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331,400 - 184,301
477,700 - 331,401

استعراض احتياجات خط األساس (حتى يناير 2018م)ز

 قدر شركاء العمل اإلنساين يف عام 2018م أن 22.2 ماليين شخص
 يف اليمن يحتاجون إىل بعض أنواع المساعدات اإلنسانية أو الحماية،

 بما فيهم 11.3 مليون شخص بحاجة ماسة مما يمثل زيادة أكثر من
 مليون شخص يف حاجة ماسة منذ يونيو 2017م. وفاقم تصعيد
 الصراع منذ مارس 2015م بشكل كبير مخاطر الحماية لماليين

األشخاص.ز

األشخاص ذوي اإلحتياج

حماية المدنيين

 أبلغت المرافق الصحية عن 8,757 شخص لقوا
 حتفهم ومايزيد عن 50,610 جريح وإجبار مايزيد

 عن ثالثة ماليين شخص على الهروب من
 منازلهم بسبب الصراع  بحسب االحصائيات

 الواردة حتى 15 أكتوبر 2017م. إنتهكت جميع
 أطراف الصراع بصورة متكررة إلتزاماتها بموجب

 القانون الدويل اإلنساين كما تعرضت البنى التحتية
 المدنية بما فيها المدارس والمرافق الصحية

 واألسواق للهجمات. ارتفع عدد التقارير الواردة
 حول االنتهاكات الجسيمة ضد حقوق األطفال

والعنف القائم على النوع االجتماعي.ز

إنهيار الخدمات
األساسية والمؤسسات

 تم تحديد تجاوزات وانقطاعات كبيرة فيما
 يتعلق بتوفير التكاليف التشغيلية ودفع أجور

العاملين يف القطاع العام منذ أغسطس 2016
 م. ألقى الصراع والنزوح والتدهور االقتصادي

 ضغوطاً هائلة على الخدمات األساسية
 الضرورية وعجل تدهور المؤسسات المقدمة
 للخدمات. ونتيجة لذلك، تضطر المساعدات

 اإلنسانية اآلن إىل سد البعض من هذه
 الفجوات وتمتد على نحو متزايد إىل ما يتجاوز

نطاقها واختصاصها.ز

اإلحتياجات األساسية
للبقاء على قيد الحياة

 يحتاج ماليين األشخاص يف اليمن إىل
 المساعدات اإلنسانية لتلبية احتياجاتهم
 األساسية للبقاء على قيد الحياة. أشارت

 التقديرات لعام 2018م عن معاناة نحو 17.8
 مليون شخص من إنعدام األمن الغذايئ كما

 يفتقر 16 مليون شخص إىل الوصول إىل المياه
 اآلمنة والصرف الصحي ويفتقر 16.4 ماليين

 شخص إىل الوصول إىل الرعاية الصحية
 المالئمة. وإزدادت اإلحتياجات بشكل حاد يف
 جميع أنحاء البلد منذ يونيو 2017م مع عدد

 11.3 مليون شخص بحاجة ماسة إىل
المساعدات اإلنسانية.ز

فقدان سبل العيش
وتأثر القطاع الخاص

 إنكمش االقتصاد بشكل حاد منذ تصاعد
 الصراع وأصبحت الواردات والتنقالت الداخلية

 للبضائع أكثر تعقيداً وتكلفة نتيجة للقيود
 المفروضة على االقتصاد. يف هذه الحالة، قد
 يكون اليمنيين غير المتأثرين بشكل مباشر
 بالصراع يف حاجة إىل المساعدات اإلنسانية

 بسبب فقدان خيارات سبل العيش والتدهور
االقتصادي الحاد.ز

المعدل الشهري الهدف السنوي

الصورة ل: جايلز كالرك /أوتشا

 تواجه اليمن اسوأ أزمة إنسانية يف العالم بسبب الصراع واالنهيار االقتصادي وتوقف العمل يف المؤسسات والخدمات العامة بإستمرار. يحتاج 75 يف المائة
 من مجموع عدد السكان الـ 22.2 مليون شخص إىل بعض أنواع المساعدات اإلنسانية خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية. وشهدت العمليات اإلنسانية يف اليمن

 تغييراً رئيسياً خالل عام 2018م وأصبحت أحد أكبر وأكثر العمليات أثراً التي تديرها األمم المتحدة يف أي مكان يف العالم. قدم 254 من الشركاء الدوليين
 والوطنيين المساعدات الغذائية والرعاية الصحية ودعم التغذية والحماية والمأوى والتعليم والمياه والصرف الصحي ودعم سبل العيش للوصول إىل ما

 يقارب من 8 ماليين شخص يف ظل العمل تحت أحلك الظروف. تم إنقاذ ماليين األرواح ومساعدة مئات آالف األسر اليمنية للبقاء على قيد الحياة يف واحدة
من أصعب الفترات يف تاريخ بالدهم.ز

ظهرت أربعة إنجازات من بين العديد من االنجازات التي تم تحقيقها خالل عام 2018م من حيث األثر والنطاق والكفاءة. ز
كنتيجة مباشرة للتوسع الهائل والمتزامن والسريع لجميع أنواع المساعدات اإلنسانية التي تحققت خالل عام 2018م.ز

 نجح شركاء األمن الغذايئ يف إدارة واحدة من أكبر وأسرع وأكثر المساعدات صعوبة يف أي مكان يف العالم مما أدى إىل زيادة عدد األشخاص الذين يتم 
الوصول إليهم شهرياً بالمساعدات اإلنسانية من ثالثة ماليين إىل 10 ماليين بشكل مذهل.ز

 ساعد شركاء التغذية، العاملين يف المؤسسات العامة، على عالج نسبة عالية من األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم مقارنة بأي عملية 
مماثلة على الصعيد العالمي. ز

 واجه شركاء الصحة، العاملين بشراكة وثيقة مع المؤسسات المحلية، التفشي الواسع لمرض الكوليرا يف التاريخ المعاصر، مما قلص عدد الحاالت
الجديدة من مليون حالة يف السنة والنصف السابقة إىل 311,000 حالة.ز

 ز

مليونمليونمليون 7.9مليون



1
 تقديم المساعدات المنقذة

 لألرواح لألشخاص األشّد ضعفاً
 يف اليمن من خالل استجابة

فعالة وموجهة.ز

2
 ضمان أن تعمل جميع

 المساعدات على تعزيز حماية
 وسالمة وكرامة األشخاص

 المتضررين، وتوفير المساعدات
 على نحو منصف للرجال والنساء

والفتيان والفتيات.ز

3
 الدعم والحفاظ على الخدمات

 والمؤسسات الضرورية لألعمال
 اإلنسانية العاجلة وتعزيز الوصول

 إىل سبل العيش القادرة على
التحمل والمرونة.ز

4
 توفير استجابة إنسانية متعددة القطاعات

 ومنسقة وشاملة وقائمة على مبادئ
 العمل اإلنساين قابلة للمساءلة من قبل

 األشخاص شديدي الضعف يف اليمن
 وتناصر احتياجاتهم بفاعلية مع تعزيز

مشاركة الشركاء الوطنيين.ز

 األهداف االستراتيجية
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األمن الغذايئ والزراعة

التغذية الصحية

الصحة

المياه، الصرف الصحي
والنظافة الصحية

الحماية

اإليواء، وإدارة المواقع

الالجئين والمهاجرين

التعليم

التشغيل اثناء
الطوارئ

(األرقام بالماليين)(األرقام بالمليون دوالر امريكي)



االستعراض السنوي: 2018م

عدد المستفيدين بحسب المجموعة القطاعية (2017-2018)

توسيع نطاق العمليات

 نشكر الدعم السخي من المانحين
 والذي بواسطته استطعنا توسيع نطاق
العمليات بصورة ملموسة خالل 2018

 م والوصول إىل متوسط 7.9 ماليين
 شخص شهرياً بأحد أنواع المساعدات

اإلنسانية على األقل.ز

2018 2017

7.27.5
8.6
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9.6

11.5

خدمات اإلمداد والتموين المشتركة

عدد الشركاءالتمويل المستلم
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1.77

2.58

2015 2016 2017 2018

106 120

219
254

2015 2016 2017 2018

333 / 333
مديرية تم
تغطيتها

1.72.1
0.90.9

0.290.17

5.7
4.8

عدد المستفيدين بحسب المجموعة القطاعية

1.41.8

0.330.16

                                                 = 2,318 حاوية

طن متري من المواد االغاثية تم نقلها

مقارنة بعام 2017:

+39%+6%+600%+300%

(بالمليار دوالر)

األمن الغذايئ والزراعة

مليون7.5

التغذية

مليون5.7

المأوى والمواد غير الغذائية
وتنسيق وإدارة المواقع

مليون4.8

الحماية

مليون1.4

التعليم

مليون1.8

التوظيف يف حاالت الطوارئ
وإعادة التأهيل المجتمعي

مليون0.33

المجموعة المتعددة
القطاعات لالجئين والمهاجرين

مليون0.16

المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية

11.5
أشخاص تم الوصول اليهم

مليون

الصحة

مليون10.5
أشخاص تم الوصول اليهم أشخاص تم الوصول اليهم

أشخاص تم الوصول اليهم أشخاص تم الوصول اليهم أشخاص تم الوصول اليهم

أشخاص تم الوصول اليهم أشخاص تم الوصول اليهم أشخاص تم الوصول اليهم

األمن الغذايئ
 والزراعة

نقل الحمولةنقل جوي
بحراً

تخزين نقل بري
الحموالت

التغذية 
الصحية

المياه، الصرفالصحة
 الصحي

والنظافة الصحية

اإليواء، الحماية
وإدارة المواقع

الالجئين
 والمهاجرين

التشغيلالتعليم
 اثناء

الطوارئ

64,91



3.11 مليارلمحة عامة عن التمويل
المطلوب (بالدوالر االمريكي)

2.58 مليار

غير متوفرقطاعات متعددة

المتبقي
مليون دوالر

تم تمويله
مايون دوالر
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%31.80.7
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75.7119.6
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مليون دوالر
المطلوب

2.2
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298.8
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195.3
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130.5

59.5

75.3

61.7

22.90

1.5

تم تمويله
%83.1

المساهمات يف خطة االستجابة االنسانية
لليمن بحسب المانحين 

السعودية
541الواليات المتحدة
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 تشمل مؤسسة التعليم فوق الجميع ، إسبانيا ، قطر ،

سلوفاكيا ، أيسلندا ، جمهورية التشيك ، المكسيك ، الجهات المانحة

 الغير محددة ، البرتغال ، كازاخستان وصندوق الكويت

التمويــل االنســاين لليمــن

الدعم المتوفر يف 2018
مليون دوالر

تشمل

للشركاء المنفذين  192.2* 

 208.7 
مساهمات 2018

مليون دوالر

مليون دوالر

مخصصات 2018
112 

53 

مليون شخص مستهدف 8.8

مشروع

شريك

488.8غير محدد بعد
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9 - 1

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية
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525االجمايل 2,583.1 3,108.1

التواجد التشغيلي 2018

عدن

حضرموت

المهرة

سقطرى

الجوف

شبوة

أبين

مأرب
صنعاء

ذمار

عمران

أمانة العاصمة
صعدة

حجة

المحويت

تعز

لحج

الحديدة
إب

الضالع

االمم المتحدة
 منظمات غير
حكومية دولية

 منظمات غير
حكومية محلية

البيضاء

ريمة

األمن الغذايئ والزراعة

التغذية الصحية

الصحة

المياه، الصرف الصحي
والنظافة الصحية

الحماية

اإليواء، وإدارة المواقع

الالجئين والمهاجرين

التعليم

التشغيل اثناء
الطوارئ

عدد  المنظمات

عدد  المديريات

(بالمليون دوالر امريكي)

اإلمارات
الكويت
المفوضية األوروبية
المملكة المتحدة
ألمانيا
الصندوق المركزي لإلستجابة
اليابان
الدنمارك
كندا
السويد
هولندا
النرويج
كوريا
بلجيكا
سويسرا
اللجان الوطنية ليونيسيف
أيرلندا
فرنسا
أُخرى
تمويل خاص
إيطاليا
فنلندا
أستراليا
لوكسمبورج
النمسا
روسيا
اخرى (آقل من مليون)

التنسيق

التشغيل يف حاالت الطوارئ
والتأهيل المجتمعي

التعليم

مجموعة االتصال يف حاالت 
الطوارئ

المياة والنظافة والصرف
 الصحي

التغذية 

األمن الغذايئ والزراعة

المجموعة القطاعية

الصحة

الالجئين والمهاجرين

خدمات اإلمداد والتموين
اللوجستية

الحماية

اإليواء/ إدارة وتنسيق 
المخيمات/ المواد الغير غذائية

المستلم (بالدوالر االمريكي)

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

 188.2 



األمن الغذايئ والزراعة

ً  تحسين تواجد ووصول األسر مباشرة إىل الغذاء للفئات األشد ضعفا
من خالل تقديم المساعدات الغذائية الطارئة وسبل العيش.ز

1,351.2

10.3مليون1,133.2مليار
أشخاص تم الوصول اليهم

الوصول مقارنة باالستهداف

التمويل المستلم

االحتياج
%85 %84

تم تمويله

 ساعد شركاء مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة للفترة ما بين يناير إىل ديسمبر 2018م متوسطاً قدره 7.4 ماليين شخص من خالل تقديم المساعدات الغذائية الطارئة
 المنتظمة شهرياً (العينية والتحويالت النقدية والقسائم). واستفاد أيضاً مع نهاية شهر ديسمبر 2018م حسب المجموع التراكمي 2.26 مليون شخص من مساعدات
 سبل العيش (مساعدة 2.1 مليون شخص من خالل تقديم أطقم المواد الزراعية والحيوانية والسمكية الطارئة السريعة ومساعدة حوايل 160,000 شخص من خالل

تقديم دعم سبل العيش طويل المدى.  ز
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354,625 - 179,697
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استجابة المجموعات القطاعية

 عدد األشخاص الحاصلين على المساعدات الغذائية الطارئة المنتظمة (عينية وتحويالت
نقدية والقسائم )ز

 عدد األشخاص الحاصلين على أطقم المواد الزراعية والحيوانية والسمكية ودعم
إستعادة سبل العيش طويل المدى

6,100,000

8,404,167

2,256,970

7,371,828* أفراد

أفراد

الصحة

 زيادة وصول األشخاص المحتاجين إىل حزمة الخدمات الصحية الدنيا وتعزيز
الجاهزية والمراقبة واالستجابة يف حال تفشي األمراض المعدية.ز

 قدم شركاء مجموعة قطاع الصحة من يناير إىل ديسمبر 2018م ما يزيد عن 12 مليون إستشارة طبية من خالل 2,200 مرفق طبي مدعوم. حصل ما يزيد عن نصف
 مليون طفل دون عمر السنة على اللقاح الخماسي-الثالث بينما تمت مساعدة ما يزيد عن 255,000 حالة والدة من قبل قابالت ماهرات. باالضافة إىل ذلك، تمت معالجة

 36,491 حالة مصابة وتقديم 16,616 إستشارة تتعلق بالصحة العقلية بواسطة العاملين يف المجال الصحي. وتلقت أكثر من مليون إمرأة الرعاية السابقة للوالدة وتم
تدريب 13,000 من الموظفين العاملين يف المجال الصحي على تقديم حزمة الخدمات الدنيا بينما تم تدريب 2,042 من القابالت على األمومة اآلمنة.  ز
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عدد الوالدات التي تمت مساعدتها بواسطة قابالت ماهرات

عدد األطفال دون عمر السنة الحاصلين على اللقاح الخماسي-الثالث
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المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

298.8

157.311.5
%104 %53

 دعم إصالح وتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي
 والنظافة الصحية المتضررة وتقديم خدمات ومواد المياه والصرف

الصحي والنظافة الصحية المباشرة إىل األشخاص المتضررين.ز

 نشط شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الـ 67 يف جميع المحافظات الـ 22 خالل عام 2018م واستمروا يف توسيع النطاق والوصول إىل 11.5 مليون شخص
 من خالل تقديم بعض أنواع االستجابة. وصل الدعم الخاص بشبكات المياه والصرف الصحي إىل ما يقرب من 6.0 و3.8 ماليين شخص على التوايل. دعم الدعم المقدم

 ألعمال التأهيل واإلصالح وتزويد الوقود إىل جانب تركيب المنظومة الشمسية يف شبكات المياه والصرف الصحي الحضرية والريفية عدداً كبيراً من األشخاص. وشملت
 المساعدات المنقذة لألرواح استمرارية االستجابة للنازحين وتفشي األمراض. كانت اإلنجازات الهامة ملموسة من خالل االستجابة المتكاملة للكوليرا بين مجموعة قطاع

 المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إىل جانب مجموعة قطاع الصحة من خالل 750 فريق لالستجابة السريعة وحشد المشاريع ذات األثر العاجل يف المديريات ذات
 األولوية التي ينتشر فيها وباء الكوليرا. ونتيجة لذلك، تم الوصول إىل 1.3 مليون شخص من خالل إمدادات المياه الطارئة وإىل 921,036 شخص من خالل توفير الصرف

الصحي الطارئ وإىل 6.7 ماليين شخص من خالل تقديم مواد النظافة الصحية.  ز
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عدد األشخاص الحاصلين على أطقم مواد النظافة الصحية (األساسية واالستهالكية)ز

 عدد األشخاص الذين تمت خدمتهم من خالل تقديم الدعم لتشغيل وصيانة وتأهيل
شبكات المياه العامة

*المتوسط الشهري

6,090,431

7,288,599

6,622,308*

6,046,407* أفراد

أفراد
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عدد األطفال (من عمر 6 – 59 شهر) الذين تمت معالجتهم من سوء التغذية الحاد المعتدل

عدد األطفال (من عمر 6 – 59 شهر) الذين تمت معالجتهم من سوء التغذية الحاد الوخيم

824,269

289,364
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التغذية

210.3

131.6
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 إنقاذ األرواح من خالل تخفيف انتشار سوء التغذية الحاد وتعزيز
 الخدمات اإلنسانية للتغذية الوقائية المنقذة لألرواح للفئات السكانية

الضعيفة.ز

 تم ترقيد حوايل 308,540 طفل يعاين من سوء التغذية الحاد الوخيم وما يزيد عن 496,135 طفل يعاين من سوء التغذية الحاد المعتدل و350,665 إمرأة حامل ومرضعة
 لتلقي العالج. باإلضافة إىل ذلك، حصل 751,848 طفل على مساحيق المغذيات الدقيقة وحصلت 1,600,312 إمرأة على إستشارات خاصة بتغذية الرضع واألطفال

الصغار. كما تم الوصول إىل 324,066 طفل يف عمر 6 – 23 شهر و 439,812 إمرأة حامل ومرضعة من خالل برامج التغذية التكميلية الشاملة.  ز
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%100<  عدد األطفال الذين تم الوصول إليهم من خالل تقديم خدمات رعاية الطفل الهامة (اقتفاء أثر
األسرة وإعادة لم الشمل وإدارة الحالة ومساعدة الضحايا)ز

 عدد األشخاص المستفيدين من الدعم النفسي االجتماعي (ال تشمل حماية األطفال أو العنف
القائم على النوع اإلجتماعي)ز

12,932

259,514

15,846

81,066

أطفال

أفراد

%100<  عدد المستفيدين يف قطاع العنف القائم على النوع االجتماعي الذين تم الوصول إليهم من خالل
31,56751,500تقديم الخدمات المنقذة لألرواح والدعم متعدد القطاعات للعنف القائم على النوع االجتماعي أفراد

195.3%46 %39

1.4 75.7

130.5%97 %60

4.8 78.8

المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة المواقع

الحماية

 تقديم المأوى والمواد غير الغذائية والحلول الخاصة بإدارة المواقع
المنقذة والمستدامة لألرواح إىل األسر األشد ضعفاً.ز

 تم اإلنتهاء من توزيع المواد غير الغذائية إىل 104,560 أسرة يف حاجة ماسة إىل اللوازم المنزلية األساسية. تم تقديم مساعدات المأوى الطارئة إىل 29,381 أسرة. كما تم
 تقديم معونات اإليجار النقدية إىل 67,568 أسرة. تم تقديم 17,194 أسرة بالمستلزمات الشتوية لحمايتهم من األحوال الجوية القاسية. استفادت 120 أسرة من إعادة

 ترميم منازلهم بينما استفادت ٣٧٤ أسرة من إعادة بناء منازلهم. ضمنت التوزيعات والِمَنح النقدية أن العائالت لديها ما يكفي من الدعم الفردي واألسري العام والمأوى
لضمان صحتهم وكرامتهم وسالمتهم ومصلحتهم. وقد وصلت أنشطة إدارة المواقع إلی 8,100 نازحاً مما أدى إلی تحسین ظروف المعیشة داخل مواقع النازحین

ذات األولویة.  ز

 مراقبة المخاطر المتعلقة بالحماية وتقديم مساعدات وخدمات الحماية
 إىل األشخاص الضعفاء والنازحين والمتضررين بسبب الحرب مع دعم

االستجابة المجتمعية لتلبية احتياجات الحماية.ز

 وصل شركاء مجموعة قطاع الحماية حتى ديسمبر 2018م إىل ما يقرب من 81,000 شخص من خالل تقديم خدمات الحماية المنقذة لألرواح مثال ذلك الدعم النفسي
 االجتماعي والمساعدة والحماية القانونية باإلضافة إىل العناية السريرية للناجين على الرغم من فجوات التمويل والقيود التشغيلية الحرجة للحماية. حصل ما يزيد عن

 مليوين طفل وفرد من المجتمع المحلي على المعلومات الالزمة لحماية أنفسهم من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. استمر تعزيز االستجابات المجتمعية من
 خالل متطوعي شبكات الحماية المجتمعية ومبادرات الحماية المجتمعية والمراكز المجتمعية التي تلبي إحتياجات األشخاص النازحين داخلياً والفئات السكانية المتضررة

بسبب الصراع.  ز

عدد األسر الحاصلة على مساعدات المأوى الطارئة

عدد األسر الحاصلة على المواد غير الغذائية
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التعليم

المجموعة المتعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين

 المساواة يف إتاحة وصول األطفال المتضررين إىل مساحات التعليم
 المحمية واآلمنة شاملة التغذية المدرسية والتوعية بالنظافة الصحية

والحفاظ على إستمرارية عمل النظام التعليمي.ز

 استفاد ما يزيد عن 406,617 طفل من إصالحات المدارس بما يف ذلك إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية حتى تاريخه.  دعم شركاء المجموعة
 القطاعية نحو 619,917 طفل من خالل تدريب معلميهم على حاالت الطوارئ. تلقى 130,132 طالب مستلزمات دراسية وحصل مايزيد عن 273,333 طالب على
 وجبات خفيفة كجزء من برنامج التغذية المدرسية. باإلضافة إىل ذلك، حصل 106,362 طالب على أطقم مواد النظافة الصحية واستفاد 47,133 طفل من إستخدام

فصول التعليم البديلة فيما تم دعم 51,756 طفل من خالل تقديم الطاوالت المدرسية.  ز

 تقديم المساعدات متعددة القطاعات المنقذة لألرواح لالجئين وطالبي
 اللجوء والمهاجرين ذوي الحاجة الماسة مع تعزيز خدمات االستجابة
متضمنة االحتياجات األساسية وتنمية القدرات واإلحالة والتنسيق.ز

 استفاد يف عام 2018م ما مجموعه 2,591 صومايل من برنامج المساعدة على العودة الطوعية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين للرجوع إىل الصومال
 ورحل 114 الجئ إىل السويد إلعادة توطينهم. عاد 964 مهاجر إىل أوطانهم عبر برنامج العودة الطوعية اإلنسانية. استفاد جميع الـ 8,627 الجئ مقيم يف مخيم خراز من

 خدمات اإليواء والغذاء ومياه الشرب باإلضافة إىل الخدمات التعليمية والطبية على مدار العام. مولت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين يف نوفمبر 2018م
 أنشطة استئناف التسجيل بواسطة مكتب شؤون الالجئين يف صنعاء. حصل ٦,٥٥١ شخص معني على المساعدات النقدية لتغطية النفقات األساسية كالغذاء واإليجار.

ساعدت الوكاالت اإلنسانية المهاجرين يف نقطتي الوصول والعبور من خالل تقديم الخدمات األساسية والحماية.  ز

عدد الطالب الحاصلين على الحقائب المدرسية ومواد التعلم األساسية

 عدد الطالب المستفيدين من إعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً (بما فيها مرافق المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية)ز
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 عدد المستفيدين الحاصلين على نقل العودة اآلمنة والحافظة للكرامة أو الحاصلين على
العودة الطوعية اإلنسانية

 عدد المستفيدين الحاصلين على أطقم المواد غير الغذائية (للنظافة الصحية والكرامة وما
إىل ذلك) أو المنح النقدية

11,000

29,048

4,858

25,198

أفراد

87%أفراد

أشخاص تم الوصول اليهم

الوصول مقارنة باالستهداف

التمويل المستلم

االحتياج تم تمويله

مليون مليون

الوصول بحسب المديرية
مليون

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهمالمستهدفوننوع االستهداف مؤشرات المراقبة لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

أشخاص تم الوصول اليهم

الوصول مقارنة باالستهداف

التمويل المستلم

االحتياج تم تمويله

مليون مليون

الوصول بحسب المديرية

مليون

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهمالمستهدفوننوع االستهداف مؤشرات المراقبة لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن



 

1,295 - 1
3,133 - 1,296
6,026 - 3,134

11,509 - 6,027
30,878 - 11,510

0

%26

%43

مليون0.3

مليون25.8

مليون59.5 %125

مليون28.6

مليون22.9

التنسيق والسالمة
التوظيف يف حاالت

الطوارئ وإعادة
التأهيل المجتمعي

 االتصاالت يف حاالت الطوارئ اإلمداد والتموين

 تحسين األمن الغذايئ وتحقيق استقرار الوضع االقتصادي لألسر الضعيفة من
 خالل الحصول على فرص العمل يف حاالت الطوارئ وإزالة التهديد الذي تشكله

األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.ز

 وصل شركاء المجموعة القطاعية إىل 47,498 أسرة (301,629 شخص) من
 خالل توفير فرص العمل يف حاالت الطوارئ يف 102 مديرية (19 محافظة).

 حصلت 4,343 أسرة (29,543 شخص) على الفرص المدرة للدخل عبر ايجاد
 وانعاش المشاريع الصغيرة والمحدودة يف 46 مديرية (11 محافظة). استفادت

 حوايل 5,409 أسرة (34,524 شخص) من تدريب شخص على األقل مهنياً
الكسابهم المهارات القابلة للتسويق لتحسين سبل العيش.  ز

 دعم التنسيق الفعال وقيادة المناصرة
 وجهود حشد الموارد وتعزيز االستجابة

 القائمة على البراهين للحد من المخاطر
 التي تواجه الموظفين العاملين يف المجال

اإلنساين.ز

 دعم التنسيق الفعال وقيادة المناصرة وجهود حشد الموارد وتعزيز االستجابة القائمة على
البراهين للحد من المخاطر التي تواجه الموظفين العاملين يف المجال اإلنساين.  ز

 نسق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية تنفيذ تقييم المواقع متعدد القطاعات. غطى
 التقييم يف المرة األوىل جميع الفئات السكانية من نازحين وعائدين والمجتمعات

 المستضيفة وغير المستضيفة والالجئين والمهاجرين يف 331 من أصل 333 مديرية يف
 6,791 موقع. تم استهداف فئة أو أكثر من الفئات السكانية يف كل موقع وتم إجراء ما يزيد

عن 22,000 مقابلة عن طريق استخدام منهجية المدلين بالمعلومات الرئيسيين.   ز

 تم بدأ المراقبة من قبل طرف ثالث الخاصة بخطة االستجابة االنسانية يف اليمن يف ديسمبر
 2018م والتي تتحقق بصورة مستقلة من تقديم المساعدات اإلنسانية إىل المستفيدين

 بموجب إطار خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن لعام 2018م يف 111 مديرية. بدأ
 المراقبين يف نهاية يناير 2019م من جمع البيانات يف أكثر من ٦٠ مديرية يف ١٥ محافظة.
 تم مواجهة بعض حاالت التأخير يف جمع البيانات بسبب القيود المفروضة على الوصول

والتنقل.  ز
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مليون36.7

61.7

 دعم استجابة اإلمداد والتموين المنسقة
 وسد فجوات اإلمداد والتموين عن طريق

 تيسير الوصول إىل خدمات اإلمداد والتموين
المشتركة.ز

 دعم التنسيق الفعال وقيادة المناصرة وجهود حشد الموارد وتعزيز االستجابة القائمة على
 دعمت مجموعة قطاع اإلمداد والتموين يف 2018م االستجابة الفعالة لإلمداد والتموين

 اإلنساين من خالل التنسيق وإدارة المعلومات. ويسرت المجموعة القطاعية أيضاً الوصول
 إىل خدمات اإلمداد والتموين المشتركة: نقل الحمولة من جيبويت إىل صنعاء جواً، وإىل عدن

 والحديدة بحراً؛ والنقل البري والتخزين يف اليمن؛ وتوزيع الوقود على المنظمات اإلنسانية؛
 ونقل المسافرين بحراً من جيبويت إىل عدن. باإلضافة إىل ذلك، ربطت رحالت خدمات األمم

 المتحدة للنقل الجوي للمساعدة اإلنسانية عّمان – صنعاء، و جيبويت – صنعاء وعدن، و
صنعاء – عدن.  ز
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مليون0.7

مليون2.2

 تقديم خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ
 الموثوقة للمجتمع اإلنساين ومشاركة

 المعلومات وتنسيق االتصاالت األمنية
 وأنشطة استجابة تقنية المعلومات يف

حاالت الطوارئ.ز

 تمكنت مجموعة قطاع االتصاالت يف حاالت الطوارئ من إنشاء 6 مراكز جديدة لإلتصاالت
 يف حاالت الطوارئ يف الحديدة وصعدة وعدن على رغم القيود المفروضة على واردات

 معدات االتصاالت ومحدودية األسواق المحلية لتقنية المعلومات يف عام 2018م. قدمت
 هذه المراكز خدمات االنترنت ودعم المستخدم والتقييم الفني. وإىل جانب ذلك، نظمت

 المجموعة القطاعية دورتين تدريبيتين لبناء القدرات الفنية يف عدن وصنعاء إىل 52 موظف
 محلي مشارك من 38 منظمة تابعة لوكاالت األمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية

 الدولية. تم إجراء 14 زيارة تقييم ميدانية لتحسين البنى التحتية لمجموعة قطاع االتصاالت
 يف حاالت الطوارئ/ تقنية المعلومات وتحسين جودة تقديم الخدمات. تلقت المجموعة

القطاعية وقامت بحل 1,352 من بالغات حوادث المستخدمين.  ز

 عدد األسر الحاصلة على مصادر بديلة للدخل أو
التوظيف (من خالل برامج النقد مقابل العمل)ز

 عدد مساحات األراضي بالمتر المربع التي تم مسحها
وتطهيرها

47,498

6,309,783

 مؤشرات المراقبة لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

 المواقع التي تمت تغطيتها من قبل تقييم المواقع
 متعدد القطاعات

 المدلين بالمعلومات الرئيسيين الذين تمت مقابلتهم
خالل تقييم المواقع متعدد القطاعات

6,791

22,000

 المديريات التي تمت تغطيتها بواسطة المراقبة من قبل
 طرف ثالث لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن
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ما تم انجازه مؤشرات المراقبة لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

 عدد المناطق التشغيلية التي تمت تغطيتها بواسطة
خدمات االتصال بشبكة اإلنترنت

 عدد المناطق التشغيلية التي تمت تغطيتها بواسطة
 االتصاالت األمنية

6

5

ما تم انجازه مؤشرات المراقبة لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن
لتر من الوقود تم توزيعه على ٣٤ من شركاء العمل اإلنساين

 المسافرين المنقولين عبر خدمات األمم المتحدة الجوية

المسافرين المنقولين بحراً من جيبويت إىل عدن

طن متري تم نقله لخدمة ٣٢ من شركاء العمل اإلنساين

طن متري تم تخزينه لخدمة ١٩ من شركاء العمل اإلنساين

12,078

537

15,515

15,490

ما تم انجازه مؤشرات المراقبة لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن

مليون82.6

 أشخاص تم الوصول
اليهم

الوصول مقارنة باالستهداف
التمويل المستلم التمويل المستلم

االحتياج تم تمويلهاالحتياج تم تمويله

الوصول بحسب المديرية

المستهدفون

التمويل المستلم

االحتياج تم تمويله
مليون

التمويل المستلم

االحتياج تم تمويله
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