى.	 
التركيز على الوقاية للحد من حاالت سوء التغذية الحاد التي 	 

تتطلب العالج.
االستفادة من البرامج النقدية المشروطة للمساعدة في تقليل 	 

مستويات سوء التغذية من خالل تحسين التنوع الغذائي، وتقليل 
مدة العالج، والعالج من خالل تحسين صحة األمهات وسلوكيات 

البحث عن التغذية.

في عام 2021م، تم تمويل مجموعة قطاع التغذية بنسبة 53 في المائة. 
وبهذا المستوى من التمويل حققت المجموعة القطاعية وشركاؤها 
142 في المائة مقارنة بالهدف لعام 2021م. وعلى الرغم من الزيادة 
في التكاليف، تحافظ المجموعة القطاعية على نفس المستوى من 

المناشدة المالية لعام 2022م.

الروابط مع البرامج التنموية
إن أزمة التغذية في اليمن متعددة األوجه وتؤثر على بقاء األمهات 
واألطفال على قيد الحياة باإلضافة إلى التعلم والنمو المستقبلي 

لألطفال. ُتظهر نتائج مسح سمارت الذي تم إجراؤه مؤخًرا باإلضافة 
إلى تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي أن معظم 

األسباب المباشرة والكامنة لسوء التغذية واضحة في اليمن وبالتالي 
فإن االستجابة متعددة القطاعات في كل من جدول األعمال اإلنساني 

والتنموي ضرورية تتجاوز توفير الطعام. ستكّمل خطة مجموعة 
قطاع التغذية الجهود الجارية لخطة اليمن متعددة القطاعات للتغذية 

2020 - 2023 بما يتماشى مع حركة التغذية المتزايدة وكذلك 
التزامات الصفقة الكبرى لعام 2016. ستضمن المجموعة القطاعية 
استجابة متعددة القطاعات لمنع سوء التغذية الحاد والمزمن في عام 
2022م بهدف تحسين االقتصاد المنزلي من خالل نهج متكامل قائم 
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على المجتمع وبرمجة القسائم النقدية لتحسين نتائج التغذية والتي 
ستكون خطوة نحو بناء القدرة على الصمود وتحقيق الترابط بين 

االعمال اإلنسانية والسالم والتنمية.

المراقبة
ستتم مراقبة استجابة المجموعة القطاعية باستخدام االسئلة االربعة 

)من يفعل ماذا وأين ومتى( وأدوات تحليل بيانات المجموعة القطاعية 
المختلفة مع التركيز على:

مراقبة مدى استجابة المجموعة القطاعية لكل نشاط شهريًا 	 
مقابل األهداف المخطط لها وقياس التغطية من حيث التغطية 

الجغرافية وتغطية التوافر. سيتم أيًضا رصد مدى االستجابة 
مقابل شدة االحتياج وسيتم تصنيف جميع البيانات حسب 

الجنس والعمر.
مراقبة جودة االستجابة وفًقا لإلرشادات الوطنية المتاحة و/أو 	 

معايير اسفير.
رصد أوضاع التغذية من خالل التقييمات الخاصة بالتغذية 	 

ومراقبة التغذية والتقييمات الحساسة للتغذية.
مراقبة التقارب متعدد القطاعات وبين القطاعات.	 
السببية ورصد مستوى النتائج.	 
يشمل الرصد عبر القطاعات رصد المساءلة أمام السكان 	 

المتضررين والعنف القائم على النوع االجتماعي باستخدام 
مناهج مبتكرة مثل المراقبة في الوقت الحقيقي ووفًقا إلطار عمل 

المساءلة أمام السكان المتضررين الذي طورته مجموعة قطاع 
التغذية العالمية. وستشمل جميع عمليات مراقبة االستجابة 

واإلبالغ عنها اإلعاقة كمجال رئيسي للمراقبة واإلبالغ.
مراقبة مستويات تمويل المجموعة القطاعية مقابل النداء المالي 	 

للمجموعة القطاعية لعام 2022م.

سيتم إصدار قاعدة بيانات مجموعة قطاع التغذية وملخص المعلومات 

على أساس شهري وسيتم اصدار نشرة التغذية على أساس ربع سنوي. 
وسيتم إجراء مراقبة أداء تنسيق المجموعة القطاعية مرة واحدة على 
األقل خالل عام 2022. وستضمن مجموعة التغذية القطاعية دعمها 

الفني لكل من مسوح سوء التغذية الحاد في التصنيف المرحلي 
المتكامل لألمن الغذائي ومسوحات سمارت.
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األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
 1.2

الهدف الخاص 
1.3

ضمان حسن التوقيت 
والجودة لخدمات التغذية 

الوقائية والعالجية المنقذة 
لألرواح 

عدد موظفي مرافق الصحة والتغذية 
المدربين على برنامج إدارة سوء التغذية 

الحاد 

عدد مواقع العالج للمرضى في العيادات 
الخارجية ذات المعدالت االفتراضية أقل من 

15 في المائة  

عدد البرامج المستهدفة للتغذية التكميلية 
ذات المعدالت االفتراضية أقل من 15 في 

المائة

كز التغذية العالجية التي تقل معدالت  مرا
الوفيات فيها 10 في المائة  

كز التغذية  النسبة المئوية لمواقع مرا
العالجية التي تمتلك موظفين مدربين 

كز التغذية العالجية  واستخدام إرشادات مرا
المعدلة لمكافحة العدوى 

النسبة المئوية لمواقع مراقبة التغذية 
العاملة التي تمتلك عاملين مدربين على 

إرشادات مكافحة العدوى

النسبة المئوية لمواقع التغذية المزودة 
بإمدادات معدات الوقاية الشخصية

عدد الفرق المتنقلة العاملة التي تثبت وجود 
حزمة متكاملة من الرعاية الصحية األولية 
)التدبير المتكامل لصحة الطفل والتغذية 

والرضاعة الطبيعية وإدارة سوء التغذية الحاد 
الوخيم وسوء التغذية الحاد المعتدل وما 

إلى ذلك( 

عدد المناطق الشديدة الخطورة التي تم 
الوصول إليها من خالل خدمات التغذية 
المتكاملة واالمن الغذائي وسبل العيش 

والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية 

عدد المتطوعين الصحيين المدربين على 
الوقاية من العدوى ومكافحتها 

8,762

4,528

4,083

151

%100

%100

%100

217

50

26,374

8,762

4,528

4,083

151

%75

%75

%75

217

50

4,044
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األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
 1.2

الهدف الخاص 
1.3

تقديم خدمات التغذية 
العالجية عالية الجودة 

والمنقذة لألرواح في الوقت 
المناسب 

عدد األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد 
المسجلين في خدمات العيادات الخارجية 

مقابل الهدف السنوي 

عدد مرضى سوء التغذية الحاد الوخيم الذين 
يعانون من مضاعفات طبية والمسجلين 
كز التغذية العالجية مقابل الهدف  في مرا

السنوي 

عدد األطفال دون سن الخامسة الذين 
يعانون من سوء التغذية المعتدل 

والمسجلين في البرامج المستهدفة للتغذية 
التكميلية مقابل الهدف السنوي 

عدد األطفال دون سن الخامسة الذين 
خضعوا للفحص للكشف عن سوء التغذية 

الحاد 

عدد النساء الحوامل والمرضعات الالئي 
يعانين من سوء التغذية المعتدل 

والمسجالت في البرامج المستهدفة للتغذية 
التكميلية مقابل الهدف السنوي 

عدد مواقع البرامج المستهدفة للتغذية 
التكميلية المخطط لها للتوسع في 2022م

600,000

63,000

1.63 مليون

5,325,413

1,300,000

4,528

460,460

43,540

1,138,674

4,792,871

773,186

4,754

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
 1.2

الهدف الخاص 
1.3

تقديم خدمات التغذية 
الوقائية عالية الجودة 

والمنقذة لألرواح في الوقت 
المناسب 

عدد األمهات الالتي تم الوصول إليهن من 
خالل االستشارة الفردية / الجماعية لتغذية 

األطفال الرضع وصغار السن

عدد الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم 

بين 6 - 59 شهًرا والذين يتلقون مسحوق 
المغذيات الدقيقة المتعددة   

عدد األطفال والفتيات والفتيان الذين تتراوح 

أعمارهم بين 6 - 59 شهًرا والذين يتلقون 
مكمالت فيتامين أ 

عدد الفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم 

بين 6 - 23 شهًرا المعرضون لخطر سوء 
التغذية والذين تم الوصول اليهم من خالل 

برنامج التغذية التكميلية الشاملة 

عدد النساء الحوامل والمرضعات المعرضات 
لخطر سوء التغذية الالئي تم الوصول إليهن 
من خالل برنامج التغذية التكميلية الشاملة

عدد األطفال دون سن الخامسة الذين تم 
فحصهم من خالل نظام مراقبة التغذية 

عدد النساء الحوامل والمرضعات المدعومات 
بالمساعدات النقدية 

عدد مواقع نظام مراقبة التغذية الجديدة التي 
تم فتحها بناًء على خطة التوسع 

عدد مسوحات سمارت التي تم إجراؤها

2,500,000

5,300,000

5,300,000

1,100,000

1,100,000

1,400,000

300,000

400

43

1,800,000

2,700,000

4,800,000

1,100,000

1,100,000

1,200,000

300,000

380

43
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 3.3 
الصحة 

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

3.3ماليين6.9ماليين2.8مليون12.6مليون21.9مليون
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

39853مليون

األهداف
تهدف مجموعة قطاع الصحة والشركاء في عام 2022م إلى تعزيز 

واستدامة وتوسيع الحد االدنى من حزمة الخدمات الصحية ذات الجودة 
العالية على مستوى المجتمع المحلي والمستوى األولي والثانوي 

وتحسين الخدمات على مستويات الرعاية من الدرجة الثالثة. يعد الحد 
يًا لتلبية احتياجات األشخاص  االدنى من حزمة الخدمات الصحية ضرور

األكثر ضعًفا في اليمن بما في ذلك النازحين داخلًيا والنساء واألطفال 
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة والمهاجرين والالجئين وطالبي 

اللجوء والناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي. وانسجاماً مع 
الهدف االستراتيجي 1 واألهداف الخاصة 1.2 و1.3 ستوفر المجموعة 
القطاعية والشركاء الدعم الصحي من خالل أهداف المجموعة التالية:

الهدف 1 للمجموعة القطاعية: تعزيز قدرة النظام الصحي على 
االستعداد والوقاية والكشف واالستجابة في الوقت المناسب لألمراض 

الوبائية والمتوطنة وإدارة جميع المخاطر في حاالت الطوارئ وإدارة نظام 
المعلومات الصحية.

الهدف 2 للمجموعة القطاعية: ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية 
اإلنسانية اآلمنة والعادلة والشاملة المنقذة لألرواح والتي تحافظ على 

حياة الفئات األكثر ضعفاً في جميع مستويات تقديم الخدمات من خالل 
الحد االدنى من حزمة الخدمات الصحية عالية الجودة مع تركيز أقوى 

على الرعاية الصحية األولية والثانوية.

الهدف 3 للمجموعة القطاعية: الحفاظ على ديمومة وظائف النظام 
الصحي من خالل توفير التكلفة التشغيلية )مثل الكهرباء والماء 

واألكسجين( واألدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وإعادة التأهيل 
/ التنشيط الهيكلي وبناء القدرات والدعم المالي للعاملين في مجال 

الرعاية الصحية واإلحالة بين مستويات الرعاية وتوفير وحدة إعادة 
التأهيل والصدمات المتقدمة ووحدة العناية المركزة على مستوى 

الرعاية من الدرجة الثالثة لتحسين مرونة النظام الصحي وقدرة 
الناس على الصمود.

استراتيجيات وطرق االستجابة
سيعمل شركاء المجموعة القطاعية الصحية على تعزيز توافر وإمكانية 

الوصول إلى الرعاية الصحية على جميع المستويات من خالل نموذج 
تقديم حزمة الحد االدنى من الخدمات الصحية لتوسيع نطاق الرعاية 

المجتمعية والمستوى األولي والثانوي لتلبية االحتياجات المتزايدة 
للمساعدة الصحية في عام 2022م. سيؤدي هذا أيًضا إلى زيادة إمكانية 

وصول الفئات األكثر ضعفاً بما في ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة 
وكبار السن والمهمشين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية. وستقوم 

المجموعة القطاعية الصحية والشركاء بتوسيع نطاق االستجابة 
من خالل زيادة قدرة الشركاء الصحيين الحاليين وتوسيع نطاق 

التغطية والحفاظ على النظام الصحي وتقديم حلول دائمة وتدخالت 
طويلة األجل وربط العالقة بين االعمال اإلنسانية والتنمية والسالم 

وشركاء التنمية. يستلزم دعم حزمة الحد االدنى من الخدمات الصحية 
للمستويات المجتمعية واألولية والثانوية توفير رعاية الصدمات 

والطوارئ والرعاية الصحية اإلنجابية ورعاية صحة األم والوليد واألطفال 
والصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي  ومكافحة األمراض 

المعدية وتعزيز المراقبة والكشف المبكر واالستجابة لألمراض الوبائية 
والمتوطنة، وإدارة األمراض غير المعدية. على أساس الحد االدنى من 
حزمة الخدمات الصحية. سيتم تعزيز الرعاية المتقدمة من الدرجة 

الثالثة والجراحية ورعاية الصدمات وإعادة التأهيل البدني بما في ذلك 
توفير األجهزة المساعدة للتنقل المبكر في المناطق المتضررة من النزاع 

لتقليل المضاعفات طويلة األجل. 

ولتعزيز التغطية العادلة للخدمات، يجب إيالء المزيد من االهتمام 
للرعاية المجتمعية والرعاية األولية. ستتمثل االستراتيجيات الرئيسية 

للوصول إلى األشخاص البعيدين والفئات المهمشة بما في ذلك 
النازحين واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والالجئين والمهاجرين 
وطالبي اللجوء والمهمشين من خالل زيارات التوعية المتكاملة ومن 

خالل الفرق الطبية المتنقلة وتعزيز تقديم الحد االدنى من حزمة 
الخدمات الصحية في مستوى الرعاية األولية لتشمل األمراض غير 

المعدية والصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي وتعزيز اإلحالة 
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عبر مستويات تقديم الخدمات المختلفة.

كان لكوفيد-19 أثر كبير على تقديم الخدمات الصحية في اليمن. 
وسيواصل شركاء مجموعة قطاع الصحة العمل من أجل تعزيز 

التنسيق والمراقبة والوقاية والكشف المبكر عن الحاالت المشتبه فيها 
وتعزيز تغيير السلوك من خالل التواصل بشأن المخاطر والمشاركة 

المجتمعية  وتحديد وإزالة الحواجز للمجموعات عالية الخطورة بما في 
ذلك مرضى األمراض غير المعدية وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة 

وزيادة الوعي العام ودعم قدرات المختبرات والحفاظ على الخدمات 
الصحية األساسية وحمايتها في المرافق الصحية التي ال تستقبل 

حاالت كوفيد-19 ودعم إدارة حاالت كوفيد-19 بما في ذلك الرعاية 
الحرجة المتقدمة في وحدات العزل. ستعمل المجموعة القطاعية أيًضا 

على تسهيل وتعزيز التطعيم ضد كوفيد-19 جنًبا إلى جنب مع وزارة 
الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف على 

مستوى المجتمع والمرافق الصحية للعاملين في مجال الرعاية الصحية 
في الخطوط األمامية وكبار السن وذوي الحاالت المزمنة والنازحين 
والمهاجرين والالجئين. كما سيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز 
المساواة في الوصول إلى فرص التلقيح من خالل تمكين مساحات 

منفصلة بين الجنسين للتطعيم والوصول اآلمن إلى المرافق بالتنسيق 
مع المجموعات القطاعية ذات الصلة.

يتمتع شركاء مجموعة قطاع الصحة بحضور فاعل في جميع أنحاء 
البالد. وسيتم استهداف المناطق التي تعاني من الضعف أو الخطورة 

الصحية بدرجة 4 و5 ومناطق الخطوط األمامية في المقام األول 

للمساعدات اإلنسانية. وستكون المناطق األخرى هي الهدف األولي 
للحلول الدائمة والمستدامة بما في ذلك تشغيل المرافق الصحية 

غير العاملة أو التي ال تعمل جزئًيا بالتنسيق مع المنظمات التنموية 
الستعادة قدرة النظام الصحي وفاعلية المرافق الصحية لتقديم 

الخدمات في المناطق النائية أو التي يتعذر الوصول إليها.

كما سيقوم شركاء مجموعة قطاع الصحة بتكييف البرمجة الشاملة 
المتكاملة متعددة القطاعات حيثما أمكن مع المجموعات القطاعية 
للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية و األمن الغذائي 
والزراعة والحماية والتعليم لالستجابة بشكل مشترك لالحتياجات 
الحرجة التي تؤثر على صحة األشخاص الضعفاء. تشمل التدخالت 

ذات األولوية التي تم تحديدها االستعداد واالستجابة لألمراض الوبائية 
والمتوطنة ومكونات الحد األدنى من حزمة الخدمات الصحية مع التركيز 

على الرعاية الصحية اإلنجابية واألمهات والمواليد واألطفال واألمراض 
غير المعدية والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والمياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية في المرافق الصحية ودعم إعادة 
التأهيل واإلحاالت إلى مستويات رعاية أعلى مع الحفاظ على القدرة 
الهيكلية والتشغيلية لنظام الرعاية الصحية. في الوقت نفسه سيؤثر 

تحسين األمن الغذائي وتوافر المياه وجودتها واالستدامة البيئية بشكل 
إيجابي على صحة المجتمعات الضعيفة وسيقلل من حوادث تفشي 

المرض. كما ستساهم تدخالت حماية النساء واألطفال وتحسين 
الوصول إلى الرعاية الصحية في تحسين النتائج الصحية بين الفئات 
األكثر ضعفاً. وستعمل المجموعة القطاعية عن كثب مع مجموعة 
الحماية ومجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالصحة 

عدن، اليمن
سبتمبر 2021. إحدى القابالت تحمل مولوًدا جديًدا بعد عملية 

 قيصرية ناجحة في مرفق صحي مدعوم في عدن، اليمن. 
صورة: صندوق األمم المتحدة للسكان
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اإلنجابية وشركاء العنف القائم على النوع االجتماعي لضمان أن 
كتشاف وتقديم رعاية  مقدمي الخدمات الصحية مجهزون لمنع وا

صحية جيدة تركز على الناجين وقائمة على الحق وغير تمييزية للناجين 
من العنف القائم على النوع االجتماعي. كما سيتم تدريب العاملين 
الصحيين على الخط األول إلدارة العنف القائم على النوع االجتماعي 

واإلدارة السريرية لحاالت االغتصاب  بالتنسيق مع شركاء الحماية 
ومجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالصحة اإلنجابية 

والعنف القائم على النوع االجتماعي. وستدمج المجموعة القطاعية 
المساءلة أمام السكان المتضررين في التدخالت الصحية من خالل 

إشراك المجتمعات في مراحل مختلفة من دورة إدارة المشروع وتقييم 
االحتياجات وتصميم المشروع والتنفيذ وإعداد التقارير والتقييم. كما 

سيتم ضمان مشاركة المعلومات مع المجتمعات وتوافر آلية رفع 
المالحظات والشكاوى أثناء تنفيذ االستجابة.

تكلفة االستجابة
في عام 2022م، بلغت المتطلبات المالية لتمكين 12.6 مليون شخص 

من الوصول إلى الخدمات الصحية األولية والثانوية المنقذة لألرواح 
والعاملة على استدامتها 398 مليون دوالر. ستغطي تكلفة االستجابة 

األنشطة بما في ذلك الحماية من تفشي األمراض المعدية من خالل 
التأهب المعزز لتفشي األمراض ودعم الوقاية واالستجابة واستدامة 

إمكانية الوصول إلى خدمات النظام الصحي وتوافرها.

الروابط مع البرامج التنموية
في عام 2022م، سيتم السعي إلى التآزر بين التدخالت اإلنسانية الصحية 
وبرامج التنمية وبناء السالم. في حين أن ضمان استمرارية المساعدات 

المنقذة لألرواح للفئات األشد ضعًفا يظل أمًرا بالغ األهمية. سيعمل 
شركاء مجموعة الصحة القطاعية على تعزيز االستثمار في التنمية 

المستدامة والحلول طويلة األجل لتحسين وظائف النظام الصحي 
وتحسين القدرات من أجل قدرة  النظام الصحي على الصمود. ستتركز 

كثر استقراًرا بعيًدا عن خطوط الصراع  هذه االستثمارات في مناطق أ
حيث توجد فجوات كبيرة في توافر الخدمات الصحية في المرافق 

الصحية غير العاملة والتي تعمل جزئًيا من خالل أسلوب متكامل 
مع المجموعات القطاعية األخرى. كما سيتم إيالء اهتمام خاص من 
قبل مجموعة قطاع الصحة ومجموعات العمل العاملة معها إلعطاء 

األولوية لبناء القدرات على المدى المتوسط والطويل لتوافر المزيد 
من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتجديد المرافق الصحية وإعادة 

تأهيلها لحماية النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن 
وحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

المراقبة
ُتعد الوظيفة األساسية لمجموعة قطاع الصحة في إدارة المعلومات 
والمراقبة مثل تحليل األسئلة األربعة )من يفعل ماذا وأين ومتى( 
واإلبالغ عن اإلنجازات الشهرية من خالل نظام المعلومات الصحية 

للمديريات والرصد المستمر ألنظمة اإلنذار المبكر لحوادث األمراض 
التي تنتقل عن طريق األوبئة )من خالل نظام اإلنذار المبكر اإللكتروني 

لألمراض( ورصد تغطية التطعيم )من خالل برنامج التحصين 

الموسع( والتتبع السنوي لفاعلية النظام الصحي عبر نظام مراقبة 
توافر الخدمات والموارد الصحية أمر ضروري لضمان استجابة سريعة 

ومرنة وفًقا لالحتياجات والخطورة ولضمان مراعاة التهديدات الناشئة.36 
باإلضافة إلى آلية الرصد المطلوبة لكل مشروع صحي على مستوى 

البرنامج، ستكون التقارير الشهرية والفصلية المستمدة من البيانات 
المسجلة من خالل هذه األدوات هي األساس لرصد األوضاع الصحية 

في جميع أنحاء اليمن لمساعدة الشركاء الصحيين على معالجة 
الفجوات القائمة وتعبئة الموارد بشكل فعال. إن آلية وأدوات جمع 

البيانات بما في ذلك نظام إدارة البيانات والتقييم السريع لالحتياجات 
بحاجة إلى مزيد من التحديث وتصنيف البيانات حسب الجنس والعمر 

واإلعاقة والحصول على صورة واضحة لألمراض بما في ذلك اإلعاقات 
واألمراض غير المعدية واضطرابات الصحة النفسية التي يعاني منها 

المتضررين من األزمة.

سيستمر التنسيق بين مجموعة قطاع الصحة وشركائها وأعضائها 
من خالل آليات االتصال المختلفة الموجودة بالفعل لضمان التبادل 
المنتظم للمعلومات وتعزيز التدخالت الصحية والتحديث المستمر 

لجميع أصحاب المصلحة. وسيتم الحفاظ على هذا التبادل من خالل 
اجتماعات تنسيق المجموعات القطاعية المنتظمة على الصعيد 
الوطني ودون الوطني والتحديث الدوري لقائمة االتصال الخاصة 
بالشركاء والمكالمات الهاتفية والمشاورات عن بعد أو االفتراضية 
ومجموعات الدردشة والبريد اإللكتروني. كما سيتم ضمان التوجيه 

الفني والتعاون وآلية تقديم المالحظات والتعليقات مع مجموعات 
العمل الفنية تحت مظلة المجموعة القطاعية الصحية بما في ذلك 
مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت المعنية بالصحة اإلنجابية، 

ومجموعة العمل الخاصة بالصحة النفسية والدعم النفسي 
واالجتماعي، ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في المرافق 

الصحية والمجموعات األخرى.
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األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص  
1.2

الهدف الخاص 
1.3

تعزيز قدرة النظام الصحي على االستعداد 
والوقاية والكشف واالستجابة في الوقت 

المناسب لألمراض الوبائية والمتوطنة وإدارة 
جميع المخاطر في حاالت الطوارئ وإدارة نظام 

المعلومات الصحية 

عدد االستشارات المتعلقة 
باألمراض المعدية

8,600,0005,000,000

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص  
1.2

الهدف الخاص 
1.3

ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية اإلنسانية 
اآلمنة والعادلة والشاملة المنقذة لألرواح والتي 

تحافظ على الحياة للفئات األشد ضعفاً على 
جميع مستويات تقديم الخدمة من خالل الحد 

األدنى من حزمة الخدمات الصحية عالية الجودة 
مع تركيز أقوى على الرعاية الصحية األولية 

والثانوية.

عدد استشارات العيادات 
الخارجية 

عدد زيارات الرعاية في 
مرحلة ما قبل الوالدة

عدد الوالدات التي 
تمت مساعدتها )عادية 

وقيصرية(

21,900,000

5,300,000

892,000

12,600,000

2,000,000

625,000

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص  
1.2

الهدف الخاص 
1.3

الحفاظ على فاعلية النظام الصحي من خالل 
توفير التكلفة التشغيلية )الكهرباء والماء 
واألكسجين( واألدوية والمعدات واللوازم 

الطبية وإعادة التأهيل / التنشيط الهيكلي وبناء 
القدرات والدعم المالي للعاملين في الرعاية 

الصحية واإلحالة بين مستويات الرعاية وتوفير 
وحدة إعادة التأهيل ووحدة الصدمات المتقدمة 
ووحدة العناية المركزة على مستوى الرعاية من 

الدرجة الثالثة لتحسين مرونة النظام الصحي 
وقدرة الناس على الصمود

عدد المرافق الصحية ذات 
الدعم التشغيلي 

5,2003,500
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 3.4 
المياه والصرف الصحي والنظافة 

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

2 مليونان6.7 ماليين3.2 ماليين13.1 مليون17.8 مليون
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

302.277 مليون

األهداف
سوف تستجيب مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة لكل 
احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الالزمة للبقاء والقدرة على 

الصمود لـ 13.1 مليون من أصل 17.8 مليون شخص في حاجة للحفاظ 
على الحياة والعافية والكرامة والحد من مخاطر األمراض المرتبطة 

بالمياه والصرف الصحي والنظافة من خالل التدخالت الالزمة للصمود 
في الوقت المناسب.

تماشياً مع األهداف االستراتيجية واألهداف المحددة الخاصة تهدف 
مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة إلى:

تلبية احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة الماسة للحد . 1
من األمراض ذات الصلة وسوء التغذية بين الفئات الضعيفة من 

الفتيات والنساء والفتيان والرجال المعرضين للخطر من خالل 
توفير المساعدات والخدمات المنقذة لألرواح في الوقت المناسب 
مما يسهم في تحقيق الهدف االستراتيجي األول والهدف الخاص 

1.1 الذي يستهدف 13.1 مليون شخص.

تقديم المساعدات المنقذة لألرواح في مجال المياه والصرف . 2
الصحي والنظافة للحد من االحتياجات الحادة ومخاطر الحماية 

للنازحين من الفتيات والنساء والفتيان والرجال المتضررين 
من الصراعات والكوارث الطبيعية مما يساهم في تحقيق 

الهدف الخاص 1.3 في إطار الهدف االستراتيجي األول والهدف 
الخاص 2.1 في إطار الهدف االستراتيجي الثالث الذي يستهدف 

7.4 ماليين شخص.

يسهم الهدف األول للمجموعة القطاعية في تحسين الصحة العامة 
والعافية وتقليل الخسائر في األرواح الناجمة عن األمراض بما في ذلك 

أمراض اإلسهاالت وهي السبب الرئيسي لسوء التغذية من خالل 
أنشطة االستجابة الطارئة المنقذة لألرواح وكذلك تدخالت المياه 

والصرف الصحي والنظافة المرنة بالتنسيق الوثيق مع المجموعات 
القطاعية للصحة والتغذية. يتم استهداف معظم األشخاص بالدعم 

العيني بما في ذلك نقل المياه في حاالت الطوارئ وتوزيع مجموعات 
أدوات النظافة ومعالجة مصادر المياه بالكلور ومراقبة جودة المياه 

وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
الموجودة عند االقتضاء. باإلشارة إلى إرشادات وأداة النقد مقابل المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية سيتم أيًضا تطبيق التحويالت 
النقدية والقسائم لتمكين الناس من الوصول إلى المياه ومستلزمات 

النظافة والمواد غير الغذائية األخرى الخاصة بالمياه والصرف 
الصحي والنظافة.

يستهدف الهدف الثاني للمجموعة القطاعية على وجه التحديد 2.6 
مليون نازح من الفتيات والنساء والفتيان والرجال بمساعدة المياه 

والصرف الصحي والنظافة المنقذة لألرواح للحد من االحتياجات 
الحادة ومخاطر الحماية. ويشمل ذلك االستعداد للنزوح الجديد 

وتقديم المساعدات المتكاملة لتحسين الخدمات والتخفيف من 
مخاطر السيول للنازحين داخلًيا في المواقع وتحسين الوصول إلى 

المياه والصرف الصحي والنظافة للمجتمعات المنهكة لتعزيز العافية 
وتحسين الكرامة وتقليل مخاطر الحماية مثل الصراع على الموارد.

يستهدف الهدف الثالث للمجموعة القطاعية الجهود المبذولة 
الستعادة وصيانة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي عند أدنى 
مستويات التشغيل لتمكين الوصول المستدام إلى خدمات المياه 

والصرف الصحي والنظافة اآلمنة والتي تستهدف 8.1 ماليين شخص 
فضالً عن المؤسسات. يركز هذا على المجاالت التي تحتاج إلى المياه 
والصرف الصحي والنظافة بشكل ملح بما في ذلك تلك التي تعاني  
من ندرة شديدة في المياه ونزوح كبير وانتشار األمراض بشكل كبير 
ومخاطر الحماية لضمان استمرارية الخدمات للحفاظ على األرواح 

والوقاية من األمراض. بعد نتائج تحليل أداة تحسين المياه والصرف 
الصحي للمرافق الصحية  الذي أجرته مجموعة الصحة القطاعية فإن 
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تعز، اليمن
طفل يبلغ من العمر سنتان ونصف في حي النسيرية – مديرية المظفر - محافظة 

 تعز يشرب الماء بسعادة غامرة محتفالً وصول المياه إلى حيه . 
صورة: اليونيسف

المجموعة القطاعية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية تعطي 
األولوية لتدخل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية القادر على 

الصمود في مرافق الرعاية الصحية. يتم أيًضا إعطاء األولوية للمياه 
والصرف الصحي والنظافة في المدارس بالتنسيق الوثيق مع مجموعة 

قطاع التعليم.

 استراتيجيات وطرق االستجابة
تعطي المجموعة القطاعية األولوية لتوفير خدمات ومرافق المياه 

والصرف الصحي والنظافة في الوقت المناسب إلنقاذ األرواح وتخفيف 
المخاطر وفًقا لمعايير االستجابة الدنيا بما في ذلك االستعداد الالزم 

لحالة الطوارئ المتوقعة مثل النزوح والكوارث الطبيعية. يلزم تعزيز 
ترتيبات التأهب واالستجابة المرنة لتقديم مساعدات المياه والصرف 

الصحي والنظافة الالزمة للبقاء في الوقت المناسب، لذلك ستدعو 
مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة إلى اتخاذ ترتيبات 

استجابة يمكن التنبؤ بها وقائمة على المخاطر لشركاء المياه والصرف 
الصحي والنظافة والجهات المانحة.

أدى الصراع واالنهيار االقتصادي وأزمات الوقود إلى تدهور كبير في جودة 
خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وكميتها وإمكانية 
الوصول إليها. وستدعم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية أنظمة المياه مع التركيز على المناطق التي تعتمد إلى حد 

كبير على نقل المياه بالشاحنات في الجهود المبذولة لتحقيق االستقرار 
وتقليل تدهور األنظمة وزيادة مراقبة جودة المياه مع تقليل األعباء 

كثر  المالية على العائالت ومقدمي الخدمات من خالل تركيب أنظمة أ
كفاءة في استخدام الطاقة. وسوف تستكشف المجموعة القطاعية 

خيارات السترداد الحد األدنى من التكلفة من خالل اإلصالحات وتوفير 
قطع الغيار ومنتجات التطهير وبناء القدرات ودعم تشغيل وصيانة 

مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

تعد المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
جزًءا ال يتجزأ من احتياجات االستجابة متعددة القطاعات والتي تساهم 

في تعظيم فعالية الدعم المنقذ لألرواح للفتيات والنساء والفتيان 
والرجال المعرضين للخطر. كما تساهم مجموعة قطاع المياه والصرف 

الصحي والنظافة في إطار االستجابة السريعة المتكاملة للمجاعة من 
خالل توفير المساعدات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية الالزمة للبقاء وتعزيز القدرة على الصمود بالتنسيق الوثيق 
مع المجموعات القطاعية لألمن الغذائي والزراعة والتغذية والصحة 
باتباع معايير ومنهجيات مشتركة. ولتلبية احتياجات الصحة العامة 
تشترك مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في تحديد 

األولويات وتحديد المواقع المستهدفة مع المجموعات القطاعية 
للصحة والتغذية حيث تقع 54 مديرية تحت درجة الخطورة 4 و5 
عبر ثالث مجموعات قطاعية. تعد خدمات المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية في مرافق الرعاية الصحية والمدارس ميزة أساسية 
لتقديم خدمات عالية الجودة وضمان كرامة المستخدمين وسالمتهم. 
تلبي مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة جنًبا إلى جنب 
مع مجموعات الصحة والتعليم بشكل استراتيجي احتياجات المياه 
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والصرف الصحي والنظافة الصحية المؤسسية. كما ستتم معالجة 
االحتياجات الحادة والممتدة بين النازحين بالتنسيق الوثيق واالشتراك 

في الموقع مع المجموعات القطاعية للمأوى والمواد غير الغذائية 
وتنسيق وإدارة المخيمات من خالل مشاركة البيانات الموجودة.

باإلضافة إلى تلبية احتياجات الصرف الصحي األساسية والوقاية من 
األمراض، يلعب الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة 

الكافية والمناسبة دوًرا حيويًا في حماية وكرامة األشخاص المتضررين 
وال سيما الفتيات والنساء. ولكي يكون لبرامج المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية أثر إيجابي على الصحة العامة، يجب أن تضمن هذه 
البرامج أن سالمة وكرامة واحتياجات جميع الفئات مفهومة ومأخوذة 

في االعتبار من خالل عمليات شاملة واستشارية. تطبق مجموعة قطاع 
المياه والصرف الصحي والنظافة مبدأ "عدم إلحاق الضرر" والحد األدنى 
من التزامات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من أجل سالمة 

وكرامة السكان المتضررين للحد من مخاطر الحماية المحتملة التي 
قد تنشأ عن التدخالت بما في ذلك االستبعاد من الخدمات والعنف 

القائم على النوع االجتماعي. وتحقيقا لهذه الغاية تعزز مجموعة المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية التشاور الشامل مع السكان 

المستهدفين في عملية التقييم وتصميم وتنفيذ األنشطة وأنشطة 
االستجابة مع آلية تقديم الشكاوى والمالحظات، خاصة عندما يتعلق 

االمر بالفتيات والفتيان والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والفئات 
الضعيفة األخرى.

تسترشد استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة باالحتياجات 
التي تم تقييمها وفًقا لتحليل شدة االحتياج للمياه والصرف الصحي 
والنظافة جنًبا إلى جنب مع نتائج التقييم المفصلة من قبل الشركاء. 

وتطبق مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الحد األدنى من 
التزامات المياه والصرف الصحي والنظافة لضمان التشاور مع 

الفتيات والنساء والفتيان والرجال بما في ذلك كبار السن واألشخاص 
ذوي اإلعاقة ومجموعات األقليات وإدماجهم في جميع عمليات 

أنشطة استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك تقييم 
االحتياجات والتصميم والتخطيط والتنفيذ والمراقبة، الذي من شأنه 

ضمان استجابة خاصة بالمياه والصرف الصحي والنظافة تكون 
متمحورة حول المستفيدين وقائمة على االحتياجات. 

 تكلفة االستجابة
يقدر إجمالي االحتياجات ألنشطة استجابة المياه والصرف الصحي 

والنظافة بمبلغ 366 مليون دوالر. يستلزم حالياً حوالي 31.7 مليون 
دوالر لتوفير أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة المنقذة لألرواح 

لـ 4.8 ماليين شخص من ذوي االحتياجات الحادة لخدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك نقل المياه بالشاحنات، وبناء 

مراحيض الطوارئ، وتوزيع مجموعات أدوات النظافة والتوعية بها، 
وحمالت النظافة، وبناء القدرات للجان المياه والصرف الصحي والنظافة 

العاملة، وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة. للحفاظ 
على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الحالية في المجتمعات، 
هناك حاجة إلى 31 مليون دوالر بما في ذلك دعم الوقود. وإلعادة تأهيل 

مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الحالية وتزويدها بالطاقة 
الشمسية هناك حاجة الى حوالي 88.8 مليون دوالر كجزء من أنشطة 

المياه والصرف الصحي والنظافة والتي تمكن من تقليل تكاليف 
االستجابة المتكررة ومتوسط تكلفتها للفرد عند 19.3 دوالًرا. على 

الرغم من أن التكلفة على مستوى الفرد للنشاط الدائم والقادر على 
كثر فعالية من حيث التكلفة وفًقا  الصمود قد تضاعفت تقريًبا إال أنها أ

للتحليل المقارن للتكلفة الذي أجرته مجموعة قطاع المياه والصرف 
الصحي والنظافة في عام 2021م. وكشف التحليل أن تكلفة نقل المياه 

بالشاحنات لمدة عام قريبة من المستوى المعياري ألعمال إعادة 
التأهيل. وبالتالي فمن المنطقي إعادة تأهيل منظومة المياه الحالية 

كثر دواما وفعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل. لتكون أ

الروابط مع البرامج التنموية
نظًرا ألن 85 في المائة من السكان المحتاجين )15.1 مليون( غير 

نازحين فإن الحفاظ على خدمات إمدادات المياه الحالية وتحسينها من 
قبل مقدمي خدمات المياه البلدية أمر بالغ األهمية لتلبية االحتياجات 

الملحة للمياه وتحسين الصحة العامة في ضوء احتياجات االستجابة 
التغذوية والصحية. هناك العديد من دراسات تقييم المياه الجوفية 
التي يجري تنفيذها من قبل جهات التنمية والتي تلقي الضوء على 

أنشطة االستجابة اإلنسانية للمياه والصرف الصحي والنظافة الفعالة 
في المجتمعات التي تعاني من شح المياه. إن وجود استراتيجية طويلة 

األجل لمعالجة ندرة المياه في اليمن هو رابط رئيسي بين التنمية 
وجهات العمل اإلنساني ألن استخراج الموارد المائية المحدودة من 

خالل االعمال اإلنسانية يحتمل أن يكون له أثر بيئي سلبي.

وفًقا لتقرير تقييم األضرار )الوكالة األلمانية للتعاون الدولي 2018م(، 
انخفض متوسط استهالك المياه في المناطق الحضرية من 62 لتًرا 

للفرد يومًيا في عام 2009م إلى 46 لتًرا للفرد في اليوم في عام 2016م 
ومن المتوقع أن يتفاقم اآلن بسبب تعطل المولدات والمضخات 

الموجودة ونقص الوقود وزيادة التسربات. ونظًرا ألن غالبية السكان 
المحتاجين يحتاجون إلى خدمات دائمة للمياه والصرف الصحي 

والنظافة في إطار األنشطة اإلنسانية للمياه والصرف الصحي والنظافة، 
فمن المتوقع حدوث المزيد من التخطيط والتنفيذ التكميليين لتلبية 

احتياجات االستثمار في البنية التحتية بشكل شامل.

يعتبر الصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة من المجاالت 
التي تتطلب استثمارات مالية كبيرة وتعزيز اإلدارة والربط مع 

المنظمات اإلنمائية.

تحتاج قدرة مقدمي الخدمات البلدية في مجال المياه والصرف الصحي 
والنظافة إلى التعزيز للحفاظ على خدمات المياه والصرف الصحي 

والنظافة الحالية، بما في ذلك جمع التعرفة والتشغيل المنتظم 
وصيانة المرافق والتي تدعم بشكل كبير احتياجات المياه والصرف 
الصحي والنظافة عندما تكون شدة االحتياج لها عالية. وخالل فترة 
االستجابة اإلنسانية في هذا المجال، ستقدم مجموعة قطاع المياه 
والصرف الصحي والنظافة دعمها للجهود المتضافرة التي تبذلها 
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المنظمات اإلنمائية.

المراقبة
ستراقب مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة االستجابة 

مقابل االحتياجات واألهداف واألنشطة المحددة من خالل معايير 
ومؤشرات المجموعة المتفق عليها. كما سيتم جمع بيانات مراقبة 

االستجابة الشهرية مقابل 27 مؤشًرا أساسًيا مرتبًطا بالوصول اآلمن إلى 
ظروف المياه والصرف الصحي والنظافة التي تعكس الجنس والعمر 

واإلعاقة وأنشطة بناء القدرات للجان المياه والصرف الصحي والنظافة. 
كما سيتم جمع بيانات االستجابة الشهرية كملخص معلومات للتحليل 

المستمر والجماعي مقابل األهداف وتضاف إليها مؤشرات األمراض 
المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة وبيانات السكان وبيانات 

النزوح والبيانات المتعلقة بالوصول. لقد أنشأت مجموعة قطاع المياه 
والصرف الصحي والنظافة نظام تقييم وتتبع االحتياجات لمواءمة 

تقييمات وتحليالت احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة مقابل 
المؤشرات القطاعية األخرى ذات الصلة لتمكين التحليل المستمر 

الحتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة وإطالق التنبيهات وتحديد 
االحتياجات والفجوات واالتجاهات الناشئة التي تكمل المراقبة الشهرية 

لالستجابة. كما سيتم تنظيم المراقبة الميدانية من قبل مجموعة 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل دوري من قبل منسق 

كز العمل اإلنساني بالتعاون مع  المجموعة القطاعية ومنسقي مرا
الشركاء باستخدام نماذج المراقبة التي تم تطويرها في أدوات الكوبو.

سيتم أيًضا تحديث المراقبة المحددة الستجابة المياه والصرف 
الصحي والنظافة للنازحين داخلًيا في مواقع االستضافة بشكل مستمر 

كز العمل اإلنساني بالتنسيق الوثيق مع مجموعة  على مستوى مرا
تنسيق وإدارة المخيمات. تراقب مجموعة المياه والصرف الصحي 

والنظافة، من خالل مجموعة عمل فنية مشتركة مع مجموعة قطاع 
الصحة فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة في مرافق 

الرعاية الصحية، فجوات استجابة المياه والصرف الصحي والنظافة 
في مرافق الرعاية الصحية باستخدام أداة تقييم أداة تحسين المياه 
والصرف الصحي للمرافق الصحية وتطلق التنبيهات بالتنسيق مع 

مجموعة قطاع الصحة.

 



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

72

األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
1.1

معالجة احتياجات المياه 
والصرف الصحي والنظافة 
الحادة للحد من األمراض 
المرتبطة بالمياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية 

والمخاوف المتعلقة بسوء 
التغذية بين الضعفاء من 
النساء والفتيات والفتيان 

والرجال المعرضين للخطر 
من خالل توفير مساعدات 

وخدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية 
المنقذة لألرواح في الوقت 

المناسب

إصالح أو إعادة تأهيل أو زيادة أنظمة المياه 
والصرف الصحي في المناطق التي تعاني من 

مخاطر الصحة العامة المرتفعة.

تقديم الدعم لجمع النفايات الصلبة 
والتخلص منها

توفير الدعم التشغيلي وقطع الغيار 
واإلصالحات السريعة ألنظمة المياه والصرف 

الصحي 

توفير عوامل تطهير المياه ودعم معالجة 
إمدادات المياه ومراقبة جودة المياه 

توفير الوصول إلى المياه الصالحة للشرب 
من خالل نقل المياه بالشاحنات والخزانات 

المجتمعية 

توفير خيارات معالجة المياه المنزلية من 
خالل أقراص الكلور 

توفير خيارات صرف صحي منزلي آمنة 
ومناسبة للجنسين

تقديم الدعم لجمع النفايات الصلبة 
والتخلص منها وحمالت التنظيف التي 

يقودها المجتمع 

توفير مواد النظافة )بما في ذلك مجموعات 
أدوات الوقاية من الكوليرا ومستلزمات 

الوقاية من العدوى( وتعزيز النظافة والتوعية 
بها

 6,059,936

 2,551,152

 6,540,194

 1,465,318

 3,447,524

 1,584,190

 1,672,977

 3,665,652

 5,766,678

 4,288,476

 1,805,391

 4,628,344

 1,036,971

 2,439,733

 1,121,095

 1,183,927

 2,594,097

 4,080,944

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف الخاص 
1.3

 الهدف 
الخاص 2.1

تقديم المساعدات المنقذة 
لألرواح في مجال المياه 

والصرف الصحي والنظافة 
للحد من االحتياجات الحادة 

ومخاطر الحماية للنازحين 
من النساء والفتيات والفتيان 

والرجال المتضررين من 
الصراع والكوارث الطبيعية

توفير الوصول إلى المياه الصالحة للشرب 
من خالل نقل المياه بالشاحنات والخزانات 

المجتمعية.

توفير الدعم التشغيلي وقطع الغيار 
واإلصالحات السريعة ألنظمة المياه والصرف 

الصحي

توفير عوامل تطهير المياه ودعم معالجة 
إمدادات المياه ومراقبة جودة المياه

توفير خيارات معالجة المياه المنزلية من 
خالل أقراص الكلور 

توفير خيارات الصرف الصحي المنزلية 
المناسبة للجنسين

تقديم الدعم لجمع النفايات الصلبة 
والتخلص منها وحمالت التنظيف التي 

يقودها المجتمع

توفير مواد النظافة )بما في ذلك مجموعات 
أدوات الوقاية من الكوليرا وأدوات الوقاية من 

العدوى( وتعزيز النظافة والتوعية بها

 3,447,524

 6,540,194

 1,465,318

 1,584,190

 1,672,977

 3,665,652

 5,766,678

 2,439,733

 4,628,344

 1,036,971

 1,121,095

 1,183,927

 2,594,097

 4,080,944
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األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف الخاص 
2.1

استدامة خدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة 

الصحية الشاملة واستعادتها 
من خالل تحسين أنظمة 
المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية الموجودة 
في المناطق ذات االحتياجات 

الحادة والمخاطر العالية 
النتشار األمراض والمخاوف 

التغذوية 

إصالح أو إعادة تأهيل أو زيادة أنظمة المياه 
والصرف الصحي في المناطق ذات المخاطر 

الصحية العامة العالية.

توفير الدعم التشغيلي وقطع الغيار 
واإلصالحات السريعة ألنظمة المياه والصرف 

الصحي  

توفير عوامل تطهير المياه ودعم معالجة 
إمدادات المياه ومراقبة جودة المياه 

تقديم الدعم لجمع النفايات الصلبة 
والتخلص منها 

 6,340,836

 6,540,194

 1,465,318

2,551,152

 4,487,263

 4,628,344

 1,036,971

 1,805,391

مأرب، اليمن
 أطفال نازحون يجلبون المياه ألسرهم في مأرب. يونيو 2021. 

صورة: الشبكة اليمنية لالنتاج / المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
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 3.5 
التعليم 

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

0.84مليون5.4ماليين0.08مليون5.6ماليين8.5ماليين
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

275.769مليون

األهداف
في عام 2022م، ستعمل مجموعة قطاع التعليم مع 80 شريكًا وتهدف 

إلى تقديم خدمات تعليمية ومساعدات لحوالي 5.6 ماليين طفل من 
بين 8.5 ماليين شخصا من ذوي االحتياج.

تهدف مجموعة قطاع التعليم إلى السالمة وبيئة التعلم الشاملة 
التي تعزز العافية والقدرة على الصمود للفتيات والفتيان واألطفال 

المشردين داخلًيا واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال الذين هم خارج 
المدرسة ومقدمي الرعاية والعاملين في مجال التعليم. وهذا 

يتطلب دعم نظام التعليم لتقديم تعليم جيد وشامل ومناسب 
يحمي المتعلمين القادمين من خلفيات متنوعة ويمكّن مقدمي 

الرعاية من خدمتهم.

بالتوافق مع األهداف االستراتيجية تهدف المجموعة القطاعية إلى:

زيادة الوصول إلى فرص التعلم اآلمنة والشاملة للفتيان والفتيات . 1
األكثر ضعفاً ممن هم في سن المدرسة مما سيعزز العافية 
والقدرة على الصمود ويساهم في تحقيق األهداف الخاصة 

2.1 و 3.1 و 3.2.

دعم النظام لتقديم تعليم جيد وشامل ومناسب في بيئة حامية . 1
والمساهمة في تحقيق األهداف الخاصة 1.2 و2.1 و3.1 و 3.2.

 استراتيجيات وطرق االستجابة
في عام 2022م، تهدف مجموعة قطاع التعليم إلى استهداف الفتيات 
والفتيان األكثر ضعًفا في سن المدرسة ومقدمي الرعاية والمعلمين 

من جميع األنواع واألجناس. وستركز المجموعة على أولئك الذين هم 
في أمس الحاجة في المناطق التي تعني فيها شدة االحتياج وجود مزيج 

معقد من غياب مرافق التعلم وزيادة النزوح ونقص أعضاء هيئة 
التدريس والقرب من خطوط الصراع.

تلتزم مجموعة التعليم بنهج قائم على االحتياجات في إعداد البرامج 
باالستفادة من الجهود المستمرة واالستجابة المستمرة لشركاء التعليم 

في الظروف الصعبة والمعقدة التي تفرضها األزمة الممتدة في اليمن.

يسترشد نهج تحديد أولويات مجموعة قطاع التعليم بتحليل وتصنيف 
شدة االحتياج التابع للمجموعة مقابل مؤشرات الوصول الرئيسية 

ومؤشرات الجودة واألنظمة ذات الصلة. وستعطي المجموعة القطاعية 
األولوية لالستجابة الحتياجات التعليم ألكثر من 5.6 ماليين طفل وفتاة 

وفتى في المناطق التي لديها احتياجات تعليمية شديدة إلى كارثية 
)تصنيف الشدة من ثالثة إلى خمسة(. كما يتم إعطاء أولوية أخرى 

كبر فجوة بين االحتياجات واالستجابة.  للمناطق الجغرافية التي بها أ
ضمن هذه المناطق تولي المجموعة القطاعية اهتماًما خاًصا 

للمجموعات التي تحتاج بشكل غير متناسب إلى خدمات التعليم في 
حاالت الطوارئ. وهذا يشمل األطفال الذين هم خارج المدرسة أو ال 

يذهبون إليها واألطفال الذين يعيشون في حالة نزوح حاد وطويل األمد 
واألطفال الذين يعيشون في مناطق ال تتوفر فيها خدمات تعليمية 
يمكن الوصول إليها والمراهقون واألطفال الذين لديهم احتياجات 

جسدية ونفسية محددة.

ستدعم مجموعة قطاع التعليم وشركاؤها األطفال األكثر ضعفاً في سن 
المدرسة بما في ذلك 2.65 مليون فتاة و2.99 مليون فتى من الذين 

يواجهون كمية كبيرة من مخاطر العنف. وتهدف المجموعة القطاعية 
والشركاء إلى الوصول إلى 2.4 مليون طفل خارج المدرسة أو ال يذهبون 

إليها من النازحين داخلًيا وذوي اإلعاقات والمعرضين لخطر التسرب 
من خالل تزويدهم بفرص التعلم الوقائي في بيئات التعليم الشامل 

الرسمية وغير الرسمية.

طورت المجموعة القطاعية إطار استجابة يهدف إلى التركيز على زيادة 
الطلب من خالل أنشطة التوعية والتواصل وإحالة األطفال إلى فرص 

التعلم المتاحة. ستدعم المجموعة القطاعية األطفال باإلمدادات 
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لحج، اليمن
أطفال يدرسون في الصف الرابع في مدرسة الزيادي 

 بقرية الزيادي بمحافظة لحج، اليمن. 
صورة اليونيسف

التعليمية مع توسيع أو إنشاء أو إعادة تأهيل المدارس أو مرافق التعلم 
من خالل نهج يراعي الفوارق بين الجنسين وصديق لإلعاقة لتوفير 
الخدمات التعليمية وتقليل الحواجز التي تحول دون حصولهم على 
التعليم الرسمي وغير الرسمي. فيما يتعلق بزيادة الوعي ستشمل 

التدخالت زيادة وعي األطفال والمعلمين بممارسات النظافة الشخصية 
مع تزويدهم بمجموعات أدوات النظافة الشخصية.

بما أن العديد من األطفال النازحين داخلًيا ُيقدر أنهم خارج المدرسة 
فإن المجموعة ستزيد من توسيع برامج التعليم غير النظامي الحالية 

مثل برنامج التعلم السريع. كما سيتم تأطير التعليم غير الرسمي 
الذي يوفر البرنامج األساسي لمحو األمية والحساب لجلب األطفال 
إلى مستويات تعليمية مناسبة ألعمارهم لتزويد األطفال الذين ليس 

لديهم إمكانية الوصول إلى فرص التعليم النظامي بالتعليم البديل بما 
يتماشى مع المناهج الوطنية.

تعتبر الحماية االجتماعية مجال أساسي للتعليم، لذلك ستوفر 
مجموعة التعليم القطاعية الوجبات الخفيفة المدعمة والوجبات 

المدرسية في مرافق التعلم الرسمية وغير الرسمية وستضمن انتقال 
األطفال بأمان من المدرسة والعودة إليها وخاصة الفتيات واألطفال 

الصغار واألطفال ذوي اإلعاقة.

 يؤدي نقص المعلمين في اليمن إلى ارتفاع نسبة الطالب إلى المعلمين 
وعدم انتظام دفع رواتب المعلمين التي ال تلبي االحتياجات األساسية 

ألسرهم. ويستمر اآلالف من المعلمين في العمل التطوعي أو في 
وظائف ثانية مما يجعل من الصعب عليهم التركيز على التدريس. 

وسيتم تزويد المعلمين ببدل شهري قائم على الحضور ومواد التدريس 
والتعلم وسيتم تدريبهم على التعلم االجتماعي والعاطفي والتدريس 
في سياقات األزمات والتعليم الشامل في حاالت الطوارئ وبروتوكوالت 
حماية الطفل والحد من المخاطر المدرسية والسالمة وبعضها قواعد 

تسريع تعلم للعمل على تسهيل  إعادة  دمج األطفال خارج المدرسة 
بشكل مناسب في التعليم المعتمد.

وفي مجال اختصاص حماية الطفل ستقوم المجموعة القطاعية 
بنشر وتفعيل إطار العمل الذي تم تطويره بشكل مشترك مما يوفر 
إرشادات حول كيفية تنفيذ استجابة متكاملة لألطفال. بالتعاون مع 

مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة، ستقوم مجموعة عمل فنية 
مشتركة بوضع اللمسات األخيرة على معايير المياه والصرف الصحي 
والنظافة في التعليم والتدخل التكميلي لتحسين مستويات المعيشة 

وقدرة األشخاص المتضررين من األزمات على الصمود في المناطق 
المستهدفة. تشارك مجموعة التعليم مع مجموعة الصحة في إطار 

عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للصحة النفسية ومجموعة 
عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في اليمن لتدريب 

األخصائيين االجتماعيين في المدارس على تحديد وإحالة الحاالت التي 
كز الصحة العامة  تتطلب خدمات الصحة العقلية المتخصصة إلى مرا
القريبة. ومن خالل العمل مع مجموعة التغذية ستستفيد مجموعة 

التعليم من استراتيجية التغذية النقدية في المناطق الشديدة االحتياج 
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لدعم مجالس اآلباء واألمهات على مستوى المدرسة وكذلك المعلمين.

باإلضافة إلى االستراتيجيات المطورة واإلطار المشترك بين القطاعات 
قامت مجموعة التعليم بدمج آلية االستجابة السريعة وستوفر مواد 
تعليمية لألوالد والبنات النازحين في سن المدرسة لربطهم بالتعليم 
كثر  ومنحهم إحساًسا بالحياة الطبيعية أثناء انتظارهم فرص تعلم أ

تنظيماً وترتيباً في بيئة رسمية أو غير رسمية.

عالوة على ذلك ونظًرا لعدم وجود أطر عمل مشتركة حتى اآلن ستعمل 
مجموعة التعليم على تعزيز التنسيق الوثيق مع مجموعة تنسيق 

وإدارة المخيمات ومجموعة المأوى / المواد غير الغذائية.

 تكلفة االستجابة
في عام 2022م، بلغت التكلفة التقديرية لتقديم المساعدات إلى 5.6 

ماليين طفل في سن الدراسة وموظفي التعليم 275 مليون دوالر حيث 
يبلغ متوسط التكلفة للفرد 49 دوالًرا على مدار سنة دراسية واحدة.

يأخذ تقدير التكاليف أيًضا في االعتبار طرائق االستجابة للتدخالت 
التعليمية بما في ذلك خدمات التعليم المنظم ال سيما في مجموعات 

برامج التعليم غير الرسمي مع التركيز على التدخالت للمعلمين 
وموظفي التعليم اآلخرين واألطفال في سن المدرسة ومقدمي الرعاية 

لهم. وتتعلق التكاليف األخرى بشراء وتوزيع اإلمدادات مثل األدوات 
المكتبية والترفيهية والتغذية المدرسية.

عند وضع التكلفة على أساس النشاط أخذت المجموعة القطاعية 
في االعتبار التدهور االقتصادي وانخفاض قيمة الريال اليمني وارتفاع 

األسعار خاصة بالنسبة للسلع المستوردة.

الروابط مع البرامج التنموية
تتطلب األزمة التي طال أمدها في اليمن االتساق مع الجهات الوطنية 

والمساهمة في االستدامة والوصول المستمر إلى التعلم لألطفال 
والشباب. يرتبط التعليم في االستجابة لحاالت الطوارئ بخطط السلطات 

الوطنية وشركاء التنمية والجهات الفاعلة المحلية. وتتمتع مجموعة 
كة العالمية  التعليم بمشاركة قوية مع شركاء التنمية مثل الشرا

للتعليم والبنك الدولي باإلضافة إلى الوكاالت والمنظمات غير الحكومية 
الدولية والوطنية ذات التفويض المزدوج. إن العمل مًعا من أجل 

التعليم المستمر لألطفال والشباب وسد فجوات البيانات من خالل 
مشاركة ملخصات عن االحتياجات المحدثة مع شركاء التنمية يضمن 
التكامل واستمرارية التعلم وإحالة الفتيات والفتيان في سن المدرسة 

من استجابة التعليم في حاالت الطوارئ إلى برنامج التنمية. وسيتم 
عرض احتياجات المجموعة القطاعية وإنجازاتها وثغراتها في المناقشات 

الشهرية لمجموعة شركاء التنمية للمناصرة المشتركة القائمة على 
األدلة وجمع األموال.

كجزء من الترابط وجدول األعمال العالمي ستواصل المجموعة 
القطاعية التزامها بتطوير قدرات وقيادة الشركاء المحليين كلما أمكن 

كثر إنصاًفا واستدامة. ذلك للمساهمة في استجابة تعليمية أ

 عالوة على ذلك ستواصل المجموعة القطاعية العمل مع سلطات 
التعليم لبناء قدراتها بما يتماشى مع شركاء التنمية لضمان قدرة 
كبر على التخطيط االستراتيجي والسياسة العامة وجمع البيانات  أ

وجمع األموال.

عدن، اليمن
 يتعرف الطالب في عدن على أهمية غسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامات لحماية أنفسهم من كوفيد-19 وأمراض أخرى. 

صورة: بسام صالح / منظمة كير
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المراقبة
يشارك ثمانون شريكاً من شركاء المجموعة القطاعية بنشاط باإلضافة 

إلى أعضاء المجموعة الفرعية اإلضافيين الذين يقدمون المدخالت 
بما في ذلك تقارير األربعة االسئلة )من يفعل ماذا وأين ومتى( 

الشهرية لجهود المراقبة واالستعداد واالستجابة. في عام 2022م، 
ستعمل المجموعة القطاعية على تتبع الفئات المحرومة من األطفال 
والمراهقين واألطفال النازحين داخلًيا واألطفال ذوي اإلعاقة والمناطق 

التي تعاني من الفجوات األكبر بين شدة االحتياج وعدد األشخاص 
المحتاجين واالستجابة. وستراقب المجموعة القطاعية مؤشرات 

النتائج وعدد األطفال في سن المدرسة الذين يمكنهم الوصول إلى 

التعليم الرسمي وغير الرسمي والمؤشرات الرئيسية الخمسة بشأن 
الوصول والجودة واألنظمة.

باإلضافة إلى ذلك ستجمع المجموعة القطاعية بيانات مدرسية عن 
االلتحاق من وزارة التربية والتعليم وستضمن أن اتجاهات التحليالت 

والتسجيل يتم أخذها من خالل البيانات المصنفة حسب الجنس 
والعمر. وستستمر المجموعة في مراقبة المعلومات المتعلقة بالسكان 
في سن المدرسة التي تم جمعها من المجموعات القطاعية ذات الصلة 

مثل مجموعات تنسيق وإدارة المخيمات وآليات االستجابة السريعة.

األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ ذوي ا
االحتياج

ن فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 2

 الهدف 
االستراتيجي 3

الهدف الخاص 
2.1

 الهدف 
الخاص 3.1

الهدف الخاص 
3.2

زيادة الوصول 
إلى فرص التعلم 
اآلمن والشامل 

للفتيان 
والفتيات األكثر 
ضعفاً ممن هم 

في سن المدرسة 
مما سيعزز 

العافية والقدرة 
على الصمود 

عدد الفتيات والفتيان ومقدمي الرعاية وأفراد المجتمع الذين تلقوا 
أنشطة جلسات التوعية .

عدد الفتيات والفتيان الذين تمت إحالتهم إلى فرص التعلم الرسمية 
أو غير الرسمية

عدد األطفال الذين حصلوا على دروس تقوية

عدد األطفال الملتحقين ببرنامج التعلم السريع

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمحو األمية األساسية والحساب 

كية  عدد األطفال الذين حصلوا على دروس استدرا

عدد األطفال )5 - 17 عاًما فتيات / فتيان( المستفيدين من الفصول 
الدراسية الجديدة الموسعة شبه المهيكلة المؤقتة ومرافق المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية التي تراعي الفوارق بين الجنسين 
واإلعاقة 

عدد األطفال )5 - 17 عاًما فتيات / فتيان( المستفيدين من الفصول 
الدراسية المنشأة والمؤقتة )الخيام( ومرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية التي تراعي الفوارق بين الجنسين واإلعاقة

 150,000

 50,000

 30,000

 30,000
 

 30,000

 30,000

 130,000

 75,000

عدد األطفال )5 - 17 سنة فتيات / فتيان( المستفيدين من الفصول 
الدراسية المنشأة أو الموسعة أو المعاد تأهيلها ومن مرافق المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية المراعية للنوع االجتماعي واإلعاقة

عدد األطفال المستفيدين من األثاث والمعدات بما في ذلك المكاتب 
واللوحات وأنظمة الطاقة الشمسية ومعدات السالمة واألمن في بيئات 

التعليم الرسمية وغير الرسمية 

عدد األطفال )5 - 17 سنة فتيات / فتيان( الذين يتلقون اللوازم 
المدرسية )القرطاسية والحقائب المدرسية( 

عدد األطفال الذين تم تزويدهم بالمجموعات الترفيهية 

عدد األطفال )5 - 17 سنة فتيات / فتيان( الذين تم توفير النقل 
المدرسي لهم 

عدد الطالب )5 - 17 سنة فتيات / فتيان( والمعلمين وإدارة المدرسة 
المستفيدين من التغذية المدرسية في مرافق التعلم الرسمية وغير 

الرسمية 

عدد األطفال )5 - 17 سنة فتيات / فتيان( المدعومين بالتحويالت 
النقدية

 300,000

 250,000

 350,000

 50,000

 20,000

 800,000

20,727
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األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ ذوي ا
االحتياج

ن فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 

1
 

الهدف 
االستراتيجي 

2

الهدف 
االستراتيجي 

3

الهدف 
الخاص 1.2

الهدف 
الخاص 2.1

الهدف 
الخاص 3.1

الهدف 
الخاص 3.2

دعم النظام 
لتقديم تعليم 
جيد وشامل 
ومناسب في 
بيئة ُممكّنة 

وحامية

عدد األطفال )5 - 17 عاًما فتيات / فتيان( الذين يتلقون كتًبا 
مدرسية.   

عدد األطفال )5 - 17 سنة فتيات / فتيان( الذين تم تزويدهم 
بالمواد التكميلية في البيئات التعليمية الرسمية وغير الرسمية

عدد المدرسين / الميسرين )إناث / ذكور( المدربين على التدريس 
في سياق النزاع 

عدد المدرسين / الميسرين )إناث / ذكور( المدربين على التعلم 
النشط

عدد المدرسين / الميسرين )إناث / ذكور( المدربين على التعليم 
الشامل في حاالت الطوارئ  

عدد المدرسين / الميسرين )إناث / ذكور( المدربين على برامج 
التعلم السريع  

عدد المدرسين / الميسرين )إناث / ذكور( المدربين على سياسات 
وبروتوكوالت حماية الطفل 

عدد المدرسين / الميسرين )إناث / ذكور( المدربين على الصحة 
النفسية والدعم النفسي واالجتماعي  وآليات اإلحالة 

عدد المدرسين / الميسرين )إناث / ذكور( المدربين على الحد من 
المخاطر على مستوى المدرسة والسالمة  

عدد المعلمين المستفيدين من الحوافز الشهرية على أساس 
الحضور  

عدد المدرسين / المربين )إناث / ذكور( الذين استلموا مواد 
تعليمية 

 800,000

 200,000

 10,000

 10,000

 10,000

 10,000

 10,000

 10,000

 10,000

 100,000

 10,000

عدد األطفال في التعليم الرسمي وغير الرسمي الذين يستفيدون من 
توفير مستلزمات النظافة ومواد التنظيف  

عدد الطالب / المتعلمين الذين تلقوا جلسات وحمالت توعية 
بالنظافة الشخصية  

عدد الطالب والمعلمين الذين تم التوفير لهم جلسات الصحة النفسية 
والدعم النفسي واالجتماعي 

عدد الطالب الذين يتم رصد نتائج تعلمهم  

عدد الجهات الفاعلة في مجال التعليم )إناث / ذكور( المدربين على 
المعايير الوطنية والتعليم في حاالت الطوارئ

عدد الجهات الفاعلة في مجال التعليم )إناث / ذكور( المدربين على 
مناصرة احتياجات وحقوق األطفال في سياقات األزمات  

عدد الجهات الفاعلة في مجال التعليم )إناث / ذكور( المدربين على 
التعليم في حاالت الطوارئ والحاصلين على التدريب على المعايير 

الدنيا الوطنية والدولية للتعليم في حاالت الطوارئ 

عدد أعضاء مجلس اآلباء واألمهات الذين تم تدريبهم

عدد الطالب الذين تم تدريبهم للعب دور فعال في مدرستهم 

عدد األطفال المدعومين لخوض االمتحانات الوطنية 

 400,000

 40,000

 70,000

 5,000

 500

 500

 500

 6,000

 6,000

600,000
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 3.6 
الحماية

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

1.7مليون5.9ماليين3.2ماليين11.2مليون17.2مليون
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

202.974مليون

األهداف 
ال يزال اليمن يمثل أزمة حماية ونزوح كبيرة حيث تظل حماية 

المدنيين أولوية حاسمة مع استمرار الصراع وتبني األطراف تكتيكات 
ضارة وغالًبا ما تتجاهل المبادئ األساسية للقانون الدولي اإلنساني 

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. ومع وجود حوالي 4.3 ماليين نازح 
من الرجال والنساء والفتيان والفتيات في السنوات السبع الماضية 

كثر 250,000 نازح في عام 2021م وحده ال سيما في  من بينهم أ
كبر أزمة نزوح داخلي  مأرب والحديدة وحجة وتعز. يعتبر اليمن رابع أ

في العالم. ال تزال الهجمات العشوائية وانعدام التدابير االحتياطية 
واستخدام األسلحة المتفجرة بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان 
تهدد السالمة الجسدية والعافية النفسية للمدنيين. كما أدى الصراع 

المستمر والنزوح المطول وانعدام األمن الغذائي الحاد واالنكماش 
االقتصادي وانهيار مؤسسات الدولة وتدهور سيادة القانون وتقييد 

كل آليات المواجهة لماليين اليمنيين  وصول المساعدات اإلنسانية إلى تآ
وتعرضهم لمخاطر الحماية المتزايدة. تركزت مجموعة قطاع الحماية 

ومجاالت مسؤوليتها حول هدفين للمجموعة:

توفير خدمات حماية متخصصة للتخفيف من مخاطر الحماية . 1
ومعالجتها وضمان االهتمام باالحتياجات المحددة وإعطاء األولوية 

لألشخاص األكثر ضعفاً وخاصة النازحين .

دعم اآلليات المجتمعية التي تعزز حقوق اإلنسان والشمولية . 2
والسالمة والكرامة وتساعد على تحديد مخاطر الحماية ومعالجتها.

ستعمل مجموعة قطاع الحماية مع 72 شريكًا يمثلون إلى حد 
كبير المجتمع المدني المحلي لتلبية احتياجات المدنيين الذين ال 

يزالون يواجهون مخاطر حماية خطيرة على سالمتهم وعافيتهم 
وإدراك حقوقهم األساسية والوصول إلى الخدمات. وستركز 

المجموعة القطاعية على النساء والرجال والفتيان والفتيات النازحين 
والمتضررين من الصراع وكبار السن وذوي اإلعاقة والفئات المهمشة 

مثل المهمشين. كما ستكرس المجموعة القطاعية االهتمام أيًضا 
باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة مثل أولئك الذين يواجهون اإلخالء 
أو يفتقرون إلى وثائق األحوال المدنية أو الذين هم في محنة ويحتاجون 

إلى الدعم النفسي واالجتماعي.

استراتيجيات وطرق االستجابة
في عام 2022م، تهدف مجموعة قطاع الحماية إلى التركيز على 

األشخاص األكثر ضعًفا من خالل األنشطة التي تهدف إلى منع مخاطر 
الحماية والتخفيف من حدتها واالستجابة لها بالنسبة للنساء والرجال 

والفتيات والفتيان وال سيما النازحين والمدنيين األكثر ضعًفا. ستساهم 
المجموعة القطاعية في تلبية احتياجات الحماية الفورية لألشخاص 

المعرضين بشدة للخطر الناجم عن النزوح والصراع والكوارث وانعدام 
األمن الغذائي واألوبئة. وستدعم المجموعة بشكل مباشر األشخاص 

المحتاجين بخدمات الحماية الالزمة ال سيما األكثر ضعفاً بما في ذلك 
األطفال والناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي واألشخاص 
ذوي اإلعاقة وبذل جهود متضافرة للوصول إلى األشخاص المعرضين 
لخطر االستبعاد أو المعرضين للتمييز بما في ذلك أولئك الموجودون 
في مواقع االستضافة. وستركز المجموعة وشركاؤها على الحفاظ على 

كز المجتمعية كمركز واحد مهم للغاية حيث تقدم  شبكة من المرا
مجموعة من خدمات الحماية للنازحين والمجتمعات المضيفة بما 

في ذلك اإلسعافات األولية النفسية والدعم النفسي واالجتماعي 
والمساعدة القانونية والخدمات المتخصصة للنساء األطفال 

المحتاجين. بالنظر إلى بعد مناطق النزوح ستعزز المجموعة القطاعية 
أنشطتها المتنقلة وستواصل تدخالت التوعية من خالل شبكات 

الحماية المجتمعية. ستهدف هذه التدخالت إلى تعزيز الجهود لتحديد 
وإحالة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إلى مقدمي الخدمات بما في 

ذلك النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

ستضمن المجموعة القطاعية والشركاء استمرارية المساحات اآلمنة 
للنساء والفتيات واإلحاالت للحصول على خدمات شاملة. وسيتضمن 
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الدعم اإلضافي لتلبية احتياجات الحماية توفير المساعدات النقدية. 
وسيهدف الدعم النقدي بشكل خاص إلى تلبية احتياجات الحماية 

الفورية وربطه بإدارة الحالة ومساعدة الضحايا أو سيتم تقديمه على 
أساس استثنائي أو طارئ لالستجابة للحاالت الحرجة بما في ذلك تلك 

المرتبطة بالحوادث المتعلقة بالنزاع.

كز المجتمعية والمساحات اآلمنة  تعتبر الطرائق الثابتة مثل المرا
للنساء والفتيات ضرورية لضمان بيئة مناسبة للتقديم المستدام 

للعديد من خدمات الحماية والتي يقدم بعضها بشكل متخصص. 
كثر مالءمة  تعتبر أنشطة توصيل الخدمات المتنقلة والتوعية أ

لالستجابة لحاالت الطوارئ وفئات معينة من احتياجات الفئات 
الضعيفة. وتؤدي البيئة المتقلبة التي من غير المتوقع وصول 

المساعدات اإلنسانية اليها والتغيرات المفاجئة في السياق إلى ضرورة 
مستمرة لتكييف البرامج والتدخالت ضمن دورات المشروع مما يؤدي 

إلى تكاليف إضافية لألنشطة الجارية.

سيتم تقديم المساعدة القانونية المتمثلة بزيادة الوعي والمشورة 
الفردية والتمثيل مع التركيز على تسهيل إصدار وثائق األحوال المدنية 

وحرية التنقل والوصول إلى سبل االنتصاف والمساعدات اإلنسانية 
والخدمات العامة. وستركز االستشارة القانونية والتمثيل في الهياكل 

القضائية أو اإلدارية على القضايا المدنية. سيتم استخدام تسوية 
المنازعات غير الرسمية إلى حد كبير من خالل الوساطة في حاالت 
التهديد باإلخالء وغيرها من قضايا اإلسكان واألرض والممتلكات.

تشمل المساعدات اإلضافية المتعلقة بالصراع، اإلفراج عن األراضي 

الملوثة والتخلص من مخلفات الحرب المتفجرة والتوعية بمخاطر 
الذخائر المتفجرة والتي ستكون محور نطاق اختصاص مجال إزالة 

األلغام. كما سيتم توفير خدمات اإلحالة والحماية المتخصصة للمدنيين 
المصابين في النزاع المسلح باإلضافة إلى إعادة التأهيل البدني والوظيفي 
لألشخاص ذوي اإلعاقة. وسيواصل شركاء التعامل مع األلغام جهودهم 
لتسهيل حركة األشخاص دون عوائق والمساعدات اإلنسانية من خالل 

األنشطة المستهدفة للتعامل مع األلغام وسيعززون قدرة الشركاء 
المحليين والشركاء المنفذين لألعمال المتعلقة باأللغام.

ستركز االستجابة على المديريات والمحافظات التي تعاني من درجات 
الخطورة من ثالثة إلى خمسة من خالل الوصول اإلنساني والقدرات 

التشغيلية للجهات العاملة في مجال الحماية بناًء على خريطة 
المجموعة القطاعية من يفعل ماذا وأين ومتى ورسم خرائط للمناطق 

التي يصعب الوصول إليها وتحليل الفجوات ذات األولوية لخدمات 
الحماية. وسيشمل السكان المستهدفون النازحين داخلياً )بما في ذلك 

كثر من مليون ونصف نازح موزعين على 2,360 موقًعا مضيًفا(.  أ
وستركز المجموعة على المناطق المتأثرة بشكل خاص بالنزوح الجديد 
في أواخر عام 2021م وأوائل عام 2022م ال سيما مأرب والحديدة وتعز 

وشبوة حيث يعاني المدنيون من العواقب المباشرة للنزاع النشط 
ويحتاجون إلى دعم فوري للحماية. وستستجيب المجموعة القطاعية 
الحتياجات الحماية في المناطق التي طال أمد النزوح فيها مثل حجة 

والحديدة وصنعاء وإب وصعدة وعدن حيث تنبع مخاطر الحماية غالًبا 
من استراتيجيات المواجهة السلبية التي يتعين على العائالت واألفراد 

اللجوء إليها بسبب هذه الظروف االجتماعية واالقتصادية غير المستقرة 
والتي تؤثر بشكل خاص على النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة.

صنعاء، اليمن
 فتاة نازحة تلعب مع قطة في موقع يستضيف نازحين في صنعاء. 

صورة: ريم الوجيه/المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
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ستبقى المبادرات المجتمعية حجر الزاوية في نهج تدخالت الحماية 
حيث سيتم تنفيذ التوعية المجتمعية من خالل تعزيز قدرة المتطوعين 
المجتمعيين وشبكات الحماية المجتمعية للكشف عن مخاطر الحماية 

وتحديد األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ودعم اإلحاالت إلى خدمات 
الحماية ومن خالل إقامة اتصال ثنائي االتجاه مع المجتمعات. وسيعمل 

الشركاء على تعزيز التوعية المجتمعية بشأن العنف القائم على النوع 
االجتماعي بما في ذلك مع قادة المجتمع.

ستعزز المجموعة القطاعية دعمها للحلول الدائمة للنزوح من خالل 
التدخالت. وسيتم هيكلة تقييمات الضعف والحماية بطريقة تشمل 

النية للعودة والعقبات القائمة في طريق تحقيقها. تم تصميم المرافق 
الثابتة وخدمات الحماية كتدخالت يمكن أن تفيد مجتمعات مختلفة 
بما في ذلك العائدين. وستتوسع األنشطة المتنقلة لتشمل المناطق 

التي يتم اإلبالغ عن عودة النازحين فيها. وستكون المساعدة القانونية 
ال سيما إذا كانت مخصصة لتوثيق الحالة المدنية داعمة للعودة 

المستدامة وإعادة الدمج في حين أن االهتمام األكثر تركيًزا على قضايا 
اإلسكان واألراضي والممتلكات سيكون مفيًدا في فهم أفضل لإلجراء 

الذي يشكل فيه السكن واألرض والملكية أيًضا تحدي للحلول.

سيستمر بناء قدرات الجهات العاملة في مجال الحماية )بما في ذلك 
الجهات المسؤولة عن مفاهيم الحماية والنوع االجتماعي واإلدماج 

وحماية الطفل والتعامل مع األلغام والعنف القائم على النوع 
االجتماعي( في تحسين جودة التدخالت مع مراعاة انتشار الشركاء 

الوطنيين أيًضا. كما ستساعد مجموعة الحماية القطاعية المؤسسات 

الوطنية والمحلية وغيرها على منع وتخفيف ومعالجة قضايا الحماية 
من خالل دعم بناء قدرات مؤسسات الخدمات االجتماعية في مواضيع 
الحماية المختلفة. وسيجري الشركاء أنشطة وقائية بما في ذلك زيادة 

الوعي حول مواضيع مثل حماية الطفل والعنف القائم على النوع 
االجتماعي. وستواصل مجموعة الحماية دعم تطوير أطر العمل الوطنية 

للتعامل مع األلغام لتسهيل هذا القطاع المهم للغاية والذي يتطور 
بسرعة بما في ذلك التدريب على العمليات الميدانية إلزالة األلغام 
وضمان الجودة مع مراقبة الطرف الثالث لضمان االمتثال في نهاية 

المطاف للمعايير الدولية لألعمال المتعلقة باأللغام.

ستعمل مجموعة قطاع الحماية على تعزيز أوجه التآزر بين القطاعات 
كثر شمولية لمعالجة اآلثار المتعددة لألزمة الممتدة  بهدف اتباع نهج أ

للمجموعات ذات االحتياجات الخاصة. وسيتم التركيز على قضايا 
اإلسكان واألرض والملكية مثل النزاعات المتعلقة بالسكن واألرض 

والملكية التي لم يتم حلها أو التهديدات المتزايدة باإلخالء أو عمليات 
اإلخالء الفعلية من مواقع االستضافة والتي غالًبا ما تؤدي إلى 

نزوح ثانوي وتزيد من نقاط الضعف االجتماعية واالقتصادية لألسر 
المتضررة. في هذا الصدد ستتعاون المجموعة القطاعية للحماية مع 

المجموعات القطاعية االخرى مثل مجموعة المأوى / المواد غير 
الغذائية وتنسيق وإدارة المخيمات وغيرها من المجموعات وأصحاب 
المصلحة في إطار منتدى مخصص لقضايا اإلسكان واألرض والملكية. 

ومن خالل برامج المساعدة القانونية الخاصة بها ستعمل مجموعة 
الحماية أيًضا على رفع مستوى الوعي فضالً عن تقديم الدعم القانوني 

لألسر النازحة المتضررة.

حماية الطفل

االحتياج نذوي  فو لمستهد االمريكيا بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

51.519 مليون1.2 مليون8.8 ماليين

كثر من 1.2 مليون  يهدف مجال مسؤولية حماية الطفل إلى دعم أ
فتى وفتاة ومقدمي الرعاية لهم من خالل أنشطة وقائية ومستجيبة 

لحماية الطفل. وسيعتمد التركيز الرئيسي الستراتيجية حماية الطفل 
على االستجابة من خالل إدارة الحاالت المتخصصة في حماية الطفل 
واستجابة الدعم النفسي واالجتماعي على مستوى الفرد وكذا على 

مستوى المجتمع.

ستعطى األولوية في االستجابة للفتيان والفتيات األكثر ضعفاً بما 
في ذلك النازحين والمجتمعات المضيفة المعرضين لخطر العنف 

واإلهمال وسوء المعاملة واالستغالل على أساس احتياجاتهم 
ومستويات ضعفهم.

سيركز مجال مسؤولية حماية الطفل على زيادة الخدمات المناسبة 
للفتيان والفتيات من ذوي االحتياجات الخاصة والمعرضين لخطر 

االستبعاد من التمتع بحقوقهم األساسية بسبب التمييز. كما ستتم 
مناقشة ادماج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة وذوي اإلعاقة 

ومعالجتهم بطريقة تكامل وتنسيق مع مجموعات قطاعية أخرى 
مثل التعليم والتعامل مع األلغام والصحة وال سيما االستجابة للفتيان 

والفتيات المتأثرين بذخائر الحرب غير المنفجرة.

ستركز استجابة حماية الطفل على خدمات إدارة الحاالت الشاملة بما 
في ذلك تتبع األسر ولم شمل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين 

عن ذويهم ومساعدة األطفال ضحايا العنف وتوفير الرعاية البديلة 
بما في ذلك األطفال ضحايا األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات 
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الحرب. في إطار استجابة إدارة الحالة سيتم تشجيع النقد مقابل الحماية 
الموجهة لألسر التي لديها أطفال ضعفاء ومعرضون للخطر.

يهدف مجال مسؤولية حماية الطفل إلى زيادة بناء قدرات ممارسي 
حماية الطفل لالستجابة وإحالة الحاالت إلى خدمات األطفال 

المتخصصة أو غيرها من الخدمات المتخصصة مثل الصحة أو األمن 
الغذائي أو التغذية. وسيدعم الشركاء بناء قدرة المجتمع على الصمود 

لزيادة العافية الجسدية والنفسية لألطفال ومقدمي الرعاية لهم 
وتعزيز قدرة المجتمعات على منع العنف واستغالل األطفال وإساءة 

معاملتهم من خالل التدريبات وأنشطة التوعية. في عام 2022م، 
سُتبذل مزيد من الجهود لتعزيز التنسيق مع القطاعات اإلنسانية 

لضمان حصول الفتيان والفتيات وال سيما أولئك الذين تأثروا بالنزاع 

مثل األطفال الذين يعولون أسرهم واألطفال النازحين الذين تم دمجهم 
في البرامج اإلنسانية ويتمتعون بإمكانية الوصول إلى المساعدات 

اإلنسانية األساسية بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة وخدمات 
تنسيق وإدارة المخيمات والمياه والصرف الصحي والنظافة. سينسق 

مجال مسؤولية حماية الطفل مع مجال اختصاص  التعامل مع 
األلغام لضمان تقليل مخاطر إصابة األطفال من األلغام والذخائر غير 
المنفجرة من خالل زيادة الوعي وتعزيز تغيير السلوك. وسيتم أيًضا 

ضمان التنسيق مع الالجئين والمهاجرين متعددي القطاعات لتعزيز 
االستجابة لألطفال الضعفاء اآلخرين بما في ذلك الالجئين والمهاجرين 

غير المصحوبين بذويهم واألطفال المنفصلين عنهم. وسيعمل الشركاء 
على ضمان توفير الوثائق المدنية لألطفال والمناصرة لها بما في ذلك 

شهادات الميالد على مستوى المحافظة والمستوى الوطني.

العنف القائم على النوع االجتماعي

االحتياج نذوي  فو لمستهد االمريكيا بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

61.430 مليون2.4 مليون6.9 ماليين

تواجه النساء والفتيات المتأثرات بشكل غير متناسب باألزمة في 
اليمن37 انتهاكات لحقوق اإلنسان الخاصة بهن في المجالين العام و/أو 

الخاص وغالًبا ما يتم إثباته على أنه عنف على أساس النوع االجتماعي. 
في عام 2022م، سيعالج نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع 

االجتماعي االحتياجات األكثر إلحاًحا للناجين من العنف القائم على 
النوع االجتماعي وأولئك المعرضين لخطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي بما في ذلك إدارة الحالة والصحة االنفسية والدعم النفسي 
واالجتماعي واالحتياجات القانونية وغيرها من االحتياجات لحماية 

السالمة الجسدية والنفسية للنساء والفتيات. هذه الخدمات األساسية 
المنقذة لألرواح محدودة في جميع أنحاء البالد وحتى في حالة توفرها 

فإن الوصول إليها مقيد بانعدام األمن ومحدودية القدرة على االستجابة.

سيعمل أعضاء مجال مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي 
على زيادة التوافر والوصول اآلمن إلى إدارة الحاالت والصحة والصحة 

النفسية والدعم النفسي االجتماعي والفرص والخدمات القانونية 
واالقتصادية. وهذا يشمل تعزيز توافر وإمكانية الوصول إلى الخدمات 

اآلمنة في المناطق النائية من البالد عن طريق زيادة عدد نقاط الخدمة 
وتكييف طرائق التنفيذ. وسيتم زيادة الخدمات المتنقلة والنائية 

وسيسهل الشركاء النقل اآلمن للنساء والفتيات إلى نقاط الخدمة مع 
العمل أيًضا على تحسين جودة الخدمات المنقذة لألرواح من خالل 

البناء المستمر للقدرات.

سيتم تنفيذ مناهج بناء القدرات الموجهة والمنظمة والمرحلية في 
إدارة حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وخدمات الصحة 

النفسية والدعم النفسي االجتماعي بما في ذلك التدريب المستمر 
بالتعاون مع مجموعة العمل الفنية للصحة النفسية والدعم النفسي 

االجتماعي والقطاعات األخرى ذات الصلة. كما سيتم تدريب مقدمي 
المساعدات القانونية والسالمة واألمن والخدمات الصحية على 
أساسيات العنف القائم على النوع االجتماعي ونهج اإلسعافات 

األولية النفسية واالجتماعية وإدماجهم في مسارات اإلحالة الوظيفية 
واآلمنة. وستكون استدامة تقديم الخدمة محط تركيز مركزي بما في 
ذلك من خالل إشراك الوزارات ذات الصلة في بناء القدرات وتطوير 

التوجيهات الرئيسية.

ستعمل المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي على 
تعزيز فهم أقوى للعنف القائم على انوع االجتماعي في أنظمة العدالة 

الرسمية والتقليدية أو غير الرسمية وستعمل على تحدي األعراف 
الضارة التي تلوم الناجين تقليديًا - األكثر شيوًعا النساء والفتيات - على 

العنف الذي يتعرضون له. وسيسهل هذا العمل عمليات الكشف 
اآلمن للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي مما يزيد من 

الوصول إلى الخدمات األساسية. كما ستوفر زيادة الوعي في األسر 
والمجتمعات فرصة للتصدي للممارسات السلبية مثل زواج األطفال 
وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث فضالً عن الحرمان من الوصول إلى 

التعليم والخدمات األخرى بسبب نوع الجنس.

سيقوم شركاء المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي 
بإشراك قادة المجتمع والهياكل ذات الصلة ال سيما في المناطق التي 
يصعب الوصول إليها والعمل على تحقيق الهدف النهائي المتمثل في 
إنشاء آليات مجتمعية مستدامة للوقاية من العنف القائم على النوع 

االجتماعي واالستجابة له.
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 التعامل مع األلغام

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

5 ألف7 ألف1.2 مليون5.3 ماليين5.3 ماليين
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

2511 مليون

في عام 2022م، يخطط نطاق المسؤولية اإلنسانية للتعامل مع األلغام 
في اليمن لضمان تنسيق األنشطة التشغيلية التي تهدف إلى الحد 

من التهديدات التي تشكلها الذخائر المتفجرة على المدنيين بما في 
ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة والعاملين في المجال اإلنساني وشركاء 

المساعدات والتنمية والقضاء عليها حيثما أمكن ذلك من خالل أنشطة 
التعامل مع األلغام.

كثر االحتياجات إلحاًحا في اإلفراج عن األراضي الملوثة بالذخائر  وتتمثل أ
المتفجرة من خالل أنشطة المسح الشامل والخرائط والتطهير. ومن 
األهمية بمكان توفير التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة للمجتمعات 
ودعم مساعدة الضحايا للناجين إما بشكل مباشر أو غير مباشر من 

كة مع مجموعة الصحة القطاعية والنظراء  خالل نظام إحالة بالشرا
الحكوميين. وسيولى االهتمام لتقديم الدعم المخصص الحتياجات 

النساء والفتيات والفتيان والرجال.

يعمل مجال المسؤولية للتعامل مع األلغام ضمن نهج متعدد 
القطاعات لتسهيل حرية تنقل األشخاص والبضائع وضمان الوصول 

إلى الجهات الفاعلة اإلنسانية التي تقدم أنشطة منقذة لألرواح. وستركز 
المجموعة الفرعية على توسيع أنشطة المسح غير الفنية والفنية 

من خالل توفير المعدات والتدريب وأدوات إدارة المعلومات للشركاء 
المنفذين الوطنيين والدوليين بما يتماشى مع التزام اليمن الوطني 

باتفاقية حظر األلغام المضادة لألفراد )معاهدة أوتاوا(.38 ستزيد 
اإلجراءات المتعلقة بالتعامل مع األلغام أيًضا من الجهود المبذولة 

للتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة األلغام لتوفير الموارد والظروف 
والوصول الالزمة لتسهيل التخلص اآلمن من الذخائر المتفجرة.

سيعمل الشركاء على إعطاء األولوية لإلفراج عن األراضي في الوقت 
المناسب وبشكل آمن وفعال ال سيما في المناطق التي ترتفع فيها 

معدالت الحوادث مثل الحديدة وتعز ومأرب. وسيواصل نطاق 
االختصاص للتعامل مع األلغام توفير جلسات منسقة للتوعية بمخاطر 

المتفجرات مع تطوير طرق بديلة للتنفيذ حيث يتم تقييد الوصول 
والحركة. وسُتبذل جهود لتوسيع نطاق تدريب العاملين في مجال 

إزالة األلغام على التخلص من الذخائر المتفجرة وهو ما يعالج االتجاه 
المتزايد في حوادث الذخائر المتفجرة. وسيقوم الشركاء أيًضا بتوسيع 

تقديم دورات تدريبية للتوعية بالسالمة للعاملين في المجال اإلنساني 
مما يضمن التوفير اآلمن للمساعدات اإلنسانية.

في عام 2022م، يهدف الشركاء إلى الحد من التهديد الذي تشكله األلغام 
البحرية المرتجلة من خالل تطوير رسم الخرائط وتطهير المناطق 

الساحلية اليمنية. أصبحت األلغام البحرية مشكلة دائمة في اليمن 
ولديها القدرة على تعطيل الشحن في البحر األحمر واالقتراب من الموانئ 

البحرية على طول الساحل الغربي والجنوبي لليمن.

سيعمل مجال مسؤولية التعامل مع األلغام على تحسين تنمية 
القدرات الوطنية من خالل تنفيذ التوصيات المستندة إلى تقييمات 

نموذج نضج القدرات التي أجريت في عامي 2020 و2021 بما في ذلك 
تعزيز التنسيق بشأن المساعدات المقدمة للناجين من خالل تطوير 
المعايير الوطنية للتعامل مع األلغام بشأن مساعدة الضحايا وتعزيز 

القدرات الموجودة.

تكلفة االستجابة
تحتاج مجموعة الحماية  القطاعية ونطاق اختصاصاتها إلى 202 مليون 

دوالر في عام 2022م. وقد طبقت المجموعة متوسط تكلفة الوحدة 
لكل نشاط من أنشطتها المحددة مقابل األهداف. تشمل مسببات 

التكلفة الرئيسية توفير خدمات الحماية المتخصصة مثل المساعدات 
النقدية والخدمات القانونية وإدارة القضايا والعافية الجسدي والنفسية 

وغيرها من التدخالت. وهذا يعني ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع 
األسعار وضرورة وجود موظفين خبراء وطرائق متخصصة. كما تتطلب 
التدخالت اإلنسانية المتخصصة للتعامل مع األلغام وال سيما عمليات 

مسح مخاطر المتفجرات وعمليات التطهير تكاليف مالية كبيرة وموارد 
تقنية لضمان استمرار قدرة القطاع على التخفيف من التهديد الذي 

تشكله مخاطر المتفجرات على األشخاص المحتاجين وتمكين إيصال 
المساعدات بأمان.

ارتفعت التكاليف اإلجمالية بسبب استمرار التدهور االقتصادي 
وانخفاض قيمة الريال اليمني وخسارة اإليرادات الحكومية وارتفاع 

أسعار السلع األساسية. وتزداد تكلفة االستجابة أيًضا بسبب الضرورة 
االستراتيجية للحفاظ على طرائق متعددة للتدخالت والقدرة على 
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االستجابة للطوارئ لتلبية احتياجات الحماية الناجمة عن النزوح الجديد 
فضالً عن البرمجة المتوسطة والطويلة األجل التي تستهدف النزوح 
المطول واآلثار الممتدة للصراع على المجتمعات المضيفة. كما أن 
شراء مجموعات أدوات الحفاظ على الكرامة وتوزيعها على النساء 

والفتيات أمر مكلف.

االرتباط بالبرامج التنموية
في عام 2022م، ستواصل مجموعة قطاع الحماية ومجاالت مسؤوليتها 

الدعم لمساعدة المؤسسات الوطنية والمحلية وغيرها على منع 
وتخفيف ومعالجة واإلبالغ عن قضايا الحماية وإحالتها من خالل دعم 

بناء قدرات مؤسسات الخدمات االجتماعية والسلطات الحكومية 
والمحلية بشأن قضايا الحماية الرئيسية وتسهيل أنشطة الوقاية لزيادة 
الوعي حول حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي. عالوة 

على ذلك ستدعم مجموعة قطاع الحماية تطوير السلطات الوطنية 
للتعامل مع األلغام من خالل تنمية القدرات والتدريب وتوفير المعدات 

بشكل محدود ودعم عملياتها اليومية. ستعمل مجموعة الحماية 
كثر شمولية  على تعزيز أوجه التآزر بين القطاعات بهدف اتباع نهج أ

لمعالجة اآلثار المتعددة لألزمة الممتدة للمجموعات ذات االحتياجات 
الخاصة مثل قضايا اإلسكان واألرض والملكية والتي غالًبا ما تؤدي 

إلى نزوح ثانوي وتزيد من نقاط الضعف االجتماعية واالقتصادية لألسر 
المتضررة. بعد اتباع توصيات التقييم اإلنساني المشترك بين الوكاالت، 

كثر بروًزا في دعم المجموعات  ستشارك مجموعة الحماية بشكل أ
األخرى والجهات اإلنسانية لتوطين الحماية ودمجها بشكل فعال في 

جميع التدخالت اإلنسانية.

المراقبة
تراقب مجموعة قطاع الحماية، من خالل مشروع مراقبة أثر الصراع 
على المدنيين، أثر الصراع على المدنيين والبنية التحتية المدنية في 

جميع أنحاء اليمن. وستوفر المجموعة القطاعية معلومات منتظمة 
إلدخالها في التحليل المشترك بين القطاعات من خالل التقارير الدورية 

والموضوعية. عالوة على ذلك، سيتم تشجيع شركاء المجموعة على 
تبادل نتائج تقييماتهم الكمية بانتظام )على المستويين الفردي 
واألسري( والمراقبة النوعية مثل تقييمات الحماية السريعة في 

حاالت النزوح الجديد إلثراء تحليل المجموعة القطاعية وإعداد البرامج 
والمناصرة القائمة على األدلة.

سيواصل مجال مسؤولية حماية الطفل مراقبة االحتياجات والثغرات 
لألطفال في اليمن من خالل نظام آلية اإلبالغ )من يفعل ماذا وأين 

ومتى( ومساعدة الضحايا وقاعدة بيانات إدارة الحالة وآلية المراقبة 
واإلبالغ )البيانات وتقارير تقييم الشركاء وكذلك المدخالت والمالحظات 

من مجموعات تنسيق مجال مسؤولية حماية الطفل في الميدان. كما 
سيجري فريق التنسيق زيارات مراقبة ميدانية.

ستتم مراقبة اتجاهات العنف القائم على النوع االجتماعي واحتياجات 
الناجين والثغرات في الخدمات والوصول إليها من خالل ملخص 

المعلومات اإلنسانية للعنف القائم على النوع االجتماعي. وسيستمر 

مجال مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي في تقديم الدعم 
الفني للشركاء لتعزيز قدرتهم على التقييم وسيستمر في المناصرة 

الستخدام أدوات التقييم القائم على مراقبة العنف القائم على النوع 
االجتماعي عبر المجموعات لرصد االحتياجات القادمة بناًء على الوضع 

المتغير والزيارات الميدانية من قبل فريق التنسيق عند اإلمكان 
والمراقبة من طرف ثالث بالتنسيق مع صندوق األمم المتحدة للسكان.

ستراقب مجموعة التعامل مع األلغام األثر من خالل التحليل الذي 
يجمع بين كثافة السكان وكثافة بيانات التلوث. وفي حالة عدم وجود 

تقييمات على مستوى الدولة سيستمر مجال مسؤولية التعامل مع 
األلغام في استخدام المصادر األولية مثل مشروع مراقبة أثر الصراع على 

المدنيين وموقع النزاع المسلح ومشروع بيانات األحداث، ونظام إدارة 
المعلومات للتعامل مع األلغام، والتشاور المجتمعي، وبيانات المركز 
التنفيذي للتعامل مع األلغام في اليمن. وسيستخدم مجال مسؤولية 

التعامل مع األلغام أيًضا المعلومات المستخرجة من مصفوفة 
األولويات التي يرسلها العاملون في المجال اإلنساني في الميدان 

وستواصل المضي قدًما في التقييمات السريعة.
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األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 

1 الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف 
االستراتيجي 3

الهدف الخاص 
2.1

الهدف الخاص 
2.2

الهدف الخاص 
3.1

الهدف الخاص 
3.4

توفير خدمات الحماية للنساء 
والفتيات والفتيان والرجال 

للتخفيف من مخاطر الحماية 
ومعالجتها بسبب الصراعات 

والكوارث وانعدام األمن 
الغذائي واألوبئة وضمان 

االهتمام باالحتياجات المحددة 
وإعطاء األولوية للفئات األكثر 

ضعفا بما في ذلك النازحين 

عدد األفراد المستفيدين من النقد الخاص 
بالحماية

كز المجتمعية التي تقدم المساعدة  عدد المرا
في مجال الحماية والخدمات المدعومة

عدد األطفال الذين تم الوصول إليهم 
بخدمات حماية الطفل الحرجة

عدد حقائب حفظ الكرامة الموزعة 

عدد المرافق الصحية التي تتوفر بها 
معالجات ما بعد االغتصاب 

عدد المستفيدين من العنف القائم على 
النوع االجتماعي الذين تم الوصول إليهم من 

خالل الخدمات متعددة القطاعات المنقذة 
لألرواح الخاصة بالعنف القائم على النوع 

االجتماعي والدعم النقدي 

عدد مقدمي الخدمات المدربين على 
االستجابة للعنف القائم على النوع 

االجتماعي والوقاية منه وتخفيف المخاطر 
المتعلقة به

عدد األشخاص المستفيدين من دعم 
قدرة المجتمع على الصمود )ال يشمل 

حماية الطفل أو العنف القائم على النوع 
االجتماعي( 

عدد المستفيدين من المساعدات القانونية 

عدد األطفال ومقدمي الرعاية المتضررين 
من الصراع والكوارث الطبيعية الذين تم 
الوصول إليهم من خالل أنشطة العافية 

الجسدية والنفسية في المناطق المتضررة 
من الصراع 

المساحة المقدرة بالمتر المربع من األرض 
التي تم تطهيرها أو مسحها 

عدد المستفيدين من التدريب على الحماية 
أو بناء القدرات 

11,200,000

غير منطبق

8,800,000

6,900,000

333

6,900,000

6,900,000

11,200,000

11,200,000

11,200,000

غير منطبق

11,200,000

100,000

25

27,303

150,000

19

250,000

2,000

92,105

143,813

1,218,253

 1,500,000
)6,000,000m(

5,952



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

86

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 

1 الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف 
االستراتيجي 3

الهدف الخاص 
1.1

الهدف الخاص 
2.1

الهدف الخاص 
2.2

الهدف الخاص 
3.2

الهدف الخاص 
3.4

دعم اآلليات المجتمعية 
التي تعزز حقوق اإلنسان 

والشمولية والسالمة والكرامة 
وتساعد على تحديد مخاطر 

الحماية ومعالجتها. 

عدد المستفيدين من مبادرات الحماية 
المجتمعية بما في ذلك تنمية المجتمع 

وزيادة الوعي ومنع / حل النزاعات 
والتعايش السلمي

عدد األشخاص المشتركين كأعضاء في 
شبكات ولجان الحماية المجتمعية 

عدد النساء والفتيات والرجال والفتيان 
الضعفاء الذين يحصلون على أنشطة بديلة 

مدرة للدخل وبناء المهارات 

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
برسائل التوعية المنقذة لألرواح بمخاطر 

األلغام 

عدد األشخاص الذين تمت استشارتهم أو 
تقييمهم بشكل مباشر من خالل مراقبة 
الحماية ومراقبة حقوق اإلنسان والقانون 

الدولي اإلنساني

عدد النساء والفتيات والرجال والفتيان 
المستضعفين الذين تم الوصول إليهم 

بالتوعية حول قضايا العنف القائم على النوع 
االجتماعي

كز / األماكن اآلمنة للنساء  عدد المرا
والفتيات المزمع إنشاؤها 

11,200,000

11,200,000

6,900,000

11,200,000

11,200,000

6,800,000

75

114,267

1,400

80,000

3,800,000

1,721,682

2,000,000

13
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 3.7 
المأوى والمواد غير الغذائية

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

0.46مليون1.51مليون0.76مليون3.1ماليين7.4ماليين
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

224.944مليون

األهداف
تخطط مجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية في عام 2022م 

للوصول إلى 3.1 ماليين شخص في 289 مديرية من خالل شبكة تضم 
كثر من 200 شريك. وستضمن أهداف المجموعة القطاعية حصول  أ

السكان اليمنيين األكثر ضعفاً على المواد غير الغذائية األساسية 
واالستفادة من حلول المأوى المالئمة والمستدامة التي تعزز مساحة 

معيشتهم المادية.

يتماشى هدف المجموعة األول مع الهدف االستراتيجي األول ويركز 
على تقديم المساعدات المنقذة لألرواح في مجال المأوى والمواد غير 

الغذائية إلى النازحين حديًثا المتضررين من الصراع المستمر والكوارث 
الطبيعية الناشئة باإلضافة إلى التجهيز المسبق للمواد غير الغذائية 

ومجموعات أدوات المأوى في حاالت الطوارئ ومخزونات الطوارئ في 
المحافظات الرئيسية.

يركز هدف المجموعة الثاني الذي يتماشى مع الهدف االستراتيجي 
الثاني على تعزيز قدرة األشخاص المتضررين على الصمود من خالل 

حلول المأوى على المدى المتوسط والطويل وتحسين الظروف 
دون المستوى من خالل توفير المأوى وخيارات المواد غير الغذائية 

المستدامة والتي يمكن الوصول إليها لألشخاص المتضررين من 
األزمات الممتدة والعائدين والمجتمعات المضيفة. وهذا يشمل المواد 

غير الغذائية التي يمكن الوصول إليها ومالجئ الطوارئ والصيانة 
والتحسينات. وفي البيئات الحضرية ستمنع إعانات اإليجار عمليات 

اإلخالء وتدهور الظروف المعيشية من أجل اإلقامة المعقولة. وتعتبر 
حلول المأوى الدائمة هي المفتاح لبناء قدرة السكان المتضررين على 

الصمود وكسر حلقة الطوارئ المستمرة. ويشمل ذلك توفير حلول 
مأوى انتقالية وإعادة تأهيل المساكن أو إعادة بنائها وتعزيز استجابة 

كثر مراعاة للبيئة. أ

للمساهمة في الهدف االستراتيجي الثالث يهدف الهدف الثالث 
للمجموعة القطاعية إلى ضمان حماية األشخاص المتضررين من 

المخاطر المتعلقة بالمناخ والمخاطر البيئية األخرى بما في ذلك 
مواجهة فصل الشتاء وتخفيف المخاطر الطبيعية وتعزيز األمن 

النسبي للحيازة.

استراتيجيات وطرق االستجابة
إن كمية  السكان المستهدفون البالغة 3.1 ماليين تتألف من 

790,000 رجل و760,000 امرأة و770,000 فتى و730,000 فتاة بما 
في ذلك 400,000 شخص من ذوي اإلعاقة.

ستوازن استراتيجية االستجابة بين تعزيز القدرات لدعم االحتياجات 
كثر من 2.3 مليون  الطارئة الملحة لـ 580,000 نازح جديد وزيادة قدرة أ
كثر استدامة و700,000  شخص على الصمود من خالل توفير حلول أ

شخص يحتاجون إلى الحماية من المخاطر المرتبطة بالمناخ وغيرها 
من المخاطر البيئية. تستند معايير اختيار المستفيدين إلى حالة 

الضعف المتعلقة بالمأوى مثل ظروف المعيشة المتدنية للمأوى 
وعدم القدرة على تحمل اإليجار والتهديد باإلخالء أو المعرضين لخطر 

النزوح الثانوي أو العيش في ترتيبات استضافة محفوفة بالمخاطر. 
يشمل ذلك األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة واألسر الكبيرة ال 

سيما أولئك الذين لديهم أطفال يعيشون في ظروف مكتظة واألسر 
التي تعيلها نساء واألسر التي تعيلها أطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة 

واألشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بـ كوفيد-19 والفئات المهمشة 
مع تحديد األولويات وفًقا لمعايير الضعف المحددة. تقوم المجموعة 

القطاعية بتطوير ومراجعة حلول مأوى محددة بناًء على المشاركة مع 
األشخاص المتضررين من خالل مجموعتي عمل فنيتين مخصصتين 

للمأوى والمواد غير الغذائية. وتعتمد طريقة التدخالت القطاعية 
المختارة على تقييم السوق لتعظيم تأثير المساعدات على حياة الناس. 

كًا للحاجة إلى التحول من الدورة المتكررة للمساعدات الطارئة  وإدرا
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ستعمل المجموعة القطاعية على المستويين الوطني ودون الوطني 
من خالل الشركاء على زيادة الدعم إلصالح المنازل وتوفير صيانة 

المأوى وتحسين المساعدة وتنفيذ األنشطة المرتبطة بالحد من مخاطر 
الكوارث والدعم القانوني للنزاعات على المساكن واألراضي والممتلكات.

ستعطي االستجابة التي تقودها المجموعة القطاعية األولوية لتعزيز 
القدرة على المساعدات الطارئة الحرجة من خالل معيار االستجابة لمدة 

72 ساعة لإلحالة الطارئة وتبسيط التحقق من االحتياجات خالل 72 
ساعة وإطالق مواد المأوى والمواد غير الغذائية من مخزون الطوارئ 

المشترك وتوزيعه بطريقة منسقة. سيتم تعزيز النجاح الملحوظ 
لخط اإلمداد المشترك لمجموعة المأوى والمواد غير الغذائية منذ عام 

2018 في تلبية احتياجات األسر النازحة حديًثا في عام 2022م. وبالتوازي 
مع ذلك تخطط المجموعة القطاعية لمعالجة فجوات االستجابة 

القطاعية الكبيرة المرتبطة بالطبيعة الممتدة لألزمة المستمرة.

بالربط مع الهدف االستراتيجي األول ستساهم المجموعة القطاعية 
في تقليل معدالت االعتالالت والوفيات من خالل تعزيز الحد األدنى 

من الظروف المعيشية المادية المناسبة لألسر النازحة حديًثا وتقليل 
التعرض للمخاطر الطبيعية أو المناخية والعنف واإلهمال وسوء 

المعاملة واالستغالل. عالوة على ذلك غالًبا ما يحتاج أفراد األسرة الذين 
يعانون من مشاكل صحية إلى بيئات الئقة ونظيفة لتجنب المزيد من 
التدهور. إن المساكن المكتظة تعرض األسر لألمراض المعدية بما في 

ذلك كوفيد-19 وإن ضمان الحد األدنى من معايير الكثافة سيخفف من 

هذه المخاطر. وهذا يتطلب التخزين المسبق لمخزون الطوارئ بما في 
ذلك 53,700 سلة من المواد غير الغذائية و29,600 مأوى للطوارئ في 

المحافظات الرئيسية.

فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي الثاني، تهدف المجموعة القطاعية 
إلى تحسين مستويات المعيشة والقدرة على الصمود من خالل توفير 

المواد غير الغذائية لـ 591,000 شخص، والمساكن اإليوائية الطارئة 
لـ 142,000 شخص، وحلول المأوى االنتقالي لـ 235,000 شخص 

وتحسين أماكن المعيشة لـ 690,000 شخص. وهذا يأخذ بعين االعتبار 
االستبدال المنتظم لمواد المأوى التالفة وتجديد المواد غير الغذائية 

المفقودة أو البالية. وستوفر المجموعة القطاعية إعادة تأهيل المنازل 
وإعادة بنائها لـ 71,000 شخص من األشخاص المعرضين للخطر 

للحفاظ على استدامة عودتهم. كما سيتم توفير برنامج النقد مقابل 
اإليجار التابع للمجموعة القطاعية لـ 643,000 شخص للتخفيف 

بشكل مباشر من األعباء المالية لألسر الضعيفة ومنع عمليات اإلخالء 
واللجوء إلى آليات التكيف السلبية.

ستعالج مجموعة المأوى التنسيق المعزز بين القطاعات من خالل 
نهج المجموعة الثالثية - المأوى والمواد غير الغذائية، والحماية، 
وتنسيق وادارة المخيمات، والجهات المعنية األخرى - لالستجابة 

المتكاملة واالستهداف. وستستمر المبادرات مع مجموعات تنسيق 
وإدارة المخيمات والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية 

في عام 2022م لتحسين استجابات تخطيط المساكن المتكاملة في عدة 

الحديدة، اليمن
الطفل أحمد البالغ من العمر 6 سنوات يريد أن يصبح طياًرا في المستقبل. يعيش 

 مع أسرته في موقع استضافة في منطقة الزهرة في الحديدة. يوليو 2021م. 
صورة: شادي أبوسنيدا / مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
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مواقع عشوائية مختارة. وسيتم مواءمة ذلك مع خطط التنمية الوطنية 
ودون الوطنية والمحلية لتسهيل الروابط بين االستجابات اإلنسانية 

متعددة القطاعات وجهود التنمية طويلة األجل. كما سيتم إيالء اعتبار 
رئيسي لتشجير استجابة المأوى في سلسلة التوريد وتشجيع الحلول 

المحلية والصديقة للبيئة.

فيما يتعلق بالهدف االستراتيجي الثالث، ستضمن المجموعة القطاعية 
حماية األشخاص المتضررين من المخاطر الطبيعية وتحقيق األمن 

النسبي للحيازة. يعد دعم التأهب للشتاء أمًرا حيويًا في فصل الشتاء 
كتوبر إلى فبراير( لدعم حوالي 380 ألف شخص. وسيقدم  )من أ
الشركاء أيًضا دعم التخفيف من المخاطر الطبيعية لـ 329,000 

شخص على مستوى المجتمع بما في ذلك النازحين لتسهيل إجراءات 
اإلنذار المبكر والوقاية واالستجابة. ويهدف هذا الهدف أيًضا إلى توفير 
دعم اإلسكان واألرض والملكية لضمان أن األسر التي ترنو إلى حلول 

كثر ديمومة يمكن أن تحقق حيازة آمنة بدرجة كافية مما يسمح  مأوى أ
لها بالبقاء في مواقع آمنة وكافية أثناء االنتقال إلى ترتيبات المأوى على 

المدى الطويل.

 في عام 2022م، ستقوم مجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية 
بوضع استراتيجية جديدة لعدة سنوات لتوفير التوجيه للشركاء 

والجهات المعنية األخرى وتحديد الُنهج المناسبة من الناحية الفنية 
للحفاظ على قدرة االستجابة الطارئة وتعزيز المأوى وظروف المساكن 

للنزوح المطول وتعزيز التحول التدريجي نحو حلول مستدامة 
كثر من 200 شريك  ومتكاملة وطويلة األجل. ومن خالل شبكة تضم أ

تتمتع المجموعة القطاعية بالقدرة الفاعلة على االستجابة على الصعيد 
الوطني عندما يكون لديها موارد جيدة وعندما يسمح الوصول بذلك. 
ونظًرا لتوفر المواد على نطاق واسع في السوق المحلية، من المتوقع 

استخدام التدخالت المشروطة القائمة على النقد لألنشطة التي يمكن 
أيًضا تنفيذها ذاتًيا من قبل المستفيدين )على سبيل المثال دعم 

اإليجار أو إعادة التأهيل أو إعادة بناء المنازل(. كما سيتم الحفاظ على 
الطريقة العينية للبرامج التي تتطلب إشراًفا تقنًيا )مثل صيانة المأوى 
والتحسينات( وللمناطق التي يصعب فيها الوصول إلى األسواق واألسر 

التي تفضل هذا الخيار )على سبيل المثال األسر التي تعولها نساء 
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة(.

تكلفة االستجابة
تتطلب استجابة مجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية في عام 
2022م حوالي 225 مليون دوالر مقدرة على أساس تكاليف الوحدة 

واألهداف المقترحة للمواد غير الغذائية )42.1 مليون دوالر( والمأوى 
في حاالت الطوارئ )21.5 مليون دوالر( ومستلزمات الشتاء )12 مليون 

دوالر( وصيانة المأوى والتحسينات الضرورية )17.7 مليون دوالر( 
ودعم اإليجارات )47.5 مليون دوالر( وتخفيف المخاطر الطبيعية )4.7 

ماليين دوالر( والمأوى االنتقالي )36.3 مليون دوالر( وإعادة تأهيل 
المنازل وإعادة بنائها )42.6 مليون دوالر( والدعم القانوني لنزاعات 

اإلسكان واألرض والملكية )حوالي 0.5 مليون دوالر(. تختلف تكلفة 
االستجابة لكل أسرة اعتماًدا على مراحل االستجابة المختلفة، أي 

أن االستجابة للطوارئ تبلغ حوالي 800 دوالر لكل أسرة، واالستجابة 
متوسطة األجل 1,400 دوالر، والحلول طويلة األجل تقريًبا 4,500 دوالر.

استخدام طرائق مختلفة للتنفيذ سيكون له اختالفات من حيث 
التكلفة. االستجابات النقدية المشروطة للمأوى والمواد غير الغذائية 

هي قيمة مقابل المال تعمل على تحسين النتائج اإلنسانية وتقلل 
من تكلفة االستجابة ال سيما بالنسبة لبرامج مثل دعم اإليجار أو 

إعادة تأهيل المنزل أو إعادة اإلعمار. كما أنها توفر مزيًدا من الخيارات 
والحفاظ على الكرامة مع تحفيز األسواق واالقتصادات المحلية. إن 

تنفيذ االستجابة من خالل القسائم لها مزايا واضحة في تعزيز االقتصاد 
المحلي وتستحق المزيد من االستكشاف في عام 2022م. ويبرز النهج 
كثر كفاءة في تنفيذه  العيني باستمرار مقارنة بالُنهج النقدية على أنه أ

ال سيما في المناطق الريفية والنائية بسبب مشاكل وظيفية تتعلق 
باألسواق المحلية وتوافر المواد ذات الجودة المناسبة والقدرة على 

تحمل تكلفتها ال سيما البطانيات واألغطية البالستيكية.

الروابط مع البرامج التنموية
لتعزيز القدرة على التأهب واالستجابة على المدى الطويل بما يتماشى 

مع مبادرة الترابط بين العمل اإلنساني والسالم والتنمية وتقليل 
االعتماد على أنماط االنتشار واالستجابة اإلنسانية قصيرة األجل، 

ستعمل المجموعة القطاعية على المناصرة مع شركاء التنمية من 
أجل تعزيز االهتمام بالتعاون طويل األجل والقدرة على الصمود والدعم 

البرامجي والتمويل في المجاالت التالية:

دعم الحلول الدائمة للنازحين والعائدين مع توفير حلول 	 
مستدامة مثل المالجئ االنتقالية التي يمكن الوصول إليها 

من قبل األسر النازحة من ذوي اإلعاقة وغير المعوقين بهدف 
االندماج المحلي أو إعادة تأهيل /أو إعادة بناء المنازل للعائدين 

باإلضافة إلى االستثمار في البنى التحتية للخدمات األساسية مثل 
الطرق ومصارف المياه وشبكات المياه والطاقة ومرافق النفايات.

تقديم الدعم لمعالجة نزاعات اإلسكان واألرض والملكية مع 	 
وكاالت تطوير اإلسكان طويل األجل.

الملف التعريفي المستمر لالستجابة للمأوى في اليمن والذي 	 
يبحث في إمكانيات المأوى الدائم المحلية واالتصال بتطوير 

الممارسات الجيدة المحلية للبناء من أجل الوصول الى 
اإلسكان المستدام.

المراقبة
يمتلك شركاء المجموعة القطاعية للمأوى والمواد غير الغذائية أطر 
عمل مراقبة داخلية ونماذج إلعداد التقارير. على مستوى المجموعة 
القطاعية، سيتم استخدام أربع أدوات رئيسية بشكل عام طوال دورة 

التخطيط للبرامج:

االسئلة الخمسة )من يفعل ماذا ومتى وأين ولماذا( الشهرية 	 
التي يقدمها الشركاء كتقارير عن األنشطة المكتملة

تقارير خارطة عمل المنظمات من يفعل ماذا وأين عن األنشطة 	 
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المخطط لها ورسم خرائط التمويل وتتبع المخزون العادي 
ومخزون الطوارئ. وهذا يمكّن المجموعة من تتبع التقدم المحرز 

شهريًا نحو تحقيق األهداف.
ستجري المجموعة القطاعية تدريبات رسم خرائط التمويل على 	 

أساس ربع سنوي.
مراقبة ما بعد التوزيع للمساعدة في تقييم رضا المستفيدين 	 

وقياس أثر االستجابة. وستساعد النتائج في إثراء الدروس 
المستفادة والتعديالت على االستراتيجيات المستقبلية.

تخطط المجموعة القطاعية أيًضا إلجراء تقييم للسوق من أجل 
تنفيذ تحديثات منتظمة على األسواق وتكلفة مواد المأوى والمواد 

غير الغذائية.
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األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
1.3

توفير دعم المأوى والمواد 
غير الغذائية المنقذ للحياة 

في حاالت الطوارئ لألشخاص 
النازحين حديًثا بسبب 

الصراعات والكوارث الطبيعية 

عدد مجموعات أدوات المواد غير الغذائية 
الطارئة التي تم تجهيزها مسبًقا

عدد المساكن اإليوائية الطارئة التي تم 
تجهيزها مسبًقا

 489,000

 489,000

374,000

250,000

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
2.1

تحسين الظروف المعيشية 
لألشخاص المتضررين من 
األزمات الممتدة والعائدين 

والمجتمعات المضيفة 
الضعيفة من خالل توفير 
المأوى المستدام وحلول 

المواد غير الغذائية وتعزيز 
كثر صداقة  استجابة مأوى أ

للبيئة.

عدد األسر التي تستلم المواد غير الغذائية

عدد األسر التي تمت مساعدتها في مأوى 
الطوارئ

عدد األسر التي تمت مساعدتها في إعانات 
اإليجار

عدد األسر التي تمت مساعدتها في صيانة 
المأوى وتحسينه 

عدد األسر التي تتلقى مأوى انتقالي

عدد األسر التي تمت مساعدتها في إعادة 
تأهيل المنازل وإعادة بنائها 

 5,400,000

 840,000

 2,900,000

 1,000,000

 830,000

 1,100,000

601,000

117,000

629,000

875,000

248,000

55,000

الهدف 
االستراتيجي 3

الهدف الخاص 
3.1

ضمان حماية السكان 
المتضررين من األخطار 
الطبيعية وتحقيق األمن 

النسبي للحيازة 

عدد األسر التي تمت مساعدتها في التخفيف 
من المخاطر الطبيعية

عدد األسر التي تتلقى الدعم لمواجهة فصل 
الشتاء  

عدد األسر التي تم تزويدها بدعم اإلسكان 
واألرض والممتلكات  

 1,250,000

 658,000

337,000

357,000
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 3.8 
تنسيق وإدارة المخيمات

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

180 ألف662.0 ألف270.4 ألف1.2 مليون1.8 مليون
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

8619 مليون

األهداف
في عام 2022م، ستعمل مجموعة قطاع تنسيق وإدارة المخيمات 

مع 20 شريكًا لتقديم المساعدات إلى 1.2 مليون شخص في جميع 
المواقع المدعومة وذات األولوية بما في ذلك مواقع االستضافة 

المحرومة في جميع أنحاء اليمن لتعزيز وصولهم اآلمن إلى الخدمات 
الحيوية وحماية صحتهم البدنية والنفسية.

تهدف المجموعة القطاعية إلى تحسين الظروف المعيشية لألشخاص 
في مواقع االستضافة وفًقا للمعايير اإلنسانية والقطاعية. ويتضمن هذا 

النهج الحد من المخاطر والوقاية منها من خالل نهج متكامل مثل 
اإلخالء أو التهديدات األمنية والمجاعة وسوء التغذية والسيول مع 

ضمان بيئة تحمي السكان النازحين المعرضين للخطر.

تتمحور استجابة تنسيق وإدارة المخيمات حول ثالثة أهداف 
للمجموعة القطاعية:

تعزيز الوصول اآلمن والشامل إلى الخدمات المتعددة . 1
القطاعات على مستوى الموقع من خالل تحسين اإلشراف على 

الموقع والتنسيق

تعزيز التنظيم الذاتي المجتمعي والتماسك المجتمعي . 2

ضمان وصول السكان النازحين إلى المعلومات بما في ذلك التدابير . 3
المحددة المطلوبة لتسهيل وصول كبار السن واألشخاص ذوي 

اإلعاقة إلى المعلومات.

 استراتيجيات وطرق االستجابة
ستستهدف المجموعة القطاعية وشركاؤها 1.2 مليون شخص وهم 
األشخاص األكثر ضعفاً من النازحين داخلياً والذين لديهم احتياجات 

شديدة بما في ذلك 266,607 رجالً و272,456 امرأة و342,237 

فتى و318,700 فتاة و180,000 شخص من ذوي اإلعاقة. وسيتم 
تنسيق االحتياجات القطاعية المحددة ومخاطر الحماية مع القطاعات 

ذات الصلة من خالل نظام اإلحالة والتصعيد في قطاع تنسيق 
وإدارة المخيمات.

ستعمل المجموعة القطاعية عن كثب مع مجموعة الحماية بما في 
ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية الطفل ومجاالت 

اختصاص التعامل مع األلغام، والمأوى والمواد غير الغذائية، والمياه 
والصرف الصحي والنظافة، والمجموعات القطاعية األخرى لمعالجة 

الظروف المعيشية المتفاقمة لألسر النازحة. يهدف هذا النهج متعدد 
المجموعات القطاعية ال سيما في ظل التنسيق الثالثي إلى منع 

الحرائق والعنف والسيول وتقليل خطر اإلصابة باألمراض المعدية أو 
المنقولة بالمياه. وستعالج المجموعة القطاعية أيًضا المخاطر الحرجة 

مثل عمليات اإلخالء والعنف القائم على النوع االجتماعي والسيول 
والثغرات الحرجة في الخدمات من خالل نظام اإلحالة والتصعيد الخاص 
بالمجموعة القطاعية لتنسيق وإدارة المخيمات وتتبع الوضع القطاعي 

للموقع من خالل نظام مراقبة الموقع. كما ستعالج المجموعة 
القطاعية فجوات السالمة والبنية التحتية التي لم تتم تلبيتها من خالل 

الصيانة والمشروعات التي يقودها المجتمع في 577 موقًعا في جميع 
أنحاء اليمن وتهدف إلى توسيع نطاق التغطية للوصول إلى 984 موقًعا 

إضافًيا لم يتم تغطيته وغير ُمدار حالًيا. سيتخذ تنفيذ استراتيجية 
االستجابة القطاعية نهًجا يركز على الناس المستفيدين من خالل حشد 

األسر النازحة التي تعيش في مثل هذه المواقع وكذلك المجتمعات 
المضيفة لتعزيز التنظيم الذاتي والتماسك المجتمعي باتباع نهج 

شامل مما يسهل مشاركتهم الهادفة في قرارات إدارة المخيمات.

ستضمن المجموعة القطاعية باإلضافة إلى دعم تشكيل اللجان 
المجتمعية بتمثيل من النساء والشباب وكبار السن واألقليات 
واألشخاص ذوي اإلعاقة مشاركة النازحين داخلًيا والمجتمعات 

المضيفة في أنشطة صيانة المواقع. في عام 2022م، ستركز المجموعة 
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أيًضا على بناء قدرات الشركاء بما في ذلك سلطات إدارة المواقع.

تم تحسين معلومات المواقع بما في ذلك أعداد السكان والفجوات 
واالحتياجات لصالح االستجابة بناًء على أنشطة التنسيق مع شركاء 

المجموعة القطاعية وأيًضا من خالل التنسيق مع المجموعات 
القطاعية األخرى مثل )الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية(. وقد سمح ذلك بالوصول إلى 
تغطية 25 في المائة من المواقع )تمثل 42 في المائة من إجمالي 

السكان( في مجال إدارة الموقع بحلول نهاية عام 2021. يعمل الموقع 
على تقديم مجموعة من األنشطة والخدمات المتفق عليها والمصادق 

عليها من قبل جميع أعضاء قطاع تنسيق وإدارة المخيمات. ونظًرا 
كثر  للوضع المعقد في اليمن فإن طبيعة المواقع تجعل إدارة الموقع أ
تكلفة أو يصعب الوصول إليها. لذلك يتم تنفيذ نهج إدارة الموقع من 
خالل إنشاء فريق متنقل. ومن خالل تحليل تنسيق وإدارة المخيمات 

هناك 12 في المائة من المواقع )تمثل 10 في المائة من النازحين داخلياً 
الذين يعيشون في المواقع( تبعد 15 كيلومتراً عن مناطق القتال. ال 

يتم تغطية هذه المواقع من قبل إدارة الموقع التابعة لتنسيق وإدارة 
المخيمات أو من قبل الشركاء.

يسترشد نهج تنسيق وإدارة المخيمات بتحليل شدة احتياجات 
النازحين في اليمن بينما تتمثل استراتيجية المجموعة القطاعية في 

تعزيز جمع البيانات من أجل الدقة واالستهداف واالستجابة. ولتحقيق 

ذلك سيتم تنسيق نظام إدارة المعلومات بين الشركاء وفرق التنسيق 
على جميع المستويات لضمان تقديم التقارير في الوقت المناسب 

وبناء القدرات وتتبع االستجابة لمعالجة الفجوات واالحتياجات. ويشكل 
إجراء تقييمات االحتياجات للنازحين داخلًيا في جميع مواقع االستضافة 

تحديًا بسبب قيود الوصول أو نقص قدرة الشركاء المتعلقة بقيود 
الموارد. بالتنسيق مع القطاعات األخرى تهدف المجموعة القطاعية إلى 
معالجة هذه المشكلة في عام 2022م من خالل المشاركة مع الجهات 
المعنية األخرى بما في ذلك السلطات. وفي عام 2022م وبالتنسيق مع 

جميع الشركاء بما في ذلك السلطات تخطط مجموعة تنسيق وإدارة 
المخيمات لتوسيع نطاقها وقدرتها على إجراء جمع البيانات المصنفة 
حسب الجنس والعمر واإلعاقة في جميع المواقع التي يمكن الوصول 

إليها في الدولة وزيادة وتيرة جمع البيانات.

ستدعم المجموعة القطاعية لتنسيق وإدارة المخيمات بالتنسيق مع 
المجموعة الثالثية والسلطات تقييمات إضافية مثل تقييم تخطيط 

الموقع وتقييمات السيول لالستجابة للقضايا األمنية وعمليات اإلخالء 
ومخاطر السيول.

تكلفة االستجابة
بالنسبة لعام 2022م، قامت المجموعة القطاعية بمراجعة إرشادات 
تقدير التكاليف الخاصة بها والتي تستند إلى الحد األدنى من أنشطة 
تنسيق وإدارة المخيمات. بعد مشاورات تقدير التكلفة على أساس 

الحديدة، اليمن
نوفمبر 2021، نازحون وشركاء مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين يقومون 

كثر من  بتركيب خيمة جديدة في مأرب. حتى اآلن في عام 2021م، قمنا بتوزيع أ
 8,000 خيمة في مأرب. 

الصورة: جمعية التكافل اإلنساني/مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين
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األنشطة مع الشركاء والمجموعة االستشارية االستراتيجية لتنسيق 
وإدارة المخيمات بلغت الميزانية اإلجمالية لتلبية االحتياجات الملحة 
لـ 1.2 مليون شخص في 1,561 موقًعا وأماكن شبيهة بالمخيمات في 

جميع أنحاء اليمن 86.4 مليون دوالر. وتشمل المواقع 577 موقًعا 
ُمداًرا حالًيا و984 موقًعا غير مغطى، سيتم تغطيتهم من خالل نهج 

الفريق المتنقل.

الروابط مع البرامج التنموية
تركز أنشطة المجموعة القطاعية لتنسيق وإدارة المخيمات وشركائها 

على توفير وتحسين الظروف المعيشية والتي تعد بشكل أساسي 
استجابة لحاالت الطوارئ. ومع ذلك فإن نهج البرامج التنموية هو جزء 

من االستراتيجية.

تهدف المجموعة القطاعية إلى ضمان بيئة حامية للنازحين من خالل 
التنفيذ المستمر لإلشراف والتنسيق على أساس الموقع والمنطقة. 
ومن خالل توفير نهج متكامل وبناء قدرات المجتمع تقوم مجموعة 

تنسيق وإدارة المخيمات ببناء الروابط مع أنشطة التنمية لتقوية 
قدرة الناس على الصمود وتضمين المجتمعات المضيفة. ومن خالل 

تحسين تبادل المعلومات المتعلقة بالتحليالت والدراسات ورسم 
الخرائط الموجودة في المخيمات واألماكن الشبيهة بالمخيمات سيتم 

تعزيز الترابط بين العمل اإلنساني والتنمية والسالم. وستقوم مجموعة 
تنسيق وإدارة المخيمات بإتاحة منتجات المعلومات للشركاء في 

المجال اإلنساني واإلنمائي ومن المحتمل أن تقوم بتحليل المنتجات 
التي سيتم دمجها في ملخص معلومات شركاء التنمية في اليمن. 

كما سيسهم تنفيذ حشد المجتمع والمشاركة في إعداد البرامج في 
تعزيز بيئة الحماية لضمان استدامة برامج التنمية. وستسهل هذه 

البرمجة تطوير الهياكل المجتمعية التي لها دور في االتصال بين 
النازحين الذين يعيشون في المواقع والسلطات أو الشركاء في المجال 

اإلنساني وحماية المرافق المشتركة وتنبيه الجهات المعنية بشأن 
مخاوف الصحة والسالمة. وسيهدف النهج الذي يقوده المجتمع أيًضا 

إلى تحسين العالقات والتماسك بين النازحين داخلًيا والمجتمعات 
المضيفة وتنفيذ مشاريع مجتمعية طويلة األجل.

المراقبة
ستقوم مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات بمراقبة األنشطة بناًء على 

مجموعة من المؤشرات المتفق عليها ومن خالل آلية إعداد تقارير 
منتظمة في قاعدة بيانات المجموعة القطاعية. وتتضمن قاعدة البيانات 

أداة تعقب لإلخالء تقوم بانتظام باإلبالغ عن تهديدات اإلخالء النشطة 
ومراقبتها. كما سيتم تعديل تقرير موقع تنسيق وإدارة المخيمات 

في عام 2022م كأداة مراقبة كاملة يتم تحديثها شهريًا. وستتاح 
منتجات المراقبة بشكل عام لمقدمي الخدمات والجهات المعنية 

ولدعم تنسيق أفضل بين المجموعات. سيسمح النهج الجديد بتتبع 
التطور وتحليل الثغرات واالحتياجات وتسجيل المؤشرات لكل قطاع 

لتحديد المواقع ذات األولوية للتدخل. باإلضافة إلى ذلك سيشمل 
نظام اإلحالة والتصعيد الخاص بمجموعة تنسيق وإدارة المخيمات 

طبقات مختلفة من التنسيق لتصعيد الفجوات التي ال يستطيع شركاء 
تنسيق وإدارة المخيمات حلها على مستوى الموقع وكذا دعم التنسيق 

بين المجموعات القطاعية. تشكل هذه األدوات نظام مراقبة بين 
المجموعات ولها آليات مختلفة للتحقق من خالل التواجد المباشر في 
الموقع وآليات التغذية الراجعة وهياكل التنسيق والشركاء القطاعيين.

نظًرا ألن أنشطة تنسيق وإدارة المخيمات تتطلب وجوًدا منهجًيا 
في الموقع يتم تدريب المجتمعات على دور فرق تنسيق وإدارة 

المخيمات وعالقاتها ومسؤولياتها تجاه األشخاص الذين تخدمهم. وتعد 
مشاركة المجتمع بما في ذلك النساء والشباب وكبار السن واألقليات 

واألشخاص ذوي اإلعاقة عنصًرا أساسًيا في معايير التنفيذ والمساءلة في 
قطاع إدارة وتنسيق المخيمات.
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األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
1.1

الهدف الخاص 
1.2

تعزيز الوصول اآلمن إلى 
الخدمات متعددة القطاعات 

على مستوى الموقع من 
خالل تحسين اإلشراف على 

الموقع والتنسيق

عدد المواقع التي لها فرق إدارة عاملة.

عدد موظفي تنسيق وإدارة المخيمات 
المدربين على الحد من مخاطر النوع 
االجتماعي والعنف القائم على النوع 

االجتماعي والحماية من االستغالل واإليذاء 
الجنسي وتخفيف مخاطر العنف القائم على 

النوع االجتماعي. 

عدد موظفي تنسيق وإدارة المخيمات 
والسلطات الذين يتمتعون بالقدرات المعززة 

في إدارة المواقع )مصنفين( 

عدد اإلحاالت التي تم تتبعها 
ومعالجتها باستخدام النهج القائم على 

المنطقة 

 2,286

 200

 5,944

 1,561

 40

 4,059

الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف الخاص 
2.1

الهدف الخاص 
2.2

تعزيز التنظيم الذاتي 
للمجتمع والتماسك 

المجتمعي 

عدد األشخاص الذين تم تحفيزهم من 
خالل النقد مقابل العمل لصيانة الموقع 

)مصنفين( 

عدد مجموعات أدوات الموقع والمواد 
الخاصة بالصيانة والسالمة ومنع المخاطر 

عدد المواقع التي بها مشاريع مجتمعية 
للسالمة والوقاية من المخاطر

 9,200

 1,372

 2,286

 6,005

 937

 1,561

الهدف 
االستراتيجي 3

الهدف الخاص 
3.1

الهدف الخاص 
3.2

اعتماد مبدأ الوصول إلى 
المعلومات للسكان النازحين 

عدد أعضاء اللجان المجتمعية المنظمة 
ذاتًيا التي لديها مشاركة شاملة ومتوازنة بين 
الجنسين من الرجال والنساء على حد سواء 

عدد المشاريع المجتمعية التي تهدف إلى 
إدارة المواقع وملكية المجتمع

عدد الحمالت اإلعالمية التي تم إجراؤها 

عدد المواقع التي لديها آليات فاعلة فيما 
يتعلق بالشكاوى والمالحظات 

 6,133

 2,286

 6,627

 2,286

 4,000

 1,561

 4,527

 1,561
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 3.9 
القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

44.1 ألف42.3 ألف63.6 ألف293.9 ألف293.9 ألف
األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

55.815 مليون

األهداف
في عام 2022م، ستعمل مجموعة القطاعات المتعددة لالجئين 

والمهاجرين من خالل 12 شريكًا لتنفيذ واإلشراف على االستجابات 
اإلنسانية للمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء الذين يصلون أو يمرون 

عبر اليمن ويستقرون فيها. ستسعى مجموعة القطاعات المتعددة 
لالجئين والمهاجرين جاهدة لضمان أن يكون المهاجرين والالجئين 

وطالبي اللجوء أقل تعرًضا لمخاطر الحماية، كما ستعمل على 
تعزيز آليات االستجابة واإلنصاف وتسهيل الوصول اآلمن والموثوق 

والكريم للخدمات وغيرها من أشكال الدعم للحد من الضعف وتعزيز 
العافية. سيساهم شركاء المجموعة القطاعية في ضمان بيئة واقية 

من خالل معالجة التهديدات والمخاطر ونقاط الضعف واالحتياجات 
العامة للمهاجرين وطالبي اللجوء والالجئين في اليمن من خالل نهج 

متعدد القطاعات.

سيتم تحقيق ذلك من خالل 1( توفير المساعدات المنقذة لألرواح 
وخدمات الحماية المتخصصة متعددة القطاعات لألشخاص الضعفاء 

أثناء التنقل وأولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. 2( تسهيل 
الحلول للمهاجرين والالجئين من خالل تعزيز االعتماد على الذات 

والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات ودعم العودة الطوعية إلى 
بلدان المنشأ والدعوة إلى فرص إعادة التوطين.

سيتم تقليل معدالت االعتالل وآليات المواجهة السلبية من خالل 
تقديم الخدمات األساسية في الوقت المناسب مع التركيز بشكل 

خاص على األشخاص المعرضين للخطر الشديد ومن خالل المناصرة 
إلدماج الالجئين في الخدمات العامة الحالية. وسيتم التخفيف 

من مخاطر الحماية ومنعها حيثما أمكن من خالل توفير خدمات 
الحماية المتخصصة للناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي 

واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وضحايا االتجار 
واألشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والفئات 

المهمشة والمستبعدة. كما سيتم دعم تسجيل الالجئين وطالبي 
اللجوء وتوثيقهم كأداة للحماية وسيتم تعزيز االعتماد على الذات 

على المدى الطويل للسكان المتنقلين بما في ذلك من خالل سبل 
إيجاد حلول دائمة.

بسبب الطبيعة متعددة القطاعات لالجئون والمهاجرون تساهم 
االستجابة في تحقيق جميع األهداف االستراتيجية الثالثة لخطة 

االستجابة اإلنسانية.

استراتيجيات وطرق االستجابة
ستقدم مجموعة القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين استجابة 

متعددة القطاعات تهدف إلى الحد من معدالت اإلصابة باألمراض 
وتحسين األمن الغذائي والوصول إلى الخدمات األساسية وتخفيف 
مخاطر الحماية وتسهيل الحلول بما يتماشى مع جميع األهداف 
الرئيسية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022. وسيهدف شركاء 

المجموعة القطاعية لالجئين والمهاجرين إلى تلبية االحتياجات 
األساسية لألفراد الوافدين حديًثا والعابرين والمستقرين بما في ذلك 

أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. سيتم تنفيذ األنشطة 
كز  على طول طرق الهجرة بما في ذلك المناطق الحدودية وفي المرا

الحضرية حيث يقيم معظم السكان المستهدفين وخاصة الالجئين 
وطالبي اللجوء وعلى طول الجبهات بما في ذلك مأرب حيث تقطعت 

السبل بالعديد من المهاجرين. كما تهدف المجموعة القطاعية إلى 
معالجة مخاطر الحماية والتهديدات من خالل توفير خدمات الحماية 

المتخصصة وتعزيز بيئة الحماية من خالل الدعوة المستمرة والمشاركة 
مع الجهات المسؤولة لضمان االمتثال لمعايير حقوق اإلنسان 

وااللتزامات الدولية المنبثقة عن اتفاقية عام 1951 بشأن الالجئين 
والتي تعتبر اليمن جزء منها.

يعتمد المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء بشكل كامل على جهات 
العمل اإلنساني لتلبية احتياجاتهم األساسية بسبب الحواجز القانونية 



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

97

المستمرة التي تحول دون الوصول إلى أنظمة وخدمات الدعم الوطنية. 
وستشمل األنشطة المحددة توفير دعم الغذاء والماء والمواد غير 

الغذائية والمأوى وتحديداً للمهاجرين والالجئين في مخيم خرز الذي 
يستضيف 9,600 الجئ صومالي. وسيقدم شركاء المجموعة القطاعية 
أيًضا الدعم النقدي لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين األكثر ضعًفا. 
وسوف يدعمون خدمات الرعاية الصحية بشكل مباشر )بما في ذلك 
خدمات الطوارئ ومساعدة الضحايا( أو من خالل الشركاء العاملين 

في الهياكل التنظيمية العامة ودعم الخدمات الصحية األولية لالجئين 
المسجلين وطالبي اللجوء وكذلك المواطنين اليمنيين. وسيقدم قطاع 

الالجئين والمهاجرين مجموعة واسعة من خدمات الحماية المتخصصة 
مثل المساعدة القانونية في القضايا المدنية والجنائية بما في ذلك 

تسجيل األحداث االساسية واإلرشاد والدعم النفسي لألفراد المنكوبين 
والمعلومات عن الوصول إلى الخدمات والطرق اآلمنة وتحديد المصالح 

الفضلى و تعزيز الترتيبات لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين 
عن ذويهم ودعم ضحايا االتجار والناجين من العنف القائم على النوع 

االجتماعي وغيرهم من األشخاص المعرضين للخطر الشديد من خالل 
نهج إدارة الحاالت. سيتم دعم الالجئين وطالبي اللجوء في الحصول 

على التعليم وخاصة التعليم االبتدائي وسوف يستفيدون من تمكين 
المجتمع ودعم االعتماد على الذات من خالل أنشطة  حشد المجتمع 

وفرص كسب العيش كلما كان ذلك ممكًنا. وستستمر مفوضية األمم 
المتحدة لشؤون الالجئين في إجراء التسجيل وتحديد وضع الالجئين 

بموجب واليتها لالجئين غير الصوماليين في المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة اليمنية وستقدم الدعم الفني للسلطات في صنعاء 

وعدن لتسجيل وتوثيق الالجئين االخرين. سيهدف شركاء المجموعة 
القطاعية لالجئين والمهاجرين إلى ضمان حلول طويلة األجل لالجئين 

والمهاجرين وطالبي اللجوء بما في ذلك من خالل فرص إعادة التوطين 
والعودة الطوعية إلى بلد المنشأ وفًقا للمعايير الدنيا للسالمة والكرامة.

يواجه المهاجرون في اليمن ظروًفا مختلفة عن الالجئين وطالبي اللجوء 
حيث أنه بالنسبة لهم فإن الحل الدائم الوحيد المتاح هو تسهيل العودة 
اآلمنة والطوعية إلى بلدانهم األصلية وإعادة التوطين وإعادة اإلدماج فيما 
بعد. سيتم تسهيل ذلك وفًقا للمعايير الدنيا المتفق عليها ويتم إجراؤه 

في أمان وكرامة وعلى أساس طوعي.

يعد التعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المعنية عبر االستجابة 
يًا لتحقيق أهداف  اإلنسانية وكذلك مع السلطات ذات الصلة أمًرا ضرور

القطاع. وسيتم تنفيذ األنشطة الموصوفة أعاله من خالل طرائق 
متعددة لمعالجة المخاطر وتلبية االحتياجات. ويشمل ذلك تقديم 

الخدمة المباشرة من خالل مرافق مخصصة مثل العيادات الصحية 
والتدخالت المتنقلة على طول طرق العبور وتقديم المساعدات العينية 

والنقدية وعرض خدمات الحماية. وستشمل الطرائق األخرى أيًضا 
دعم الخدمات العامة وتحديداً الصحة والتعليم وعرض الدعم الفني 

للسلطات للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان.

وتعتبر الجهود المبذولة لتعزيز قدرات ومعارف الشركاء والجهات 
المعنية جزء ال يتجزأ من تقديم المساعدة الشاملة. سيعمل القطاع 

عدن، اليمن
أغسطس 2021م. المهاجرون اإلثيوبيون الذين تقطعت بهم السبل يستعدون لرحلتهم إلى وطنهم من عدن. 
لقد دعمت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية ألكثر من 2,000 مهاجر في عام 2021 من خالل برنامج 

 العودة اإلنسانية الطوعية وهو شريان حياة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن. 
صورة: ماجد محمد / المنظمة الدولية للهجرة
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والشركاء على ضمان إشراك المهاجرين في استجابة المجموعات 
القطاعية الرئيسية لتعظيم كفاءة االستجابة. وسيشمل ذلك استهداف 

واستخدام التدخالت القطاعية الحالية لتعزيز الوصول إلى المهاجرين 
بما في ذلك من خالل شبكة األمم المتحدة التي تم إطالقها حديًثا 

بشأن الهجرة والتي ستعمل على بناء توافق في اآلراء وتوجيه استجابة 
المهاجرين في جميع أنحاء اليمن. سيدعم القطاع والشركاء السلطات ال 
سيما في تسجيل وتوثيق الالجئين وطالبي اللجوء وسيدعون السلطات 
للحفاظ على مساحة اللجوء. كما سيواصل القطاع المناصرة مع وكاالت 

األمم المتحدة األخرى والجهات المانحة للتعاون والدعم بما يتماشى 
مع أهداف الميثاق العالمي بشأن الالجئين.

يسترشد نهج استهداف الالجئين والمهاجرين بتحليل شدة احتياجات 
الالجئين والمهاجرين وفًقا للتصنيف مقابل مؤشرات الوصول والتوافر 

الرئيسية. يعتمد الوصول المستهدف لـقطاع الالجئين والمهاجرين 
على تحليل المناطق الشديدة الخطورة وأنماط التنقل واتجاهات 

الحماية والقدرة الشاملة وفهم الموارد للجهات الفاعلة المشاركة في 
القطاع. سيعطي شركاء المجموعة القطاعية لالجئين والمهاجرين 

األولوية لالستجابة لالجئين والمهاجرين في المناطق ذات االحتياجات 
الشديدة إلى الكارثية )تصنيف الشدة من ثالثة إلى خمسة( والمناطق 

ذات الكثافة العالية من المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء وال سيما 
المناطق الحضرية. من الصعب التأكد من االستهداف على مستوى 
المديرية بسبب أنماط التنقل العالية للسكان المعنيين ال سيما في 

حالة المهاجرين. المحافظات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها بسبب 
االتجاهات من عام 2021 وشدة المخاطر واالحتياجات والقدرات 

ستكون صعدة وأبين وصنعاء وعدن وحضرموت ومأرب. وسيتم تلبية 
المواقع اإلضافية التي قد تصبح فيها االحتياجات ملحة من خالل 

قدرة المجموعة القطاعية لالجئين والمهاجرين وتعبئة الموارد بطريقة 
منسقة حسب الحاجة. تعتمد شدة االحتياج على المواقع الموجودة 
على طول طريق الهجرة حيث لوحظت أعلى مخاطر الحماية وكذلك 

على الكثافة السكانية وتحديداً لالجئين وطالبي اللجوء.

تكلفة االستجابة
تستند االحتياجات المالية لقطاع الالجئين والمهاجرين لعام 2022م 

إلى منهجية سليمة لتقدير التكاليف وتقييمات شاملة لالحتياجات يتم 
إجراؤها على مدار العام بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية األخرى 

ذوي الصلة. كما أنها تتأثر بقدرة الشركاء على االستجابة وتستند إلى 
افتراض أن الشركاء سيكونون قادرين على العمل دون عوائق تفرضها 

السلطات. وستطلب المجموعة القطاعية لالجئين والمهاجرين 56 
مليون دوالر بناًء على األساس المنطقي القائل بأن القطاع والشركاء 
لديهم طريقة استجابة متعددة القطاعات وهم الفاعلون اإلنسانيون 
الوحيدون الذين يقدمون دعًما مباشًرا لتقديم الخدمات للمهاجرين 

وطالبي اللجوء والالجئين. وهذا يتطلب استثمارات مالية كبيرة لضمان 
استجابات فعالة ومكيفة. ترتبط بعض اسباب التكلفة بارتفاع تكاليف 
التشغيل والنقل واإلنتاج وتقلب األسعار في السوق في حين أن معظم 
خدمات الحماية بما في ذلك التسجيل والتوثيق تتطلب موارد بشرية 

كثيفة. كما تساهم القيود والتأخيرات المفروضة على دخول السلع 

األساسية واألدوية إلى موانئ البحر األحمر اليمنية في ارتفاع التكاليف 
حيث تعتمد اليمن بالكامل تقريًبا على استيراد المواد الغذائية واألدوية 

والوقود. ويؤثر انخفاض قيمة الريال اليمني وتقلبه سلًبا على القوة 
الشرائية لألشخاص المعنيين واالستجابة اإلنسانية ككل وال سيما 

التدخالت القائمة على النقد والتي يجب تكييفها فيما يتعلق بسلة 
اإلنفاق الدنيا للبقاء على قيد الحياة التي وضعتها مجموعة عمل النقد 

المشتركة بين الوكاالت.

الروابط مع البرامج التنموية
تهدف استراتيجية المجموعة القطاعية لالجئين والمهاجرين إلى دمج 
استجابات المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء في جهود التنمية بما 

يتماشى مع أهداف الميثاق العالمي بشأن الهجرة والميثاق العالمي 
بشأن الالجئين. وتسعى المجموعة القطاعية لالجئين والمهاجرين إلى 
المساهمة في تعزيز صمود المجتمعات وتمكين المهاجرين والالجئين 

وطالبي اللجوء من المشاركة بنشاط في السالم والتنمية. وينبغي أن 
يكون توحيد المهاجرين والالجئين وإدماجهم عنصًرا مهًما في خطط 

السالم والتنمية مع تركيز الجهود على دعم التماسك االجتماعي 
لضمان تلبية احتياجات جميع الفئات الضعيفة والمعرضة للخطر. 

وتدافع المجموعة القطاعية عن الالجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء 
وتدعو إلى حصولهم على فرص متكافئة للوصول إلى الخدمات العامة 
ومبادرات الدعم المدرجة في برامج التنمية. في هذا الصدد بذل القطاع 

جهوًدا ملموسة إلدراج أبعاد اللجوء والهجرة في إطار األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة والتعاون.

المراقبة
ستجري مجموعة القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين تحلياًل 

منتظًما للضعف باإلضافة إلى مراقبة السياق وديناميات الحماية. كما 
تدرك المجموعة القيود التشغيلية والحساسيات السياسية الموجودة 
في اليمن ال سيما في دعم األنشطة الحساسة للحماية في المناطق التي 

يصعب الوصول إليها. لدى مجموعة القطاعات المتعددة لالجئين 
والمهاجرين طرائق لمراقبة األنشطة وتطوير أدوات المراقبة الداخلية 

بانتظام مع الشركاء التشغيليين لتمكين اإلشراف على األنشطة مقابل 
األهداف المخطط لها واألداء واستخدام األموال.

تقيس مجموعة القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين التقدم 
المحرز نحو المخرجات واألهداف باستخدام مؤشرات األداء واألثر من 
إطار النتائج الخاصة بها وكذلك المؤشرات البديلة خارج إطار النتائج 

لتوفير معلومات تكميلية عن األهداف الخاصة بالسياق واألهداف 
المرتبطة بها. وبالمثل تنطبق مسؤولية مراقبة مجموعة القطاعات 

كة  المتعددة لالجئين والمهاجرين على األنشطة المنفذة من خالل الشرا
وتلك التي يتم تنفيذها بشكل مباشر. وتعتمد منهجية المراقبة التي 

يستخدمها الشركاء على خطط مراقبة أداء المشروع المتفق عليها 
كة. وتوضح كل خطة محتوى وتوقيت  والمدرجة في اتفاقيات الشرا
أنشطة المراقبة المحددة خالل العام بما في ذلك التحديثات الكمية 
والنوعية الشهرية وعمليات التحقق الدورية. وهذا يسمح بتصحيح 

المسار ومراجعة النشاط إذا لزم األمر.
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يعد تسهيل مشاركة المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء في مراقبة 
وتقييم أنشطة القطاع من خالل آليات رفع الشكاوى والمالحظات جزًءا 

مهًما من النهج التشاركي لقطاع الالجئين والمهاجرين. توفر المناهج 
التشاركية التي تشمل الفئات السكانية المستهدفة المعلومات 

والتغذية الراجعة مباشرة وسيتم استخدام المعلومات للتحقق من 
صحة المعلومات الواردة من الشركاء واثراء إعداد البرامج. كما يمكن 
استخدام المناهج التشاركية كآلية ردود فعل منهجية حول التدخالت 
والبرامج والتأكد من أن المساءلة وحساسية النوع االجتماعي ومبدأ 

"عدم إلحاق الضرر" يتم دمجها عبر االستجابات. ويتعين على كل 
جهة فاعلة في االستجابة استيفاء الحد األدنى من الشروط للوفاء 

بهذه االلتزامات. وهذا يشمل ضمان وصول األشخاص المتضررين 
كهم للمساعدات والخدمات  إلى المعلومات في الوقت المناسب وإدرا
المتاحة وإتاحة الفرص لهم لتقديم التغذية الراجعة من خالل آليات 

تقديم الشكاوى والمالحظات والتواصل المجتمعي والمشاركة.

تقيس مجموعة القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين التقدم 
المحرز نحو المخرجات واألهداف باستخدام مؤشرات األداء واألثر من 
إطار النتائج الخاص بها وكذلك المؤشرات البديلة خارج إطار النتائج 

لتوفير معلومات تكميلية عن األهداف المحددة للسياق واألهداف 
المرتبطة بها. تنطبق مسؤولية مراقبة المجموعة القطاعية بالمثل 

كة وتلك التي يتم تنفيذها  على األنشطة المنفذة من خالل الشرا
بشكل مباشر. بالنسبة لألنشطة المنفذة من خالل الشركاء تستند 

المراقبة على خطط مراقبة أداء المشروع المتفق عليها الموضوعة لكل 
شريك. وتوضح كل خطة محتوى وتوقيت أنشطة المراقبة المحددة 

خالل العام بما في ذلك التحديثات اإلحصائية الشهرية وعمليات 
التحقق ربع السنوية.

تسهيل مشاركة المستفيدين في عملية المراقبة هو جزء مهم من 
نهج مجموعة القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين التشاركي 

حيث توفر المراقبة التشاركية وعملية مراقبة ما بعد التوزيع البيانات 
مباشرة من المستفيدين المستهدفين للتدخالت ويمكن استخدامها 

للتحقق من صحة البيانات الواردة من الشركاء. في الوقت نفسه يمكن 
استخدام المراقبة التشاركية كآلية منتظمة للتدخالت والبرامج. وتشمل 

أدوات المراقبة التشاركية االستشارات الفردية والمقابالت الجماعية 
ومناقشات المجموعات المركزة.
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األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي  2

الهدف الخاص 
2.1

الهدف الخاص 
 2.2

تيسير الحلول للمهاجرين 
والالجئين لمواجهة المخاطر 
وتعزيز القدرة على الصمود 

أمام الصدمات واالعتماد على 
الذات وتماسك المجتمع 

ودعم العودة الطوعية 

عدد المهاجرين والالجئين المدعومين 
بالعودة الطوعية.

عدد األطفال الالجئين وطالبي اللجوء 
المسجلين في برامج التعليم

عدد الالجئين وطالبي اللجوء المشاركين في 
الشبكات المجتمعية 

6,600

8,300

16,068

6,600

8,300

16,068

الهدف 
االستراتيجي  1 

الهدف 
االستراتيجي  3

الهدف الخاص 
1.1

الهدف الخاص 
1.2 الهدف 
الخاص 3.1

الهدف الخاص 
3.2 الهدف 
الخاص 3.3

الهدف الخاص 
3.4

تقديم المساعدات المنقذة 
لألرواح متعددة القطاعات 

وخدمات الحماية المتخصصة 
لالجئين وطالبي اللجوء 
والمهاجرين المعرضين 

للخطر 

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
المستفيدين من المياه المحسنة وخدمات 

الصرف الصحي.

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
الذين يتلقون منًحا نقدية 

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
الذين يتلقون مواد اإلغاثة األساسية

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
الذين يتلقون مساعدات غذائية )عينية(

عدد الالجئين وطالبي اللجوء المسجلين 
والموثقين بشكل فردي

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
الذين يتلقون خدمات حماية متخصصة )تركز 

على األطفال والنساء(

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
المدعومين بالرعاية الصحية 

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
الذين يتلقون المساعدة القانونية

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء من 
ذوي االحتياجات الخاصة الذين يتلقون الدعم 

النفسي االجتماعي

عدد المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
المسجلين في تدريب مهني رسمي

29,600

32,150

29,860

19,600

27,400

59,015

128,489

3,000

11,650

1,000

29,600

32,150

29,860

19,600

27,400

59,015

128,489

3,000

11,650

1,000
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 3.10 
الخدمات اللوجستية 

األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

45.692 مليون

األهداف
بناًء على االحتياجات التي عبر عنها وحددها المجتمع اإلنساني تهدف 

المجموعة القطاعية الخاصة بالخدمات اللوجستية إلى توفير التنسيق 
اللوجستي بين المجتمع اإلنساني لتسهيل الوصول إلى الخدمات 

اللوجستية الكافية والموثوقة والمعلومات ذات الصلة من الناحية 
التشغيلية ولضمان اإلمداد في الوقت المناسب ودون انقطاع لمواد 

اإلغاثة المنقذة لألشخاص للمتضررين. عالوة على ذلك تهدف الخدمات 
الجوية اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة إلى توفير نقل جوي إنساني آمن 

وموثوق للعابرين من وإلى اليمن.

استراتيجيات وطرق االستجابة
ستواصل مجموعة قطاع الخدمات اللوجستية تقديم خدمات التنسيق 

وإدارة المعلومات لدعم استجابة لوجستية فعالة وكفؤة. وستعمل 
كحلقة وصل بين الجهات اإلنسانية لتعزيز المشاورات المنتظمة 

وتبادل المعلومات اللوجستية مع المنظمات اإلنسانية وفيما بينها. كما 
ستعقد مجموعة الخدمات اللوجستية اجتماعات تنسيقية منتظمة 
لمعالجة الفجوات والقيود اللوجستية المشتركة ولتجنب ازدواجية 

الجهود مع ضمان االستخدام األمثل للموارد. ستستمر مجموعة 
الخدمات اللوجستية في إنتاج وتبادل اصدارات المعلومات مثل 

إجراءات التشغيل القياسية والنماذج والوثائق التوجيهية والجدول 
الزمني للرحالت الجوية لألمم المتحدة لتسهيل اتخاذ القرارات 

التشغيلية بين المجتمع اإلنساني.

رهنا بتوافر التمويل، سيتم تقديم الخدمات اللوجستية المشتركة 
على أساس مجاني للمستخدم. وفي حالة السماح بالوصول ستستمر 

المنظمات اإلنسانية في االعتماد على اثنين من مرافق التخزين 
المشتركة المؤقتة في عدن وصنعاء. كما يمكن زيادة سعة التخزين 
المشتركة أو تقليصها أو إنشاؤها في مواقع جديدة بناًء على الثغرات 

واالحتياجات المحددة بوضوح من قبل المنظمات اإلنسانية. وسيستمر 
توفير وحدات التخزين المتنقلة للمنظمات اإلنسانية للحصول على 

قروض مؤقتة لزيادة سعة التخزين عندما وحيثما لزم األمر ال سيما في 
المواقع الميدانية النائية.

كما سيتم تفعيل تسهيل خدمة النقل الجوي المخصص إلى اليمن 
في حالة حدوث حالة طوارئ سريعة خاصة بالنقل الجوي العاجل 

للمواد والسلع المنقذة لألرواح للعديد من المنظمات اإلنسانية )وفًقا 
لألولويات التي حددها الفريق القطري اإلنساني( .

وستستمر خدمات النقل الجوي االنساني لألمم المتحدة في تزويد 
الجهات اإلنسانية بخدمات النقل الجوي فضالً عن القدرات الطبية 

الحيوية وإعادة التموضع في حاالت الطوارئ. وستعمل خدمة النقل 
كز دولية رئيسية: أديس  الجوي التابعة لألمم المتحدة عبر ثالثة مرا

أبابا وعّمان وجيبوتي. وستستمر خدمات النقل الجوي التابعة لألمم 
المتحدة في خدمة خمسة مواقع رئيسية في جميع أنحاء اليمن: عدن 

ومأرب والمكال وسيئون وصنعاء. كما ستستمر وجهات وتواتر الرحالت 
في الحدوث وفًقا لالحتياجات التشغيلية وبما يتماشى مع القرارات 

التي اتخذتها اللجنة التوجيهية لخدمات النقل الجوي االنساني التابعة 
لألمم المتحدة.

تكلفة االستجابة
في عام 2022م، تحتاج المجموعة القطاعية إلى ما يقدر بـ 45.6 مليون 
دوالر منها 84 في المائة مطلوبة للنقل الجوي لألمم المتحدة لتقديم 

خدمات النقل الجوي من اليمن وإليه. ويتمثل المحرك الرئيسي 
للتكلفة لهذه الخدمة األساسية في الطائرات والتكاليف التعاقدية 

المرتبطة بها إلى جانب رسوم الهبوط والمناولة على االرض في اليمن. 
ويتمثل عامل التكلفة المتقلب في السعر المتقلب للوقود. وتعتبر 

النسبة المتبقية 16 في المائة مطلوبة لتمويل أنشطة مجموعة قطاع 
الخدمات اللوجستية عبر كل من التنسيق وإدارة المعلومات فضالً عن 

توفير مرافق التخزين المشتركة المؤقتة لمجتمع العمل اإلنساني.

المراقبة
ُتجري مجموعة الخدمات اللوجستية مسًحا منتصف العام ونهاية 

العام للحصول على مالحظات المستخدمين لتتبع الجودة والفعالية. 
باإلضافة إلى اجتماعات التنسيق التي تعمل كمنصة للمنظمات 

إلثارة المخاوف وتقديم المالحظات، يتم أيًضا إجراء تحليل الفجوات 
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واالحتياجات من خالل المشاورات على المستويين العالمي والمحلي 
مع المنظمات اإلنسانية العاملة في اليمن. يتم تسجيل الخدمات 

اللوجستية المشتركة ومراقبتها من خالل تطبيق تتبع مواد اإلغاثة 
والذي يزود المستخدمين بالمعلومات األساسية المتعلقة بحالة المواد 

والمخزونات في المخازن ويصدر تقارير مخصصة.

تتم مراقبة الخدمات المقدمة من خدمات النقل الجوي االنساني لألمم 
المتحدة بشكل منتظم من خالل أنظمة متنوعة والتي تشمل على 

سبيل المثال ال الحصر مشروع وحدة ضمان جودة المالحة الجوية في 

برنامج األغذية العالمي واجتماعات اللجنة التوجيهية الفصلية لخدمة 
األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية واستطالع رضا العمالء 

الخاص بخدمة األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية. يوفر 
االستطالع مالحظات على موثوقية تقديم الخدمات وجودتها التي تؤدي 

إلى حساب تقييم الرضى عن الخدمات. ومن خالل نفس االستطالع 
تقوم خدمات النقل الجوي االنساني التابعة لألمم المتحدة بتقييم 

العناصر الرئيسية مثل الحاجة إلى زيادة أو تقليل وتيرة الرحالت الجوية 
وفتح مواقع جديدة لتقييم الثغرات المحتملة في تقديم الخدمات.

األهداف والمؤشرات واالستهداف 

االهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاالهداف  شرنهج  لمؤ نا جو لمحتا نا فو لمستهد ا

الحفاظ على منصة لتبادل 
المعلومات اللوجستية 

والتنسيق

عدد استطالعات آراء المستخدمين التي تم 
إجراؤها

تحليالت للثغرات اللوجستية واالحتياجات 
التي تم إجراءها

عدد اجتماعات التنسيق المنعقدة

2

1

12

تسهيل الخدمات اللوجستية 
المشتركة )التخزين المشترك 

المؤقت( لدعم المنظمات 
اإلنسانية العاملة في اليمن.

 ConOps النسبة المئوية لخدمات شحن
المطلوبة والمقبولة التي تم تحقيقها

%80

الحفاظ على خدمة نقل 
جوي مشتركة آمنة وموثوقة 

للموظفين العاملين في 
المجال اإلنساني للسفر من 

وإلى اليمن.

عدد الركاب المنقولين

النسبة المئوية لألشخاص الذين تم إجالؤهم 
/ إعادة تموضعهم بسبب الحاجة الطبية أو 

الطارئة

عدد استطالعات المستخدمين التي أجريت 
خالل عام 2022م

غير متاح

%100

4
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 3.11 
آلية االستجابة السريعة

االحتياج ذوي  ناألشخاص  فو لمستهد ءا اإلعاقةأطفالنسا ذوي 

غير منطبق
88 ألف284 ألف147 ألف588 ألف

األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

20.015 مليون

األهداف
تهدف آلية االستجابة السريعة في عام 2022م إلى:

توفير المساعدات الطارئة الفورية المنقذة لألرواح لألسر التي 	 
نزحت حديًثا بسبب الصراع المسلح أو كوارث تغير المناخ وفي 

المناطق التي يصعب الوصول إليها
تقديم مساعدات نقدية فورية المنقذة لألرواح لألسر التي نزحت 	 

حديًثا بسبب الصراع المسلح أو كوارث تغير المناخ وفي المناطق 
التي يصعب الوصول إليها

توفير مواد تعليمية في الوقت المناسب لألسر التي لديها أطفال 	 
في سن المدرسة والذين نزحوا حديًثا بسبب الصراع المسلح.

تقديم جولتين من المساعدات الغذائية الطارئة الفورية المنقذة 	 
لألرواح لألسر النازحة حديًثا التي تلقت مجموعة مواد آلية 

االستجابة السريعة.

ستوفر آلية االستجابة السريعة وشركائها الـ 12 في 328 مديرية 
مساعدات طارئة فورية منقذة لألرواح لألسر التي نزحت حديًثا وفي 
المناطق التي يصعب الوصول إليها. تعمل آلية االستجابة السريعة 

بكامل طاقتها على الصعيد الوطني لتلبية االحتياجات األساسية 
للنازحين الجدد من خالل توفير مواد النظافة األساسية ومستلزمات 

الحفاظ على كرامة المرأة/المتنقلة والمواد التعليمية ومجموعات 
الحصص الغذائية الجاهزة لألكل لألسر خالل الـ 72 ساعة األولى من 
نزوحهم. ومع ذلك فإن مديريات ميدي وحرض وحيران في محافظة 
حجة ومديريات حريب وجبل مراد في محافظة مأرب ليست متاحة 

لوصول شركاء آلية االستجابة السريعة.

استراتيجيات وطرق االستجابة
ستوفر آلية االستجابة السريعة مجموعة متنوعة من الحلول التي 

تعطي األولوية لألسر النازحة حديًثا من خالل:

توفير مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة الطارئة )مواد 	 
النظافة األساسية ومستلزمات الحفاظ على كرامة المرأة/

المتنقلة والمواد الغذائية الفورية الجاهزة لألكل( للنازحين الجدد. 
هذه المساعدات التي تغطي االحتياجات األساسية لمدة خمسة 

إلى سبعة أيام تقدم على أساس شامل دون النظر في النتائج.
توفير مواد تعليمية لألوالد والبنات في سن المدرسة لربطهم 	 

بالتعليم وإعطاء إحساس بالحياة الطبيعية أثناء انتظارهم لفرص 
كثر تنظيماً وترتيباً في بيئة رسمية أو غير رسمية. تعلم أ

توفير مساعدات نقدية متعددة األغراض لمرة واحدة لألسر 	 
النازحة حديًثا بعد 10 - 14 يوًما من توفير مجموعة مواد 

االستجابة السريعة الطارئة لتغطية االحتياجات األساسية لألسر 
النازحة لمدة شهر واحد حتى يحين دور استجابة أخرى منبثقة 

عن المجموعة القطاعية. ستتلقى األسر النازحة الضعيفة 
اجتماعًيا واقتصاديًا جولتين إضافيتين من المساعدات النقدية 

متعددة األغراض على مدار الشهرين التاليين باستخدام 
االتحاد النقدي إلطار تحليل الضعف في اليمن. كما سيكون 

هناك ايضاً تقديم جولتين من المساعدات الغذائية الشهرية 
الطارئة لألسر النازحة حديًثا التي تلقت مجموعات أدوات آلية 

االستجابة السريعة.39

تستلزم طريقة استجابة آلية االستجابة السريعة الشراء والتخزين 
والتموضع المسبق إلمدادات آلية االستجابة السريعة في جميع أنحاء 

البالد والتحقق من تنبيهات النزوح الجديدة وحشد فريق آلية االستجابة 
السريعة في غضون 72 ساعة في المواقع المشار إليها وتسجيل 
األشخاص النازحين الجدد وتوزيع حزمة آلية االستجابة السريعة 
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مأرب، اليمن
أسر تتلقى حصًصا غذائية من برنامج األغذية العالمي 

 في محافظة مأرب. مايو 2021م. 
صورة: برنامج األغذية العالمي

وصرف المساعدات النقدية إلى النازحين األكثر ضعًفا وتوفير المواد 
التعليمية لألطفال والمراهقين النازحين حديًثا مع وبدون إعاقة وإحالة 

النازحين الجدد ألي استجابات قطاعية أخرى مطلوبة.

في عام 2022م، ستلبي آلية االستجابة السريعة احتياجات النازحين 
الجدد من خالل المساعدات العاجلة المنقذة لألرواح والتي تخفف 
من مخاطر الحماية والجوع والنظافة. كما ستعمل على ضمان بيئة 

حامية لهذه الفئة الضعيفة من السكان مع إيالء اهتمام خاص للنساء 
واألطفال من أرباب األسر واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.

تهدف آلية االستجابة السريعة إلى توفير الحد األدنى من حزمة 
المساعدات الفورية واألكثر أهمية إلنقاذ أرواح األسر النازحة حديًثا 

أثناء التنقل بسبب الصراعات أو حاالت الطوارئ المتعلقة بالمناخ في 
مواقع االستضافة الجماعية أو المناطق التي يصعب الوصول إليها 
أو الذين تقطعت بهم السبل على الخطوط األمامية أو بالقرب منها 

لمنع أو التخفيف من تفاقم مخاطر الحماية للنازحين داخليا وتقليل 
احتياجات ضعفهم. توفر آلية االستجابة السريعة حزمة عينية من مواد 
النظافة ومستلزمات الكرامة النسائية واألطعمة الجاهزة لألكل والمواد 

التعليمية. ويتم تقديم المساعدة العينية على أساس شامل ودون 
النظر في النتائج لجميع األسر النازحة حديًثا ويتبعها برنامج المساعدات 

النقدية متعددة األغراض لتلبية االحتياجات األساسية باإلضافة إلى 
جولتين من المساعدات الغذائية الطارئة لألسر النازحة حديًثا التي 

تلقت مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة.

تعمل آلية االستجابة السريعة كنقطة دخول لألسر النازحة حديًثا 
ومصدًرا أساسًيا إلدارة المعلومات لبيانات الخط األول وبالتالي 

سيتم إحالة جميع النازحين المسجلين الجدد مرتين في األسبوع 
إلى جميع المجموعات القطاعية لتسلسل االستجابة القائمة على 

المجموعة القطاعية.

بالتعاون مع مجموعة قطاع الحماية ومجاالت مسؤولياتها، ستواصل 
آلية االستجابة السريعة العمل على تعزيز قدرة الشركاء على دمج 

وتعميم مبادئ الحماية والنوع االجتماعي في عملهم اليومي واإلحالة 
إلى شركاء الحماية في حاالت الحماية المحددة وكذلك التعاون مع فريق 
عمل اإلدماج لدمج نهج شامل يعالج االحتياجات المحددة لألشخاص 

ذوي اإلعاقة وكبار السن والمهمشين. إن تدابير تخفيف الحماية 
مطبقة بالفعل من خالل إنشاء مكاتب حماية لتحديد الحاالت ذات 
المخاوف المتعلقة بالحماية وإحالتها إلى مقدمي الخدمة المعنيين 

خالل عملية التسجيل والتحقق والتوزيع في آلية االستجابة السريعة . 
باإلضافة إلى ذلك تم توفير ورش عمل لتدريب المدربين على البرمجة 

اآلمنة آللية االستجابة السريعة لتعزيز القدرة التقنية لدمج الحماية 
بالتنسيق الوثيق مع مجموعات الحماية القطاعية لجميع شركاء آلية 

االستجابة السريعة ومنسقيها في كل مركز ومن المقرر إجراء ورش 
عمل تنشيطية لبناء القدرات الفنية مرتين في السنة. عالوة على ذلك 

تمت مراجعة محتوى حزمة المساعدة المقدمة من الية االستجابة 
السريعة استناًدا إلى نتائج شكاوى وتعليقات المجتمع وسيتم اعتماد 
المزيد من التحسينات من أجل تضمين أدوات الشكاوى والتعليقات 
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السياقية واألكثر فعالية في عمليات الية االستجابة السريعة بالتنسيق 
مع مجموعة عمل مشاركة المجتمع. ستعطي آلية االستجابة 

السريعة األولوية لسالمة المستفيدين وكرامتهم وتجنب إلحاق األذى 
بالمستفيدين وستضمن تعزيز الوصول الهادف إلى خدمات الحماية 

الحالية بما في ذلك خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي.

في سياق اليمن، يتم تعريف النازحين الجدد على أنهم أسر و/أو أفراد 
فروا من مكان إقامتهم المعتاد في الشهر الماضي بسبب الصراع 
أو الكوارث المرتبطة بالمناخ أو التدهور المفاجئ للوضع اإلنساني. 
واستناًدا إلى تنبيهات النزوح الجديدة من السلطات المحلية وآلية 

تتبع النزوح السريع أو المعلومات المقدمة من شركاء تنسيق وإدارة 
المخيمات وشبكة المدلين الرئيسيين بالمعلومات، ستستهدف 

آلية االستجابة السريعة 588,753 من النازحين حديًثا بما في ذلك 
األشخاص ذوي اإلعاقة بمساعدات نقدية وعينية وجولتين من 

المساعدات الغذائية الشهرية الطارئة. وتماشياً مع النهج الشامل 
سيتم تزويد جميع النازحين داخلياً المسجلين بتحويالت المساعدات 
النقدية متعددة األغراض لمرة واحدة اضافة الى 16,800 أسرة أخرى 

)117,600 فرد( يتم استهدافها بالمساعدات النقدية متعددة األغراض 
لعدة أشهر. أثناء التسجيل والتوزيع قامت فرق آلية االستجابة السريعة 

بتكييف التدابير الوقائية الجديدة لـ كوفيد-19 وفًقا لمعيار منظمة 
الصحة العالمية لضمان حماية المستفيدين من خالل الحفاظ على 

المسافة االجتماعية وتعزيز الوعي من خالل مواد المعلومات والتعليم 
واالتصاالت في نقاط التوزيع.

تكلفة االستجابة
يتم حساب التمويل المطلوب للتدخل المنقذ لألرواح ذي األولوية 

العالية من خالل تكلفة الوحدة مقابل السكان المستهدفين مع األفراد 
واألسر المعيشية المطبقة كوحدة قياس حسب االقتضاء. لقد عانت 

آلية االستجابة السريعة من نقص التمويل المستمر لعدة سنوات. 
ومع اشتداد النزاع المسلح في جميع أنحاء البالد فإن المتطلبات المالية 

من أجل تلبية االحتياجات األساسية لـ 588,753 شخًصا من المتوقع 
نزوحهم في عام 2022 بسبب النزاع أو الكوارث المتعلقة بالمناخ، 

تتطلب مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة العينية 20,025 مليون 
دوالر للمساعدات الطارئة العينية والنقدية المنقذة لألرواح. ويأخذ 

االستهداف في االعتبار احتياجات آلية االستجابة السريعة باإلضافة إلى 
وجود وقدرات الشركاء الحاليين.

تستفيد آلية االستجابة السريعة من البنى التحتية القائمة وتضمن 
الجودة مع الوكاالت المتخصصة وتزيد من سرعة التنفيذ مع السعي 

الستخدام الموارد بكفاءة. توفر اليونيسف مجموعات أدوات النظافة 
والمواد التعليمية ويوفر برنامج األغذية العالمي الحصص الغذائية 

في حين سيتم استخدام نظام النقد المشترك لألمم المتحدة لتوجيه 
المساعدات النقدية. تعمل آلية االستجابة السريعة أيًضا بشكل وثيق 

مع المجموعات القطاعية األخرى ووكاالت األمم المتحدة من أجل 
مواءمة الشركاء على األرض لضمان التآزر.

التكلفة اإلجمالية للشخص في آلية االستجابة السريعة في عام 2022م 
مذكورة أدناه مقارنًة بعام 2021م.

من خالل دمج مجموعة األدوات التعليمية مع مجموعة أدوات 	 
آلية االستجابة السريعة لالستجابة الفورية زادت تكلفة الوحدة 

لكل أسرة من 122 دوالًرا أمريكًيا إلى 144 دوالًرا أمريكًيا.
وبالمثل ارتفعت تكلفة سلة الغذاء العامة لكل أسرة من 66 	 

دوالًرا أمريكًيا في عام 2021م إلى 77 دوالًرا أمريكًيا لكل أسرة في 
عام 2022م بينما تبلغ تكلفة كل طن متري من الطعام 1,032 

دوالًرا أمريكًيا / طن متري.
تم تخفيض تكلفة كل وحدة منزلية للتخزين والنقل والشركاء 	 

المنفذين من 130 دوالًرا أمريكًيا إلى 94.40 دوالًرا أمريكًيا.
بالمقارنة مع عام 2021م، انخفضت تكلفة وحدة دعم 	 

المساعدات النقدية متعددة األغراض لكل أسرة من 260 دوالًرا 
إلى 230 دوالًرا.

الروابط مع البارمج التنموية
تتجاوز آلية االستجابة السريعة تقديم المساعدات العينية والنقدية 
متعددة األغراض وتعمل على استكشاف أثرها، وبالتالي فإن الهدف 

العام من آلية االستجابة السريعة هو تعزيز تكامل االستجابة الالحقة. 
ستتعاون آلية االستجابة السريعة مع السلطات لتعزيز جمع بيانات 

المستفيدين المصنفة حسب الجنس والعمر واإلعاقة من خالل طريقة 
التسجيل وسيقوم الشركاء بجمع بيانات النازحين داخلًيا باستخدام 

نماذج تسجيل األسرة المنسقة والمحدثة التي تتضمن البيانات األولية 
المصنفة والمعلومات المتعلقة بتنسيق وإدارة المخيمات والمياه 

والصرف الصحي والنظافة والحماية والتعليم والمجموعات القطاعية 
األخرى. وسيضمن ذلك تخطيًطا أفضل واتخاذ قرارات مستنيرة 
بشأن االستجابة الالحقة القائمة على المجموعة القطاعية ورصد 

تنبيهات النزوح من المصادر مثل مصفوفة تتبع البيانات والمعلومات 
المقدمة من المنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات المجتمعية 
والسلطات المحلية مع المعلومات التي تم التحقق منها مع المصادر 
ذات الصلة. وسيتم تحميل بيانات األسرة على قاعدة البيانات المركزية 

على اإلنترنت الخاصة بآلية االستجابة السريعة لمزيد من المشاركة 
المنتظمة مع الجهات المعنية في المجال اإلنساني مرتين في األسبوع.

المراقبة
تستهدف آلية االستجابة السريعة الوصول إلى 588,753 نازًحا جديًدا 
في عام 2022م والذين سيتم الوصول إليهم من خالل آلية االستجابة 

السريعة للمساعدات العينية والنقدية متعددة األغراض. وسيتم 
إجراء مراقبة ما بعد التوزيع من خالل وكالة مراقبة تابعة لطرف ثالث 

بشأن تنفيذ مشروع آلية االستجابة السريعة وأثر ومالءمة المساعدات 
المقدمة واستخدامها.

يتعين على جميع شركاء آلية االستجابة السريعة التكيف وضمان إطار 
عمل للمراقبة والتقييم خالل دورة حياة المشروع من أجل المساءلة. 

باإلضافة إلى ذلك ستجري آلية االستجابة السريعة مراقبة دورية 
وزيارات ميدانية لمواقع المشروع في جميع أنحاء البالد.



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

106

األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص 
1.3

توفير المساعدات الفورية الطارئة 
المنقذة لألرواح لألسر التي نزحت 

حديًثا بسبب الصراع المسلح أو 
كوارث تغير المناخ وفي المناطق 

التي يصعب الوصول إليها

تقديم المساعدات النقدية الطارئة 
المنقذة لألرواح لألسر التي نزحت 

حديًثا بسبب الصراع المسلح أو 
كوارث تغير المناخ وفي المناطق 

التي يصعب الوصول إليها.

توفير مواد تعليمية في الوقت 
المناسب لألسر التي لديها أطفال 
في سن المدرسة ممن نزحوا حديًثا 

بسبب الصراع المسلح.

توفير جولتين من المساعدات 
الغذائية الطارئة المنقذة لألرواح 

بشكل فوري لألسر النازحة حديًثا 
التي تلقت مجموعة مواد آلية 

االستجابة السريعة

عدد مجموعة مواد االستجابة السريعة 
الموزعة على األسر النازحة حديًثا 

عدد األسر التي تلقت مساعدات نقدية 
متعددة األغراض لمرة واحدة.

عدد األسر التي تلقت مساعدة نقدية 
لعدة أشهر

عدد المواد التعليمية الموزعة على 
األطفال النازحين حديًثا في سن المدرسة

عدد األسر النازحة داخلًيا التي تلقت 
جوالت من المساعدات الغذائية الطارئة

588,753

588,753

117,600

284,863

588,753

588,753

588,753

117,600

284,863

588,753
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 3.12 
التنسيق

األمريكي بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

47.3208 مليون

األهداف
في عام 2022م، سيدعم التنسيق الجهات اإلنسانية لتقديم التخطيط 
والعمل والمناصرة اإلنسانية القائمة على المبادئ. ويهدف التنسيق 
إلى ضمان أن تكون االستجابة اإلنسانية منسقة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة وفعالة. بالنظر إلى التحديات اإلنسانية العميقة في اليمن 
التي تتقاطع مع الخطوط القطاعية، يركز التنسيق على تمكين نُهج 
متعددة القطاعات فعالة وقائمة على المبادئ. كما سيسهل اتخاذ 
القرارات اإلنسانية القائمة على األدلة والتخطيط والعمل. في سياق 
مليء بالتحديات والديناميكية سيعزز التنسيق الوصول التشغيلي 

ونطاقه من خالل تسهيل الوصول والسالمة واألمن للعاملين في 
المجال اإلنساني المتواجدين في اليمن. وسيوجه التنسيق الموارد إلى 

الشركاء في المجال اإلنساني لالستجابة لألشخاص المحتاجين من 
خالل حشد التمويل بما في ذلك من خالل صندوق التمويل اإلنساني 
في اليمن والصندوق المركزي لالستجابة الطارئة. وسيدعم التنسيق 
أيًضا القدرات المحلية والشركاء لضمان التنسيق والنهج المشتركة 

عبر المواقع والبرامج المختلفة. وسيعتمد أيًضا على الروابط مع برامج 
دعم القدرة على الصمود والجهات الفاعلة لدعم الجهود المبذولة 

لتقليل مواطن الضعف لدى السكان والمواقع المستهدفة.

االستجابة
سيوفر التنسيق للجهات اإلنسانية دعًما تنسيقًيا بما في ذلك من خالل 
آليات التنسيق بين الوكاالت وبين المجموعات القطاعية مثل الفريق 

القطري اإلنساني وآلية االتصاالت بين المجموعات القطاعية وكذلك 
آليات التنسيق األخرى على المستوى دون الوطني. ستعزز اصدارات 

إدارة المعلومات المنتظمة والتحليالت بما في ذلك التقارير ومجموعات 
البيانات وملخصات المعلومات واللمحات الموجزة والنشرات عملية 

صنع القرار عبر جميع مراحل االستجابة.

كما سيلعب التنسيق دوًرا رئيسًيا في تسهيل دورة التخطيط للبرامج 
اإلنسانية بما في ذلك تقييم االحتياجات وتحليلها وتخطيط االستجابة 

االستراتيجية وحشد الموارد والتنفيذ والمراقبة والمراجعة التشغيلية 
كًا لألثر غير المتناسب  والتقييم لتمكين االستجابة وإسنادها. وإدرا
للنزاع واألزمات على الفئات الضعيفة بما في ذلك النساء واألطفال 

واألشخاص ذوي اإلعاقة، سيدعم التنسيق دمج الحماية والنوع 
االجتماعي واإلعاقة واعتبارات أخرى في تخطيط االستجابة والعمل. 
وسيشمل ذلك ضمان مراعاة الحماية والمخاوف األخرى في آليات 

التنسيق اإلنسانية الشاملة باإلضافة إلى دعم مجموعات العمل 
المحددة التي تركز على النوع االجتماعي واإلدماج والمساءلة أمام 

السكان المتضررين والحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي. وهذا 
يشمل شبكة النوع االجتماعي ومجموعة العمل المعنية بالمشاركة 

المجتمعية وفريق عمل اإلدماج ومجموعة العمل المعنية بالصدمات 
ومجموعة العمل المعنية باإلعاقة وإعادة التأهيل البدني. وسيتم 

تسهيل دعم المجاالت الموضوعية األخرى مثل المساعدات النقدية 
والقسائم عن طريق التنسيق بما في ذلك من خالل مشاركة مجموعة 

العمل الخاصة بالنقد والسوق.

في إطار الجهود المبذولة لتمكين العمل اإلنساني وتوسيع نطاقه 
سيوفر التنسيق الدعم لبناء وصيانة وتحسين الوصول اإلنساني اآلمن 

والمستدام والقائم على المبادئ وكذا بيئة تشغيلية ُممكِّنة.
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وسيستلزم ذلك الحفاظ على قاعدة أدلة بشأن الوصول وبيئة التشغيل 
والقيود الرئيسية المرتبطة بها وتقديم المشورة التقنية واالستراتيجية 
للقيادة اإلنسانية والشركاء ودعم التنسيق من خالل رئاسة مجموعة 

العمل المعنية بالوصول اإلنساني وآليات التنسيق األخرى لضمان اتباع 
نهج تشغيلية متماسكة واستراتيجية وتوفير المناصرة المستهدفة 
والدعم التشغيلي لتوسيع وصول المساعدات اإلنسانية. عالوة على 
ذلك سيسهل التنسيق التفاهمات المدنية -  العسكرية وسيحافظ 
على االتصال مع أطراف النزاع لضمان استجابة إنسانية آمنة وقائمة 

على المبادئ. وسيمكّن التنسيق أيًضا من تنفيذ عمليات طوارئ فعالة 
وفي الوقت المناسب بما في ذلك من خالل دعم طرائق وآليات الطوارئ.

سيواصل صندوق التمويل اإلنساني في اليمن حشد الموارد وتوجيهها 
إلى الشركاء في المجال اإلنساني لالستجابة لألشخاص المحتاجين 

بهدف توسيع نطاق تقديم المساعدات اإلنسانية من خالل التركيز على 
األولويات واالحتياجات الحرجة.

 كما سيدعم الصندوق القضايا الشاملة الرئيسية إلى جانب الصندوق 
المركزي لالستجابة الطارئة كما فعلوا في عام 2020م لدعم المجاالت 

ذات األولوية التي تعاني من نقص التمويل مثل 1( دعم النساء 
والفتيات بما في ذلك معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي 
والصحة اإلنجابية والتمكين. 2( البرامج التي تستهدف المعاقين. 

3( التعليم في األزمات الممتدة.  4( جوانب الحماية األخرى. سيتتبع 
التنسيق أيًضا المساهمات في العمليات اإلنسانية ويضع معايير لتقارير 

المانحين. وسيسهل التنسيق أيًضا تنفيذ التقييم اإلنساني المشترك 
بين الوكاالت مما سيساعد على زيادة تعزيز التعلم والمساءلة 

والفعالية في االستجابة اإلنسانية الشاملة.

تكلفة االستجابة
تقدر تكلفة التنسيق بـ 37.9 مليون دوالر. وهو يدعم عمل ما يقرب من 

121 منظمة في جميع أنحاء البالد. تشمل مخرجات التمويل الرئيسية 
التنسيق على مستوى العملية وخدمات إدارة األمن والمعلومات 

والخدمات المشتركة إلشراك المجتمع والمساءلة والمعلومات على 
مستوى النظام بشأن النزوح.

المراقبة
لقياس التقدم المحرز مقابل األهداف سيتتبع التنسيق المؤشرات 

الموضحة أدناه على أساس منتظم.

مأرب، اليمن
سبتمبر 2021. أسرة نازحة بعد جمع مواد اإلغاثة الطارئة الموزعة من 

 خالل آلية األمم المتحدة لالستجابة السريعة في مأرب، اليمن.
الصورة: صندوق األمم المتحدة للسكان
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األهداف والمؤشرات واالستهداف 

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1 

الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف 
االستراتيجي 3

تعزيز استجابة إنسانية كفؤة 
ومنسقة وخاضعة للمساءلة 

وشاملة وفعالة. 

دعم عمليات صنع القرار 
والتخطيط والعمل القائمة 

على األدلة والمستنيرة. 

تعزيز التأثير العملياتي 
والوصول اإلنساني للمنظمات 

اإلنسانية العاملة في اليمن.

توجيه الموارد إلى الشركاء في 
المجال اإلنساني لالستجابة 
لألشخاص المحتاجين من 

خالل حشد التمويل.

عدد االجتماعات التي تجريها منتديات 
تنسيق الرسمية متعددة الوكاالت لتسهيل 

استجابة إنسانية كفؤة وجيدة التنسيق 
وخاضعة للمساءلة وشاملة وفعالة.

عدد منتجات إدارة المعلومات التي تم 
تطويرها ونشرها.

عدد اجتماعات فريق عمل إدارة المعلومات 
وعمليات التقييم المنفذة 

اإلعداد والتعهد واالنتهاء في الوقت المناسب 
من تقييم المواقع متعدد القطاعات بحلول 

ديسمبر 2022م

مجموعة البيانات السكانية التي تم تحديثها. 

النسبة المئوية لعمليات اإلخطار من خالل 
نظام اإلشعارات اإلنسانية مع خلية اإلجالء 

والعمليات اإلنسانية.

نسبة الموافقات األمنية للتنقالت من 
السلطات المحلية في شمال اليمن.

عدد اجتماعات فريق عمل الوصول اإلنساني 
المنعقدة في عدن وعلى المستوى الوطني 

)صنعاء(

عدد إدارة المخاطر األمنية المقدمة.

عدد زيارات تقييم الطرق التي أجرتها إدارة 
األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن و 

/ أو بالتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون 
اإلنسانية.

النسبة المئوية لتمويل الصندوق اإلنساني 
اليمني الموجه إلى شركاء المنظمات غير 

الحكومية في الخطوط األمامية.

عدد تقارير خدمة التتبع المالي التي تم 
إنتاجها ومشاركتها مع المجتمع اإلنساني 

اليمني.

1

350

500

12

1

1

%100

%100

48

7

12

%70

40
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 3.13 
مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ

األمريكي( )بالدوالر  ءالمتطلبات  الشركا

3.447 ماليين

األهداف
في عام 2022م، ستوفر مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ خدمات 

االتصاالت وفرص بناء القدرات لدعم العمليات اإلنسانية في اليمن في 
كز العمل اإلنساني المشتركة في جميع أنحاء البالد. باإلضافة إلى ذلك  مرا

تخطط المجموعة القطاعية الستكشاف الفرص المحتملة لتوسيع 
خدماتها المخصصة للسكان المتضررين حيثما كان ذلك مجدياً.

استراتيجيات وطرق االستجابة
في عام 2022م، ستستكشف المجموعة القطاعية خيارات مجدية 

إضافية للحفاظ على مستويات الدعم بما يتماشى مع توفير خدمات 
مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ الموسعة والتي تم توسيع 

نطاقها في عام 2019م لضمان االستجابة للطلب المتزايد.

وبناًء على اإلنجازات التي تحققت في عام 2021م، سيتمكن حوالي 
2,600 عامل إنساني من 47 منظمة إنسانية من الوصول إلى خدمات 

مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ المقدمة من 17 موقًعا من 
كز العمليات األمنية في عام 2022م.  مواقع المجموعة القطاعية ومرا

هناك ثماني غرف اتصاالت السلكية تديرها ادارة السالمة واألمن 
التابعة لألمم المتحدة في جميع أنحاء البالد في محافظات صنعاء 

والحديدة وحجة وإب وصعدة وعدن والمخا والتربة والمكال ومأرب. 
سيتلقى مكتب المساعدة المخصص للمجموعة القطاعية الستجابات 
الطوارئ ومقره صنعاء الحوادث المبلغ عنها من قبل أعضاء المجتمع 

اإلنساني ويقوم بحلها.

بعد مالحظات استبيان قياس رضا المستخدمين المقدمة في ديسمبر 
2021م، ستعطي المجموعة القطاعية الستجابات الطوارئ األولوية 

لتحسين تقديم الخدمة الحالية وبشكل أساسي في مجاالت: اتصاالت 
اإلنترنت المستقرة وتقليل تكاليف تقديم الخدمة دون المساس 

بجودتها وتوسيع الخدمة وبناء القدرات المحلية لموظفي تكنولوجيا 
المعلومات وتقديم الخدمات للمجتمعات المحلية حيثما أمكن ذلك 

ووفًقا لشروط المنح واللوائح المحلية. ويجري حالياً افتتاح موقع 
المجموعة القطاعية الستجابات الطوارئ الجديد في صعدة وسيتم 

تفعيله لنشر خدمة اإلنترنت. ستجري المجموعة القطاعية تقييًما تقنًيا 
للبنية التحتية للموقع وتوفير الخدمات.

على وجه الخصوص ستركز مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ على 
الحفاظ على 17 موقًعا من المواقع الحالية للمجموعة وفتح مواقع 
جديدة وفًقا لالحتياجات التشغيلية وتوفير فرص التعلم لبناء قدرة 
تكنولوجيا المعلومات للمنظمات الشريكة. كما ستوفر المجموعة 

القطاعية خدمات مثل اإلنترنت والشحن بالطاقة الشمسية والتدريب 
للمجتمعات واألشخاص المتضررين بما في ذلك زيادة التواصل مع 

األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن واألقليات بناًء على احتياجاتهم وبما 
يتوافق مع المتطلبات. وبالتنسيق مع مجاالت االختصاص ذات الصلة 

ستعمل المجموعة القطاعية الستجابات الطوارئ على تعزيز تدريب 
وإشراك الموظفات ال سيما في توفير خدمات اإلنترنت لتعزيز البيئة 
والنساء من المجتمع اإلنساني الذين يسعون للحصول على الدعم.

تكلفة االستجابة
تحتاج المجموعة القطاعية إلى 3.41 ماليين دوالر في عام 2022م 

لخدمة الربط والموظفين والخدمات المجتمعية المتوقعة واإلمدادات 
والمعدات وبناء القدرات. ومن إجمالي المبلغ المطلوب 53 في المائة 

لخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية. وضمن خدمات االتصاالت 
السلكية والالسلكية هذه ستخصص 43 في المائة لالتصاالت عبر 

األقمار الصناعية والتي يتم تشغيلها إما من قبل الموردين المحليين 
أو الخارجيين بسبب االفتقار إلى البنية التحتية المحلية. لتقليل تكاليف 

الربط في عام 2022م ستنظر المجموعة القطاعية في وسائل بديلة 
متاحة لالتصال الموثوق به في السوق المحلية والتي ال تضر بجودة 

الخدمة وأمنها.

 باإلضافة إلى ذلك سوف تستثمر المجموعة القطاعية في بناء قدرات 
الموظفين الوطنيين لتعزيز خبراتهم وضمان استخدام الموارد 

كثر كفاءة . بشكل أ

الروابط مع البرامج التنموية
في عام 2021م، ساعدت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ في 

تجديد البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في مطار عدن واستعادة 
خدمة اإلنترنت التي توفر الخدمة لما يقرب من 144,000 مسافر في 

المجاالت اإلنسانية والتجارية سنويًا.
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في عام 2022م، تخطط المجموعة القطاعية لدعم توسيع خدمات 
األلياف الضوئية للمجتمعات اإلنسانية والمحلية من خالل تمديد وصلة 

األلياف الضوئية بطول 5 كيلومترات في 90 منطقة وفي مدينة عدن 
وتمديد وصلة األلياف الضوئية بطول 2 كيلومتر في مدينة المخا .

المراقبة
ستواصل مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ تنفيذ ثالث أدوات 

مراقبة لتقييم أداء المجموعة في عام 2022م على النحو التالي: استبيان 
سنوي لمالحظات المستخدمين وتحليل ادارة المساعدة وتقييم سنوي 

للبنية التحتية. يقيِّم استطالع آراء المستخدمين الذي ُيجرى سنويًا في 
ديسمبر جودة تقديم خدمات مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ 
مع التركيز على االتصال باإلنترنت واالتصاالت األمنية وخدمات ادارة 

المساعدة في المناطق المشتركة التي تعمل فيها مجموعة االتصاالت 
في حاالت الطوارئ. ويسعى االستطالع إلى الحصول على تعليقات 

ومالحظات المستجيبين حول جودة التنسيق وفائدة منتجات إدارة 
المعلومات. وُتمكِّن نتائج المسح المجموعة القطاعية الستجابات 

الطوارئ من تقييم أدائها مقابل األهداف المتفق عليها وتحديد مجاالت 
التحسين بما يتماشى مع االحتياجات الناشئة على أرض الواقع.

يقوم تحليل بيانات مكتب المساعدة لمجموعة االتصاالت في حاالت 
الطوارئ بمراجعة كفاءة تقديم خدمة المجموعة وأداء مزودي الخدمة 
ووقت استجابة ادارة المساعدة. وُيعد التقييم السنوي للبنية التحتية 

لمواقع المجموعة القطاعية بمثابة مراجعة ألداء الخدمات التي تقدمها 
مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ وتوافرها.

تتيح خطة المراقبة مراجعة مؤشرات األداء الرئيسية لمجموعة 
االتصاالت في حاالت الطوارئ بما في ذلك عدد من المجاالت التشغيلية 

المشتركة التي تغطيها خدمات االتصاالت األمنية واتصاالت البيانات 
)البيانات لكل شهر( وعدد العاملين في المجال اإلنساني الذين 
يستخدمون خدمات المجموعة القطاعية )البيانات لكل شهر( 

والنسبة المئوية للمستخدمين الذين أبلغوا عن تقديم الخدمة على 
أنها "مرضية" وضمن إطار زمني "مرٍض" )البيانات لكل سنة( وعدد 

العاملين المدربين في المجال اإلنساني )البيانات لكل سنة( وعدد 
األشخاص الذين استخدموا الخدمة )البيانات لكل ثالثة أشهر(.

األهداف والمؤشرات واالستهداف

األهداف 
تيجية ا ستر ال ا

الخاصة القطاعاألهداف  شرنهج  لمؤ االحتياجا نذوي  فو لمستهد ا

الهدف 
االستراتيجي 1

الهدف الخاص  
1.1

الهدف الخاص  
1.2

توفير خدمات االتصاالت 
في حاالت الطوارئ للشركاء 

العاملين في المجال اإلنساني 
كز المشتركة في جميع  في المرا

أنحاء البالد 

تقديم الخدمات للشركاء العاملين في المجال 
اإلنساني في أماكن العمل المشتركة 

47 شريكا47ً شريكاً

الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف الخاص  
2.1

الهدف الخاص  
2.2

بناء القدرات التقنية 
لتكنولوجيا المعلومات 

للشركاء في المجال اإلنساني 

توفير فرص التعلم للمنظمات الشريكة 
والتركيز على تدريب الموظفات 

40 شريكا45ً شريكاً

الهدف 
االستراتيجي 2

الهدف الخاص  
3.1

الهدف الخاص  
3.3

تقديم خدمة تكنولوجيا 
المعلومات للمجتمع اإلنساني 

والسكان المتضررين. 

توفير خدمة تكنولوجيا المعلومات 

لتدريب المجتمع الخاص بمجموعة 
االتصاالت في حاالت الطوارئ والمجتمع 

اإلنساني اآلخر على منع االستغالل واالعتداء 
الجنسي الرقمي وعبر اإلنترنت 

 

3,000 مستخدم

160

3,000 مستخدم

84
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 الباب الرابع: 
الملحقات 

الساحل الغربي، اليمن
سبتمبر 2021. موظفو المنظمة الدولية للهجرة يسلمون مواد 

 النظافة إلى المجتمعات النازحة على الساحل الغربي. 
الصورة: رامي إبراهيم/ المنظمة الدولية للهجرة.
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 4.1 
ماذا لو أخفقنا في تحقيق االستجابة؟

قدم المجتمع اإلنساني في عام 2021م مساعدات منقذة لألرواح إلى 11.6 
كثر من سبع سنوات  مليون شخص في اليمن كل شهر. ومع ذلك وبعد أ
من األزمة ال تزال االحتياجات اإلنسانية مرتفعة بشكل مستعصي حيث 

يستمر ماليين األشخاص في مواجهة مخاطر الجوع والمرض والنزوح 
والعنف. بالنسبة للكثيرين سوف يصبح الوضع قريباً أسوأ بكثير حيث 
يجبر نقص التمويل المنظمات اإلنسانية على ايقاف البرامج األساسية.

في حين أن االستجابة اإلنسانية ضرورية فإنها ال تستطيع وحدها إنهاء 
المعاناة أو حل هذه األزمة. باإلضافة إلى دعم توفير المساعدات المنقذة 

لألرواح يجب إعطاء األولوية لالستثمار في الحلول المستدامة التي تعالج 
الدوافع الكامنة وراء األزمات اإلنسانية خاصة بالنسبة القتصاد البلد الذي 

يتدهور بشكل متسارع والخدمات األساسية المنهارة.

وفًقا لتحليل وثيقة االحتياجات اإلنسانية لعام 2022م، تم تقدير 23.4 
مليون شخص في اليمن في حاجة ماسة إلى االحتياجات اإلنسانية في عام 
2022م، منهم 12.9 مليون شخص يقدر أن يكونوا في حاجة ملحة. ومن 
المتوقع أن تزداد شدة االحتياجات اإلنسانية في عام 2022م حيث يتدهور 
كثر، على األقل في ظل غياب تهدئة الصراع، والتحسن الكبير في  السياق أ

االقتصاد، وكذلك تمويل شركاء العمل اإلنساني والتنمية.

تظهر أحدث نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي مستويات 
مقلقة من انعدام األمن الغذائي الحاد. خالل الفترة من يناير إلى مايو، تم 
تصنيف 151 مديرية من أصل 333 مديرية )45 في المائة( في المرحلة 

الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي )مرحلة الطوارئ( 
وهو ما يمثل 5.6 ماليين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة. قد 
يرتفع هذا العدد إلى 233 مديرية )70 في المائة( اعتباًرا من يونيو وهو ما 
يمثل 7.1 ماليين شخص بناًء على افتراض حدوث انخفاض كبير )75 في 

المائة( في المساعدات الغذائية. باإلضافة إلى ذلك تم تحديد 3 مديريات 
حالًيا بها مجموعات من السكان في المرحلة الخامسة )مرحلة الكارثة( بعدد 

31,000 شخص وقد يرتفع إلى 161,000 شخص في 23 مديرية خالل 
النصف الثاني من عام 2022م.

سيترك الماليين من الناس يعانون من الجوع واألمراض التي يمكن تجنبها 
والنزوح والموت. وهناك ماليين أخرى لن يكونوا قادرين على إعادة بناء 

كثر من 4 ماليين نازح داخلياً سيذهبون دون دعم  سبل عيشهم المدمرة. وأ
بما في ذلك األسر التي تعيش في ظروف خطرة وغير كريمة. كما ستضطر 

المزيد من األسر إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف السلبية مما يزيد 
من شبح عمالة األطفال وزواج األطفال وغير ذلك من مخاطر الحماية. 

عدد قليل جداً من األطفال سيلتحقون بالتعليم في المدارس وجيل بكامله 
سيتخلف عن الركب.

سترتفع تكلفة عدم اتخاذ أي إجراء في االستجابة بشكل مضاعف وفيما 
يلي بعض صورها:

ما يقرب من 17.4 مليون شخص الذين هم في حاجة ملحة 	 
سيتعرضون لخطر المجاعة والموت والعوز ومستويات سوء 

التغذية الحادة الحرجة.
سيذهب ما يقرب من 2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية 	 

كثر من 500,000 حالة حرجة  الحاد دون عالج - بما في ذلك أ
سيواجهون الموت الوشيك إذا لم يتلقوا الرعاية.

سيزداد تفشي األمراض وخاصة الكوليرا وغيرها من األمراض 	 
التي تنتقل عبر المياه بسبب نقص مياه الشرب اآلمنة ومرافق 

الصرف الصحي. أعداد كبيرة من السكان تعاني من مستويات عالية 
من االعتالالت والوفيات ألنهم سيكونوا غير قادرين على الوصول إلى 
الخدمات األساسية بما في ذلك المساعدات الصحية المنقذة لألرواح.

ستستمر األزمة االقتصادية المتفاقمة بسبب كوفيد-19 ونقص 	 
الموارد في التأثير سلًبا على قدرة األسرة على الصمود في جميع 
كبر من قدرة األسر على دفع اإليجار  المجاالت مما يقلل بشكل أ

ومعالجة مشكالت المأوى وتلبية احتياجاتهم األساسية والحفاظ 
على ترتيبات االستضافة مما قد يتسبب في أن مزيد من األسر تنتقل 

كثر ازدحاًما. إلى مساكن عشوائية أ
قد يؤدي االفتقار إلى آليات التأقلم والظروف األمنية ومحدودية موارد 	 

النازحين داخلياً إلى تعريضهم لمزيد من مخاطر النزوح الثانوي 
وزيادة ضعفهم. في كثير من األحيان في ظروف ضيقة وصعبة وبدون 

مأوى مناسب يمكن أن تؤدي الضغوط األسرية الداخلية المتزايدة 
مقترنة بانعدام الخصوصية لكل من الرجال والنساء إلى مزيد من 

اإلحباط والعنف ضد أفراد أسرهم.
قد تستمر العالقة بين النازحين داخلًيا والتعايش السلمي 	 

للمجتمعات المضيفة في التدهور بسبب التوتر المتزايد حول 
تقاسم الموارد المحدودة وكذلك الوصول إلى األرض المناسبة 
للمأوى والمساكن. أصبح دعم اإلسكان واألرض والممتلكات 

أمًرا بالغ األهمية كمحفز للتحول إلى ترتيبات المأوى والمساكن 
األكثر ديمومة.

يزداد الخطر الذي يتهدد حياة النازحين الذين لم يعودوا قادرين على 	 
الحصول على المياه الصالحة للشرب. إن عدم القدرة على تنفيذ 

المساعدات اإلنسانية التي تشتد الحاجة إليها من شأنه أن يقلل من 
استدامة العودة ويزيد من تدهور ظروف المأوى للنازحين داخلًيا 

الذين يعيشون في مالجئ غير مالئمة ومكتظة في كثير من األحيان.
سيكون هناك تدهور عام في الوضع اإلنساني وقدرة الناس على 	 

الصمود ومستويات معيشة النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
السن واألطفال والمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من 

الفئات األكثر ضعفاً. ونتيجة لذلك سيتعرض هؤالء األشخاص 



خطة الاستجابة الإنسانية 2022م

114

بشكل متزايد لمخاطر كبيرة تتعلق بالحماية واالستغالل الجنسي 
واألذى الجسدي والنفسي وانخفاض فرص الوصول إلى الخدمات 

األساسية مثل الصحة والتعليم اضافة الى أمور أخرى مما سيحد 
من سعيهم لالنتصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان الخاصة بهم. 

فهذه االمور ستعرض كرامة الناس للخطر بشكل كبير مما سيؤثر 
على الظروف المعيشية للناس ورفاههم.

سوف تتعرض النساء والفتيات للحرمان بشكل خاص وسيزيد 	 
تعرضهن لالنتهاكات حيث ستفشل جهود الوقاية وسيساهم ذلك في 

تكييف آليات واستراتيجيات المواجهة السلبية والمواقف االستغاللية 
بما في ذلك عمالة األطفال والبيع وتبادل الجنس والتسول 

والتجنيد القسري.
في حالة عدم وجود استجابة مناسبة بما في ذلك دعم السلطات إلى 	 

جانب الوضع اإلنساني المزري في اليمن فإن المهاجرين والالجئين 
وطالبي اللجوء سوف ُينظر إليهم بشكل متزايد على أنهم "أجانب" 

وعبًئا على البالد. وستتقلص مساحة اللجوء وسيتزايد تجاهل 
حقوق اإلنسان للمهاجرين وانتهاكها.

تعد تكلفة التقاعس عن دعم التعليم في اليمن باهظة. إن هشاشة 	 
السياق وتقلبه في بعض المناطق تعرض حياة األطفال وآفاقهم في 

مستقبل واعد للخطر. وهناك تحديات أمام الوصول إلى خدمات 
التعليم واستمراريتها وجودتها. وبدون دعم إنساني واستجابة 

حاسمة في مجال التعليم لن يتمكن جيل كامل من المساهمة في 
أي رأس مال بشري ونمو اقتصادي واستدامة التدخالت الحالية 

إلعادة اإلعمار وبناء السالم في المستقبل .
المساعدات العينية آللية االستجابة السريعة تنفد مواردها حيث 	 

ستستمر الموارد الحالية حتى نهاية مارس 2022م وإذا لم يتم حشد 
المزيد من الموارد فقد يتم تعليق آلية االستجابة السريعة في 

أبريل 2022م. وإذا تم توفير مبلغ محدود من األموال فسوف تستمر 
آلية االستجابة السريعة في تنفيذ جميع األنشطة الحيوية فقط 

مع تقليل تواجدها الجغرافي من 328 مديرية إلى عدد صغير من 
المحافظات باإلضافة إلى عدد النازحين الجدد الذين تم الوصول إليهم 

والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات المنقذة لألرواح.

سيحد نقص التمويل من قيام المجموعة القطاعية للمأوى 	 
والمواد غير الغذائية باالستجابة للطوارئ وتلك األنشطة التي 
كثر ديمومة مثل المالجئ االنتقالية أو  تهدف إلى توفير حلول أ
إصالح المنازل والبنية التحتية المتضررة والتي تعالج األسباب 

األساسية لالحتياجات.
خدمات النقل الجوي االنساني لألمم المتحدة هي الخدمة الجوية 	 

المشتركة المنتظمة والموثوقة الوحيدة للمجتمع اإلنساني في اليمن. 
وبدون القدرة على التنبؤ بالتمويل الكافي وتوافره، سيكون تقديم 

الخدمات لمواصلة دعم المجتمع اإلنساني غير كاف ومعرض 
للخطر إلى حد كبير.

استلزمت ضآلة الموارد إلى اليمن منذ عام 2021م استجابة 	 
منسقة جيًدا لالستخدام الفعال لألموال المتاحة بما في ذلك تحديد 

كثر األنشطة المنقذة لألرواح.  األولويات والتكامل وتوجيه األموال إلى أ
فبدون األموال الالزمة لتسهيل التنسيق الفعال وإدارة المعلومات 

والمناصرة لتوفير مساحة عمل آمنة للمجتمع اإلنساني سيكون 
هناك ازدواجية في الخدمات ونقص في الخدمات ومزيد من الضغط 

من قبل السلطات وتفاقم الوضع الهش بالفعل.
تعمل الحماية من االستغالل واإليذاء الجنسي على حماية حقوق 	 

اإلنسان األساسية والتأكد من أن المساعدات اإلنسانية وبرامجها 
ووجودها آمن لألشخاص المتضررين من األزمات. وإذا فشلنا في 
معالجة قابلية تعرض األشخاص المتضررين لالستغالل واإليذاء 

الجنسي بشكل كاٍف فلن تتمكن المساعدات اإلنسانية من االلتزام 
بمبادئ الحياد وعدم اإلضرار مما يؤدي إلى فقدان المساءلة تجاه 

األشخاص المتضررين. ونتيجة لذلك ال يفقد األشخاص األكثر ضعًفا 
إمكانية الوصول إلى المساعدات اإلنسانية فحسب بل يفقدون 
أيًضا الثقة في أنظمة الدعم اإلنساني. عالوة على ذلك ربما يعتبر 

ذلك أسوأ خرق إنساني مما يجبر األشخاص المعرضين للخطر على 
تحمل اآلثار المدمرة مدى الحياة الناجمة عن االستغالل واإليذاء 

الجنسي وهذا ينعكس سلًبا على المصداقية والسمعة والثقة في 
المساعدات اإلنسانية.

حجة، اليمن
 أسرة نازحة في مخيم عبس بمحافظة حجة اليمن. مايو 2021. 

الصورة: برنامج األغذية العالمي
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 4.2 
كيفية المساهمة

عن طريق المساهمة في خطة االستجابة 
 اإلنسانية التابعة للبلد

لالطالع على تقارير وثيقة االحتياجات 
اإلنسانية، وخطة االستجابة اإلنسانية، 

والمراقبة في اليمن وللتبرع مباشرة للمنظمات 
المشاركة في خطة االستجابة اإلنسانية يرجى 

 زيارة الرابط التالي:
https://www.unocha.org/yemen

المساهمة من خالل الصندوق المركزي 
 لالستجابة الطارئة 

يوفر الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة 
تموياًل أولًيا سريًعا لإلجراءات المنقذة لألرواح 

في بداية حالة الطوارئ وللعمليات اإلنسانية 
األساسية التي تعاني من نقص التمويل في 

األزمات الممتدة. ويتلقى الصندوق المركزي 
الذي يديره مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

مساهمات من جهات مانحة مختلفة - بشكل 
رئيسي الحكومات ولكن أيًضا من الشركات 

الخاصة والمؤسسات والجمعيات الخيرية 
واألفراد - والتي يتم دمجها في صندوق واحد. 

يستخدم هذا الصندوق لالستجابة لألزمات 
في أي مكان في العالم. ولمعرفة المزيد حول 
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ وكيفية 

 التبرع قم بزيارة موقع الصندوق.
https://cerf.un.org/donate

المساهمة من خالل صندوق التمويل 
 اإلنساني في اليمن

صندوق التمويل اإلنساني في اليمن هو 
صندوق ُقطري مشترك. وتعتبر الصناديق 

القطرية المشتركة أدوات تمويل إنساني 
متعددة المانحين أنشأها منسق اإلغاثة 
الطارئة ويديرها مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية على المستوى الُقطري تحت قيادة 
منسق الشؤون اإلنسانية. ولمعرفة المزيد 
حول الصناديق الُقطرية المشتركة وكيفية 

 المساهمة يرجى زيارة الرابط التالي:
 https://www.unocha.org/our-work/

 humanitarian-financing/country-
based-pooled-funds-cbpf

ولمزيد من المعلومات حول صندوق التمويل 
اإلنساني في اليمن وكيفية المساهمة يرجى 

 زيارة الرابط التالي:
 https://www.unocha.org/

yemen/about-yhf

 

اإلبالغ عن المساهمات من خالل خدمة 
 التتبع المالي

يدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
خدمة التتبع المالي التي تسجل جميع 

المساهمات اإلنسانية المبلغ عنها )النقدية 
والعينية والمتعددة األطراف والثنائية( 

لحاالت الطوارئ. والغرض منها هو منح 
الثقة للمانحين وإبراز كرمهم وإظهار المبلغ 

اإلجمالي لتمويل االستجابة وكشف الثغرات 
في الخطط اإلنسانية. يتم تشجيع الجهات 

المانحة على اإلبالغ عن المساهمات في خدمة 
التتبع المالي إما عن طريق البريد اإللكتروني 
إلى fts@un.org  أو من خالل نموذج تقرير 
المساهمة عبر اإلنترنت المتاح على الموقع 

 اإللكتروني أدناه:
https://fts.unocha.org
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 4.3 
الهوامش

1 للحصول على تحليل شامل ألثر الصراع المسلح والجبهات النشطة، انظر 
"تحليل وصول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في عام 
2021م في اليمن" المتاح في تحليل وصول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق "التي 

]Reliweb.int[  يصعب الوصول إليها" في عام 2021م

https://reliefweb.int/sites/ 2 آخر المستجدات اإلنسانية لليمن متاح على
reliefweb.int/files/resources/January%202022%20Humanitarian%20

Update.pdf

3 تقييم اثر الحرب في اليمن: مسارات التعافي

4 وثيقة االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 2022م

5 وثيقة االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 2022م

6 "استعراض أوضاع اليمن لعام 2021م" مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
https://reports. unocha.org/en/country/yemen/ اإلنسانية. متاح على

/card/4C8PObZqXF

https://www.worldbank.org/en/country/yemen/overview#1 7

8 تقرير مستقل لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بعنوان "تقييم أثر الحرب في اليمن 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ مسارات التعافي". متاح على -

resources/ Assessing%20the%20impact%20of%20war%20in%20
Yemen%20-%20Pathways%20for%20recovery.pdf

 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022%20 9
01%20Yemen%20Country%20Brief.pdf

10 "موجز قطري لبرنامج األغذية العالمي في اليمن، يناير 2022م". متاح على
https:// reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2022%20

01%20 Yemen%20Country%20Brief.pdf

11 "اليمن - ملخص معلومات فيروس كورونا لمنظمة الصحة العالمية" متاح 
https://covid19.who.int/region/emro/country/yeعلى

12 يمكن تقييم التحليل التفصيلي لـ مشروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين على
/https:// civilianimpactmonitoring.org

13 "لمحة سريعة عن األمن الغذائي والتغذية في اليمن" مارس 2022م. متاح على
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/ resources/IPC_Yemen_

Food_Security_Nutrition_2022March_ Snapshot_English.pdf

14 وثيقة االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 2022م

15 تقييم األمن الغذائي وسبل العيش في اليمن 2021م

16 وثيقة االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 2022م

17 وثيقة االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 2022م

18 وثيقة االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 2022م

19 وثيقة االحتياجات اإلنسانية في اليمن لعام 2022م

20 سترافق جميع مبادرات السياسة الجديدة خطة عمل تبدأ في الربع 
الثاني من عام 2022م

21 اليمن كانت واحدة من سبع دول تجريبية في مبادرة األعمال اإلنسانية والتنمية 
والسالم التابعة للبنك الدولي باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بما في ذلك 

إنشاء منصة األعمال اإلنسانية والتنمية والسالم برئاسة منسق الشؤون اإلنسانية 
بينما يشترك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وألمانيا في رئاسة منتدى الترابط بين 

األعمال اإلنسانية والتنمية والسالم في اليمن

22 نظرة عامة على الوصول اإلنساني السنوي في اليمن 2021م. مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

23 نظرة عامة على الوصول اإلنساني السنوي في اليمن 2021م. مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

24 نظرة عامة على الوصول اإلنساني السنوي في اليمن 2021م. مكتب األمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

25 دراسة بعنوان: "باسمنا ولكن ليست لنا". المجلس الدنماركي لالجئين 
)2020م(. نسخة مختصرة لالستشهاد بها فقط )النسخة الطويلة غير متاحة 

للعامة بناًء على طلب المجلس الدنماركي لالجئين ولكن تم مشاركتها مع الفريق 
الُقطري اإلنساني(.

26 " مستبعدون.. حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن" 
https://www.amnesty.org/ download/:2019م، منظمة العفو الدولية

Documents/MDE3113832019ENGLISH.PDF

27 " مستبعدون.. حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن" 
https://www.amnesty.org/ download/:2019م، منظمة العفو الدولية

Documents/MDE3113832019ENGLISH.PDF

28 تقرير تقييم احتياجات المعاقين 2021م.  جمعية األمان لرعاية الكفيفات

29 'المدنيون ذوو اإلعاقة بسبب النزاع المسلح في اليمن: تقييم أثر اإلعاقة 
ومشاكل الوصول ذات الصلة من خالل الحاالت الميدانية الموثقة' مواطنة لحقوق 

اإلنسان، فبراير 2021م.

30 تقرير تقييم احتياجات المعاقين 2021م.  جمعية األمان لرعاية الكفيفات

31 " مستبعدون.. حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن 
https://www.amnesty.org/ download/:2019م، منظمة العفو الدولية "

Documents/MDE3113832019ENGLISH.PDF

كثر انتشاًرا مما كنا نظن. ولكن  32 "حاالت الصحة النفسية في أوضاع الصراع أ
هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لدعم الناس" 11 يونيو 2019م. الدكتور مارك فان 

https:// www.who.int/news-room/commentaries/detail/mental-.أومرين
 health- conditions-in-conflict-situations-are-much-more-widespread-

than-we-thought

33 "من األلف إلى الياء: تحليل النوع االجتماعي والصراع في اليمن" تقرير 
بحثي، منظمة كير، مشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي، اللجنة الدائمة 

https://reliefweb.int/كتوبر 2016م متاح على المشتركة بين الوكاالت وأوكسفام، أ
sites/reliefweb.int/files/resources/rr-yemen- gender-conflict-analysis-

.201016-en_0.pdf

34 "من األلف إلى الياء: تحليل النوع االجتماعي والصراع في اليمن" تقرير 
بحثي، منظمة كير، مشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي، اللجنة الدائمة 

https://reliefweb.int/كتوبر 2016م متاح على المشتركة بين الوكاالت وأوكسفام، أ
sites/reliefweb.int/files/resources/rr-yemen- gender-conflict-analysis-

.201016-en_0.pdf
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35 "من األلف إلى الياء: تحليل النوع االجتماعي والصراع في اليمن" تقرير 
بحثي، منظمة كير، مشروع القدرات االحتياطية للنوع االجتماعي، اللجنة الدائمة 

https://reliefweb.int/كتوبر 2016م متاح على المشتركة بين الوكاالت وأوكسفام، أ
sites/reliefweb.int/files/resources/rr-yemen- gender-conflict-analysis-

.201016-en_0.pdf

36 نظام المعلومات الصحية في المديريات وهو عبارة عن منصة إعداد تقارير تدار 
من قبل مجموعة قطاع الصحة.

37 بيان مشترك لمنظمات المجتمع المدني اليمني إلى الجمعية العامة لألمم 
https://reliefweb.int/report/yemen/ :المتحدة 21 سبتمبر 2021م. متاح على

joint-statement-yemeni-civil-society-organizations-united-nations-
general-assembly-enar

https://new. :38 يمكن الوصول إلى المعاهدة من خالل الرابط
/apminebanconvention.org/en/resources/publications 

تنعكس المتطلبات العينية آللية االستجابة السريعة هنا بينما تنعكس المتطلبات 
الخاصة بالمساعدات النقدية متعددة األغراض آللية االستجابة السريعة في فصل 

المساعدات النقدية متعددة األغراض لخطة االستجابة االنسانية

39 تنعكس تكلفة جولتين من المساعدات الغذائية الطارئة في فصل خطة 
االستجابة اإلنسانية في مجموعة قطاع األمن الغذائي والزراعة.



أبريل 2022م

 خطة االستجابة
اإلنسانية

اليمن
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