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الباب االول : المقدمة  

المقدمة
يقدم تقرير مراجعة الرقابة الدورية هذا المعلومات عن التطورات في األوضاع اإلنسانية في اليمن واإلنجازات التي حققها مجتمع العمل اإلنساني 

مقارنة باألهداف والغايات اإلنسانية لعام 2017م للفترة يناير – أبريل 2017م. ويستند التقرير إلى المعلومات التي تم جمعها شهرياً لرصد اإلنجاز 
مقارنة باألهداف والغايات المتفق عليها والتحليل المحّدث لالحتياجات واألولويات اإلنسانية؛ كما أنه يقدم االستنتاجات والتوصيات الرئيسية التي 

يتعين أخذها في االعتبار من قبل مجتمع العمل اإلنساني والشركاء العاملين في المجال اإلنساني. وساهم الفريق القُطري اإلنساني وآلية التنسيق بين 
المجموعات وفرق التنسيق اإلقليمية )الحديدة وإب وصعدة وصنعاء( والفريق القُطري اإلنساني المحلي في مركز العمليات اإلنسانية في عدن في 

http://ochayemen.org/hrp-2017/en/( هذا الجهد. يمكن االطالع على معلومات تكميلية على شبكة اإلنترنت: خطة االستجابة اإلنسانية لليمن
http://ochayemen.org/hrp-2017/en/( صفحات ملخصات مراقبة االستجابة )http://ochayemen.org/hrp-2017/en/3w(و )home

.)response
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الباب االول: لمحة عامة االستنتاجات والتوصيات الرئيسية

لمحة عامة
االستنتاجات والتوصيات الرئيسية

تطور االحتياجات اإلنسانية في اليمن

تزداد األوضاع اإلنسانية في اليمن سوءاً ويتعرض المزيد من الناس للمعاناة 
والموت نتيجة نزاع تُستخدم فيه تكتيكات متعمدة للتسبب في معاناة المدنيين 

وانهيار شبكات األمان المجتمعية والمؤسسية التي تحافظ على الحياة. 
ويؤدي النزاع والتكتيكات المستخدمة إلى االنتشار السريع لتفشي الكوليرا 

وخطر المجاعة التي يواجه الماليين. ويُطلب من المنظمات اإلنسانية تغطية 
الثغرات التي تتجاوز اختصاصاتها إلى حد كبير. ومنذ نشر »استعراض 
االحتياجات اإلنسانية لعام 2017م« في أوائل عام 2017م، والذي كان 

السبب الرئيسي وراء نشره هو زيادة انعدام األمن الغذائي والكوليرا، 
ازدادت االحتياجات بمقدار مليوني شخص ليرتفع العدد إلى 20.7 مليون 
شخص في حاجة إلى شكل ما من أشكال المساعدة اإلنسانية أو الحماية. 

ويشمل هذا الرقم 9.8 ماليين شخص يحتاجون إلى مساعدة فورية إلنقاذ 
حياتهم أو الحفاظ عليها و10.8 ماليين شخص بحاجة إلى المساعدة من أجل 

استقرار أوضاعهم ومنع انزالقها إلى مستويات االحتياج الشديد1 .

تشير الزيادة في عدد األشخاص المحتاجين إلى أن األوضاع عموماً تزداد 
سوءاً في اليمن بشكل كبير، بسبب تكتيكات عسكرية متعمدة من قبل 

األطراف المتحاربة، مع تزايد عدد السكان ممن هم على وشك االنزالق 
إلى مستوى الحاجة إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة. وهناك حاجة 

للتحرك منذ اآلن.

تمويل األنشطة اإلنسانية

قدمت الجهات المانحة خالل الفترة المشمولة بالتقرير مبلغ 375 مليون 
دوالر أمريكي لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن للعام 2017م، مما أتاح 
تغطية 18.2 بالمائة مقارنة بمبلغ التمويل المطلوب في نداء التمويل الذي 

يبلغ 2.1 مليار دوالر أمريکي . وبلغ هذا المستوى من التمويل على الرغم 
من االجتماع رفيع المستوى إلعالن تعهدات المانحين الذي ُعقد في جنيف 
في شهر أبريل 2017م، حيث تعهدت أكثر من 40 دولة عضو بتقديم 1.1 

مليار دوالر أمريکي. وباإلضافة إلی ذلك، تم تقديم مبلغ 107 مليون دوالر 
أمريکي للمنظمات العاملة في اليمن خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانية 

في اليمن. وفي الوقت الذي يواجه فيه اليمن مجاعة محتملة وانتشاراً سريعاً 
لتفشي الكوليرا، فإن انخفاض مستويات التمويل لمجموعات األمن الغذائي 

والزراعة؛ والمياه والصرف الصحي والنظافة؛ والصحة؛ والتغذية الصحية 
هي أمر مثير للقلق بشكل خاص. نظراً ألن تفشي وباء الكوليرا ينتشر بشكل 
أسرع مما توقعه أي شخص، فقد تم تحديد احتياجات جديدة للمياه والصرف 

الصحي والنظافة والصحة بقيمة تصل إلى أكثر من 66 مليون دوالر 
أمريكي لمنع انتشار تفشي الوباء ومعالجته2.

وأمام التدهور السريع للبيئة وانخفاض الدعم النقدي لالستجابة اإلنسانية 

1.تستند الزيادة إلى المعلومات المحدثة عن االحتياجات في قطاعات األمن الغذائي والزراعة والتغذية والمياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية، مع مراعاة التوقعات السكانية لعام 2017م والتقرير الرابع عشر لفريق العمل 

المعني بحركة السكان.

2. في وقت النشر، ظلت مستويات التمويل منخفضة، وال يزال القلق مستمراً بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى التمويل. 

المنسقة، استمرت المنظمات اإلنسانية في إيالء األولوية والتركيز على 
األشخاص شديدي االحتياجات استناداً إلى البراهين التي يتم جمعها 

باستمرار في جميع أنحاء البلد.

وتم استثمار موارد كبيرة لرصد تطور االحتياجات واالستجابة ولتعديل 
االستراتيجيات حيث يواجه اليمنيون تهديداً ثالثي األبعاد يتمثل في تصاعد 

النزاع والمجاعة المحتملة واالنتشار السريع لوباء الكوليرا. وكثيراً 
ما كان ذلك يعني إعادة برمجة الصناديق الحالية – السحب من بعض 

الصناديق إلعطاء صناديق أخرى. باستثناء مجموعة واحدة، فقد حققت 
كل المجموعات ما يتجاوز التمويل الذي تلقته. في حالة واحدة – التعليم – 

حققت المجموعة أكثر من 14 بالمائة بتمويل بنسبة صفر بالمائة.

ومع انخفاض مستويات التمويل، أعطت المنظمات اإلنسانية األولوية 
للذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية. ويتعين بصفة 

عاجلة على الدول األعضاء )1( تنفيذ جميع التعهدات بفعالية وتوجيهها 
نحو النهج المنسق؛ )2( زيادة التزامها المالي بالعمل اإلنساني المبدئي 

والمنسق في اليمن.

تواجد ونفاذ ووصول المنظمات اإلنسانية 

على الرغم من التحديات الهائلة، يواصل المجتمع اإلنساني في اليمن 
تقديم مساعداته المنسقة من خمسة مراكز في عدن والحديدة وإب وصعدة 

وصنعاء. وفيما لم يتم حتى اآلن إنشاء المركز المزمع إقامته في المكال 
بسبب القيود األمنية وانعدام الموارد يتولى حالياً مركز عدن مسؤولية 

المحافظات الواقعة في إطار ذلك المركز المخطط له. ويشارك نحو 122 
من الشرکاء العاملين في المجال اإلنساني في االستجابة في كل محافظات 
اليمن البالغ عددها 22 محافظة – 84 منظمات وطنية غير حكومية و30 

منظمة دولية غير حكومية و8 وكاالت لألمم المتحدة3 . ويتراوح عدد 
الشركاء العاملين في المجال اإلنساني في كل محافظة من 6 إلى 52، 

ويوجد أكبر عدد من الشركاء العاملين في المجال اإلنساني على مستوى 
المحافظات في أمانة العاصمة )52( وتعز )46( وعدن )43(. وتشمل 

المحافظات التي توجد فيها أعداداً أقل من المنظمات كل من سقطرى )6( 
التي يتواجد فيها أدنى عدد للمنظمات اإلنسانية، تليها المهرة )7(. وكون 

عدد المنظمات مرتفعا أو متدنيا يعود إلى حد كبير ويتسق مع االحتياجات 
اإلنسانية المحددة لكل محافظة. 

حسب تصور الشركاء العاملين في المجال اإلنساني، فإنه من بين إجمالي 
عدد المديريات في اليمن البالغ عددها 333 مديرية مازال يمكن الوصول 
نسبياً إلى نحو 62 بالمائة من هذه المديريات. وتواجه نحو 16 بالمائة من 
المديريات في اليمن )51 مديرية( حالياً “قيوداً شديدة أو بالغة الشّدة على 
الوصول”، تقع أكثر من 76 بالمائة منها )39 مديرية( في محافظات تعز 
وصعدة ومأرب والبيضاء وحجة والجوف المتضررة من النزاع، كما أن 

حركة اآلالف من األشخاص أصبحت مقيدة بسبب إغالق مطار صنعاء أمام 

 .)http://bit.ly/2r8Yqxf( في اليمن، على شبكة اإلنترنت )3. خارطة تواجد المنظمات )من، ماذا، وأين
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الحركة التجارية.

على الرغم من ذلك، وصل الشركاء العاملين في المجال اإلنساني خالل 
الفترة يناير – أبريل 2017م  إلى 4.3 ماليين شخص من إجمالي عدد 

السكان المستهدفين البالغ 11.9 مليون شخص. هذا الرقم يمثل فقط األفراد 
الذين حصلوا على شكل واحد على األقل من أشكال المساعدات اإلنسانية 

المباشرة أو المساعدات المتعلقة بالحماية عبر جميع القطاعات. واسترشاداً 
باألهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن، قدم الشركاء 

مساعدات إنسانية في محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة.

تستجيب المنظمات اإلنسانية الحتياجات السكان في محافظات اليمن البالغ 
عددها 22 محافظة بطريقة ال مركزية وقائمة على االحتياجات. وحققت 
المنظمات اإلنسانية 36 بالمائة من هدفها لعام 2017م، ويجب الحفاظ 

على هذا الزخم وزيادته، برمجياً ومالياً، نظراً لالحتياجات المتزايدة. 
ويشمل هذا األمر أيضاً زيادة أعداد الشركاء العاملين في المجال 

اإلنساني، بما في ذلك الحاجة إلى دعم الجهات المانحة للمنظمات الوطنية 
غير الحكومية. كما من الضروري إعادة فتح مطار صنعاء أمام حركة 

الطيران التجاري.

التحليل على مستوى المديريات

من أجل تعزيز الالمركزية واتخاذ القرارات المستنيرة وهياكل التنسيق 
التي تعمل بشكل أوثق مع السكان المتضررين، فإن الجهود اإلنسانية 

المنسقة في اليمن تتكامل في العمل على مستوى المحافظات مع التخطيط 
والمتابعة والتحليل على مستوى المديريات. وتم تحديد 319 من أصل 

333 مديرية في اليمن كمديريات ذات أولوية في استعراض االحتياجات 
اإلنسانية لعام 2017م. ومن شأن المتابعة عن كثب للوجود والوصول 
على مستوى المديريات أن تؤدي إلى زيادة فهم الحالة اإلنسانية وأثر 

االستراتيجيات والتدخالت الجغرافية. ويجري تنفيذ هذه الخطوة تدريجياً 
بدًءا من المديريات التي حددتها المجموعات كمديريات ذات أولوية، 
وخاصة بشأن التدخالت المتعلقة باألغذية والتغذية والصحة والمياه 

والصرف الصحي. فعلى سبيل المثال، يبين تحليل أولي للمديريات البالغ 
عددها 67 مديرية التي حددتها مجموعات األمن الغذائي والزراعة 

والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية كمديريات 
ذات أولوية أن المجموعات األربع المذكورة قد وصلت إلى األشخاص 

المحتاجين في 28 بالمائة من المديريات ذات األولوية البالغ عددها 
67 مديرية. عالوة على ذلك، فقد تم الوصول إلى حوالي 45 بالمائة 
من المديريات من قبل ثالث مجموعات على األقل بينما وصلت أقل 
من مجموعتين إلى 27 بالمائة خالل تلك الفترة. في حين أن أياً من 

المجموعات لم تبدي استجابة شاملة في المديريات ذات األولوية البالغ 
عددها 67 مديرية، فإن مجموعتي التغذية والصحة استجابت في 

جميع المديريات باستثناء مديرية واحدة، في حين أن مجموعة المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية نفذت تدخالت في أقل من نصف 

عدد المديريات. يشير ذلك إلى جهود استجابة متكاملة ناشئة على مستوى 
المديريات، األمر الذي سيكون من الالزم تعزيزه في األشهر المقبلة. 

بالمثل، يبين التحليل علی مستوى المديريات أنه يوجد في مديرية واحدة 
في محافظة تعز معدل تراكمي قدره 600 بالمائة مقارنة بالهدف. بالمثل، 

فإن خمس مديريات من أصل المديريات ذات األولوية البالغ عددها 67 
مديرية تبين أنه تم الوصول إليها لمرة، وهو أمر يتجاوز 100 بالمائة من 

عدد السكان األشد احتياجاً. ويشير التحليل األولي إلى أن المتابعة عن كثب 
على مستوى المديريات قد تزيد من فهم سبل ضمان استجابة أكثر تفصيالً 

وقائمة على االحتياجات.

جهود تنسيق المساعدات اإلنسانية في اليمن تواكب الحالة وتتطور 
معها. يتعين على جميع الشرکاء، بمن فيهم الجهات المانحة، دعم الدافع 

التحليلي بشكل أكثر اقتراباً من األشخاص المحتاجين – التحليل علی 
مستوى المديريات – ورصد العمل اإلنساني المبدئي وفقاً لذلك.

األهمية المحورية للحماية 

استناداً إلى مسؤوليات مبادرة حقوق اإلنسان أوال4ً ، تقوم قيادة العمل 
اإلنساني في اليمن برصد المعلومات الشهرية عن آثار الصراع على 

المدنيين وذلك لقياس تنبيهات اإلنذار المبكر أو ما يبرر اتخاذ إجراءات 
مبكرة أو عالجية. وتمكن المعلومات قيادة العمل اإلنساني من المناصرة 
بشکل أفضل حول قضايا الحماية وإبراز مسؤولية جميع أعضاء الفريق 

القُطري اإلنساني بشأن االعتبارات المتعلقة بالحماية وحقوق اإلنسان. 
وعلى سبيل المثال تزايد الخطاب المناهض لحقوق المرأة والمشاركة في 

سياق النزاع الذي يراقبه المجتمع اإلنساني ويتخذ إجراءات بشأنه. وبصفة 
مماثلة، قامت جميع المجموعات بإدراج اعتبارات الحماية في التخطيط 

واالستجابة وهي تخضع للمساءلة واإلبالغ عن تلك االلتزامات التي 
تظهر تفاصيلها في جميع الفصول الخاصة بالمجموعات في هذا التقرير. 

باإلضافة إلى التدريب، فقد اشتمل ذلك أيضاً على تفعيل اعتبارات السالمة 
واألمن في كيفية توزيع المساعدات مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات 

األقليات، وهو أمر غالباً ما يتم إغفاله. وتعطي خطة عمل الفريق القُطري 
اإلنساني لعام 2017م األولوية لبرامج الحماية، من بين مسؤوليات أخرى، 
وتبين األنشطة على مستوى المركز جهداً متضافراً لبدء تنفيذ االستراتيجية 
الوطنية للنازحين داخلياً وما يصحبها من الحد األدنى من إجراءات التنفيذ؛ 

فضالً عن خطط العمل المتعلقة بالحماية والنوع االجتماعي.

ستظل احتياجات الحماية تحظى باألولوية من حيث التركيز على امتداد 
العملية بأكملها – مع التركيز على التنفيذ على مستوى المركز – كما أن 

المتابعة المستمرة من قبل الفريق القُطري اإلنساني هو أمر ضروري 
لضمان تحقيق إنجازات ملموسة وفقاً لهذه األولوية.

جهود ضمان الجودة
يتم تعزيز جودة االستجابة عبر تحسين التواصل مع المجتمعات المحلية 
المتضررة وااللتزامات المتعلقة بمعايير االستجابة. وفيما يتعلق بتحسين 

التواصل مع المجتمعات المحلية المتضررة، فإن هذا يشمل التزامات 
المساءلة أمام السكان المتضررين لکل مجموعة تقوم بالتنفيذ حالياً من 

قبل کل مجموعة. أيضاً، فإن تزايد أنشطة التواصل من أجل “االستماع 
إلى” و “إبالغ” المجتمعات المحلية المتضررة تتم من خالل شراكة بين 

شبكة االتصاالت اإلنسانية والصندوق اإلنساني في اليمن. هذا األمر عبارة 
عن جهد يقوم فيه شرکاء صندوق التمويل المشترك عبر جمع تصورات 

المجتمع المحلي حول الجهود اإلنسانية واألسئلة ذات الصلة ويقوم شرکاء 
شبکة االتصاالت بإعداد الرسائل استجابة لذلك مع كل ما يساعد على 
نشرها على مستوى المجتمع المحلي. ويشمل هذا الجهد أيضاً المعايير 

الموثقة حول جودة االستجابة – أي األهداف والمؤشرات )أنظر الملحق 
1(، ويتيح هذا األمر التزاما أكثر شفافية – على سبيل المثال – حول حجم 

سلة األغذية الموزعة في جميع أنحاء اليمن والحد األدنى من المعايير حول 
حزم محددة من المساعدات. من الجدير بالذكر أن جهود ضمان الجودة 

يسلط الضوء على مطالب الشعب اليمني المستمرة إلنهاء النزاع – والذي 
البد أن ينتهي اآلن.

https://www.un.org/sg/en/content/ban-ki-moon/human-rights-front-initia- .4
tive
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يتم بذل جهود ملموسة لضمان الجودة، وهي توجه المعايير التي تقف 
وراء اإلنجاز وتؤثر على النُُهج اإلنسانية. سيكون من الضروري أن يتم 
تعزيز وصيانة هذه الجهود في األشهر المقبلة. يظل مطلب إنهاء النزاع 

واحداً من المطالب الكبرى التي أعرب عنها الشعب اليمني، ويتعين على 
الدول األعضاء التي لها نفوذ على األطراف أن تواصل توجيه نداءاتها 

من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع ووضع سالمة المدنيين في صميم 
أية استراتيجية عسكرية.

الشراكات اإلنسانية واإلنمائية

يعمل العديد من أعضاء المجموعات خارج إطار تنفيذ أنشطة إعادة 
اإلعمار واألنشطة االنتقالية لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 

ل خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  2017م وهي األنشطة التي تکمِّ
2017م. بالنظر إلى أن االحتياجات اإلنسانية في اليمن هي إلى حد كبير 
مدفوعة باستراتيجيات عسكرية هيكلية، وفي كثير من األحيان متعمدة، 

فإن هناك حاجة إلى وجود تنسيق قوي بين شركاء التنمية اإلنمائيين 
والشركاء في المجال اإلنساني، وعلى وجه الخصوص من خالل الجهود 

اإلنمائية الناشئة في اليمن والعمل الجاري من قبل مجموعات العمل 
اإلنساني. على سبيل المثال، أدى عدم دفع مرتبات أكثر من 1.5 مليون 

موظف حكومي إلى تقويض تقديم الخدمات االجتماعية، ولكنه أمر ال 
تستطيع المنظمات اإلنسانية معالجته. مع ذلك، فإنه يمكن للجهات المعنية 

بالتنمية معالجة بعض التحديات األكثر هيكلية، مثل عدم دفع المرتبات. 
سيكون من الضروري مواصلة الدراسة المتأنية من أجل تعزيز الشراكات 
المناسبة وأوجه التآزر والتعاريف الواضحة للمسؤوليات والمساهمات من 

قبل كال القطاعين لتحقيق األهداف المشتركة.

تخلق التدخالت اإلنمائية المتزايدة في اليمن فرصاً هامة للمساعدة في 
ضمان الحفاظ على الخدمات الحيوية؛ وهو أمر ال تستطيع المنظمات 

اإلنسانية القيام به بالنظر إلى حدود اختصاصاتها. ويتعين على المجتمع 
الدولي أن يرفع من حجم دعمه السياسي والمالي للعمل اإلنساني 

المنسق والمبدئي في اليمن إلى جانب المبادرات اإلنمائية المتماسكة 
والمعززة؛ ويجب إيالء األولوية لدفع مرتبات الموظفين الحكوميين.
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مراقبة الوضع 
تماشــياً مــع المنهجيــة المســتخدمة فــي اســتعراض االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2017م وااللتــزام بضمــان فهــم قائــم علــی 
البراهيــن لالحتياجــات اإلنســانية واالســتجابة المناظــرة، قــام الشــرکاء فــي المجــال اإلنســاني الوطنــي والدولــي بتحديــث 

فهمهــم لالحتياجــات کجــزء مــن جهــود المراجعــة الدوريــة.
استمرار النزاع وأعداد الضحايا

منذ شهر يناير 2017م، أصبحت العمليات العسكرية أكثر كثافة )بما في 
ذلك القصف الجوي والبحري والقتال البري( على طول الساحل الغربي 

لليمن مما أدى إلى نزوح حوالي 50,000 شخص. أثارت الخطابات 
العسكرية المشحونة من قبل األطراف المتحاربة مخاوف من أن يكون 

الهجوم على ميناء الحديدة وشيكاً؛ وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى خفض 
حجم الواردات إلى اليمن ويزيد من األضرار المحتملة على المراكز 

الحضرية المحيطة المكتظة بالسكان. في ظل الجهود القوية للدعوة إلى 
الحيلولة دون تنفيذ الهجوم، قام الشركاء مع ذلك بوضع خطة طوارئ 

لالستجابة السريعة والمنسقة في حالة تصاعد النزاع في الميناء وحوله. 

حتى 30 أبريل 2017م، تشير المصادر الرسمية إلى مقتل 8,053 
شخص وإصابة أكثر من 45,000 شخص من بين المدنيين نتيجة للنزاع1 

، وهي أرقام تعتبر أقل بكثير من العدد الحقيقي لإلصابات بالنظر إلى 
تقلص القدرة على اإلبالغ في المرافق الصحية والصعوبات التي تواجه 

الناس في الحصول على الرعاية الصحية.

االنتشار السريع للكوليرا

توسعت رقعة االنتشار الكبير والسريع الحالي للكوليرا وارتفاع معدالت 
الوفيات المرتبطة بهذا االنتشار بسبب زيادة انتشار عوامل الخطر متعددة 
األوجه وانهيار القطاع الصحي المؤسسي. هذا األمر يشمل تعطل خدمات 

الصحة العامة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في ظل 

1.  وزارة الصحة، 2017م.

محدودية الواردات الخاصة بالقطاع )مازال ميناء الحديدة يعمل بقدرات 
متدنية(، وانهيار الخدمات األساسية وظروف الصرف الصحي غير 

المالئمة وارتفاع مستويات النزوح. فقط 45 بالمائة من جميع المرافق 
الصحية تعمل بكامل طاقتها، ويفتقر أكثر من 8 ماليين شخص إلى مياه 
الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. لم يتم دفع مرتبات العاملين 

في مجال الصحة العامة لعدة أشهر، وهو أمر يؤدي إلى المزيد من 
تقويض قدرة النظام على االستجابة للتفشي الكبير للكوليرا. 

حتى 30 مايو، وصل عدد الحاالت المشتبه بإصابتها بالكوليرا إلى 
55,206 حالة في 19 محافظة2 . بيد أنه نظراً لتقلص القدرة على اإلبالغ، 
فإنه من المقبول تماماً أن األرقام المتوفرة هي أرقام ال تشمل الحاالت غير 

المبلغ عنها. الضغط على المرافق الصحية بسبب الوباء يؤثر على تقديم 
الخدمات الصحية بشكل عام، وبشكل خاص الخدمات الصحية لألمهات 

واألطفال حديثي الوالدة، نظراً ألنه يتم إعادة توجيه الموارد القليلة المتاحة 
لمواجهة هذا الوباء. هناك أدلة على أن سوء الحالة الصحية للسكان الذين 

يعانون بالفعل من انعدام األمن الغذائي يزيد من قابليتهم لإلصابة بالكوليرا 
ويسهم في ارتفاع معدالت الوفيات. على كل حال، يعيش نحو 24 مليون 

شخص في مناطق معرضة لخطر انتقال الكوليرا.

2. وزارة الصحة العامة والسكان، 2017م. ارتفعت األرقام في وقت النشر

عدد اإلصابات حسب تقارير المرافق الصحية1اإلصابات التي تم اإلبالغ عنها من قبل المرافق الصحية1

1,327 

2,349 

1,175 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

قتلى 8,053

جرحى 45,116
عدد اإلصابات53,169

جرحىقتلى

(1)

الخط البياني لإلصابات

ابريل- 2017مارس- 2017فبراير- 2017يناير- 2017ديسمبر- 2016نوفمبر- 2016اكتوبر- 2016سبتمبر- 2016

بسبب العدد الكبير للمرافق الصحية التي ال تعمل او تعمل بشكل جزئي بسبب النزاع، يبدو أن األرقام الواردة ليست دقيقة وربما تكون األرقام الفعلية أعلى.
المصدر: منظمة الصحة العالمية (30 ابريل 2017)

المناطق التي انتشرت فيها الكوليرا

المصدر: فريق العمل المعني بالكوليرا

تواجد كوليرا

مديرية تنتشر بها الكوليرا 240

(حالتين أو اكثر)

حضرموت

المهرة

شبوة

سقطرى
لحج

أبين

صعدة

إب

مأرب
صنعاء

البيضاء

حجة

عمران

ريمةذمار

المحويت

الحديدة

عدن

أمانة العاصمة

الجوف

الضالع

المصدر: فريق العمل المعني بالكوليرا

السياق العملياتي 
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تدهور األمن الغذائي وتفاقم سوء التغذية

تسبب النزاع المتصاعد في أثر مدمر على األمن الغذائي وسبل كسب 
العيش في بلد كان في األصل يعتمد على 80 بالمائة من واردات األغذية 

ولكنه يواجه اآلن قيوداً على الواردات وارتفاع أسعار المواد الغذائية 
وتضاؤل القوة الشرائية. وفقاً لبرنامج األغذية العالمي، فإن ما يقرب من 
80 بالمائة من األسر في اليمن ذكرت بأنها تواجه وضعاً اقتصادياً أسوأ 

مما كان عليه قبل األزمة. انقطاع دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، 
والتي كانت تمثل البند األكبر في الميزانية قبل تسييس البنك المركزي 

اليمني، يتسبب في إلحاق أضرار جسيمة نظراً لعدم قدرة جزء كبير 
من السكان على شراء األغذية المتوفرة. أما بالنسبة لألشخاص الذين 
يمتلكون المال، فإن ارتفاع األسعار يعوق أيضاً وصولهم واستهالكهم 

للغذاء. كما انخفض اإلنتاج المحلي من األغذية بشكل ملحوظ، فضالً عن 
قدرة المجتمعات الساحلية على الصيد قبالة السواحل بسبب توسع النزاع 
في المناطق الساحلية لليمن. وفقاً آلخر تقييم لألمن الغذائي والتغذية في 

حاالت الطوارئ، فإن 17.1 مليون شخص، أي 60 بالمائة من عدد 
السكان، يعانون من انعدام األمن الغذائي، ووفقاً لتقرير التصنيف المرحلي 

المتكامل لألمن الغذائي للفترة مارس - يوليو 2017م، فإن ما يُقدر بنحو 
17 مليون شخص، أي ما يعادل 60 بالمائة من إجمالي عدد السكان في 

اليمن، يعانون من انعدام األمن الغذائي وبحاجة إلى مساعدات إنسانية 
عاجلة. من بين هؤالء، فإن 10.2 مليون شخص هم في المرحلة الثالثة 
»األزمة« من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي و6.8 ماليين 

شخص في المرحلة الرابعة »الطوارئ« من التصنيف المرحلي المتكامل 
لألمن الغذائي.

على الصعيد الوطني، ازداد عدد السكان الذين يمرون بمرحلة الطوارئ 
)المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي( ومرحلة 

األزمة )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي( 
بنسبة 20% بالمقارنة مع نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 

الغذائي الذي تم إجراؤه في شهر يونيو 2016م، فيما تدهورت محافظتي 
الجوف وحضرموت إلى المرحلة الثالثة!3  وتصنيف من المرحلة الثالثة، 
على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، فقد تبين في أربع محافظات )أبين وتعز 

والحديدة وحضرموت( انتشار سوء التغذية الحاد الشامل فوق العتبة 
الحرجة لمنظمة الصحة العالمية )≤15 بالمائة(4. وتعاني سبع محافظات 
من مستويات خطورة االنتشار سوء التغذية الحاد الشامل )10 - 14.9 

3. المرحلة الثالثة! تشير إلى أنه من الممكن أن تكون المنطقة في مرحلة الطوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف 
المرحلي المتكامل لألمن الغذائي( أو ما هو أسوأ من ذلك في حال عدم تقديم مساعدات إنسانية.

4. التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي للفترة مارس – يوليو 2017م.

بالمائة(، في حون تبين في سبع محافظات انتشار سوء التغذية الحاد 
الشامل عند مستويات ضعيفة )5 - 9.9 بالمائة( . حوالي 95 مديرية 

في 14 محافظة )أنظر الخريطة( أظهرت معدالت لكل من سوء التغذية 
الحاد الشامل وانعدام األمن الغذائي الحاد تتجاوز 15 بالمائة و20 بالمائة 
على التوالي، مما يخل بمستويات عتبة الطوارئ. وتكشف هذه المديريات 

عن حالة غير مستقرة ومتدهورة لألمن الغذائي والتغذية تستلزم إعطاء 
األولوية للتدخالت المتكاملة لألمن الغذائي والتغذية المنقذة لألرواح 

للحيلولة دون انزالق الناس نحو المجاعة. 

النزوح المتزايد وطويل األمد

منذ عام 2015م، عانى أكثر من 10 بالمائة من سكان اليمن من صدمة 
النزوح بسبب السلوك الوحشي لألعمال العدائية5 ؛ وتمثل هذه النسبة 

أكثر من 3 ماليين شخص، منهم مليوني شخص مازالوا منتشرين في 
21 محافظة. تشير تقديرات فريق العمل المعني بحركة السكان إلى 
أن 900,000 شخص عادوا إلى ديارهم األصلية، ولكنهم لم يجدوا 

سوى انعداماً لسبل كسب العيش واستمرار المخاطر المتعلقة بالحماية، 
مما حد من قدرتهم على تحقيق حلول دائمة لنزوحهم. محافظات حجة 

وتعز وعمران وأمانة العاصمة هي المحافظات التي تضم أكبر عدد من 
النازحين، أي ما يقرب من 50 بالمائة من السكان النازحين، وفي حين 

يعيش 77 بالمائة من إجمالي عدد النازحين في أماكن خاصة، يعيش 22 
بالمائة، أي أكثر من 462,000 شخص من النازحين داخلياً في مالجئ 

جماعية أو في مستوطنات عشوائية. يشكل ما يقرب من 50,000 شخص 
نزحوا عبر محافظة تعز، بصورة أساسية من مديريتي المخا وذوباب 
بسبب تصاعد حدة القتال في الساحل الغربي، أكبر موجة من النزوح 

الجديد في عام 2017م.

تشير فترة النزوح الطويلة )81 بالمائة من النازحين داخلياً مازالوا في 
حالة نزوح لفترة أطول من سنة واحدة( إلى عبء طويل األمد على 

المجتمعات المضيفة وعلى أولئك الذين يدفعون إيجاراً، مما يزيد من 
إطالة أمد القدرة على الصمود. أيضاً، يؤدي النزوح الطويل إلى الضغط 

على مواطن الضعف المتزايدة التي تعاني منها الفتيات والنساء والمسنين 
واألقليات في هذه األوضاع، ويواجه العائدون مستويات مماثلة من الحاجة 

مقارنة بالنازحين داخلياً، ويُجبرون على البقاء مع أقاربهم أو في مساكن 
بديلة بعد عودتهم إلى منازل مدمرة في كثير من الحاالت.

5. فريق العمل المعني بحركة السكان، التقرير الرابع عشر.

المناطق التي تحظى باألولوية من حيث الحاجة إلى األمن الغذائي والتغذية
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المصدر: التقرير الرابع عشر لفريق العمل المعني بحركة السكان )مايو 2017م(المصدر: مجموعة التغذية ومجموعة األمن الغذائي والزراعة
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تبين التقييمات أن االحتياجات األكثر إلحاحاً لكل من النازحين داخلياً 
والعائدين هي الغذاء )76 بالمائة(، يليها الحصول على دخل )8 بالمائة( 
والمأوى )4 بالمائة( – مما يسلط المزيد من الضوء على حالة االحتياج 

لدى النازحين، حيث يغرق الناس في براثن الفقر ويحولون احتياجاتهم ذات 
األولوية إلى المساعدات المنقذة لألرواح.

األشخاص المحتاجين

بسبب تفشي وباء الكوليرا مؤخراً والموجات الجديدة من النزوح الناتج 
عن النزاع وتفاقم أزمة األمن الغذائي، تشير األرقام إلى أن العدد اإلجمالي 

لألشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية أو المساعدة في مجال الحماية قد 
زاد بما يقرب من مليوني شخص منذ نشر استعراض االحتياجات اإلنسانية 

لعام 2017م. يحتاج نحو 20.7 مليون شخص في جميع أنحاء البالد إلى 
المساعدات، 47 بالمائة منهم )أي 9.8 مليون شخص( من ذوي الحاجة 

الماسة وبحاجة إلى مساعدات فورية إلنقاذ حياتهم أو للبقاء على قيد الحياة، 
في حين أن 10.8 مليون شخص )53 بالمائة من األشخاص المحتاجين( 

بحاجة إلى مساعدات إنسانية من أجل استقرار حالتهم ومنعهم من االنزالق 
نحو الحاجة الماسة6 . ومنذ نشر استعراض االحتياجات اإلنسانية لعام 

2017م، رصدت مجموعة األمن الغذائي والزراعة زيادة في عدد 
المحتاجين من 14.8 مليون شخص إلى 17 مليون شخص، وتعكس هذه 

الزيادة االستنتاجات الواردة في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 
الغذائي الصادر في شهر مارس 2017م، والذي يشير إلى انتقال السكان من 

المرحلة الرابعة إلى المرحلة الثالثة )أنظر الفصل أعاله(، في ظل انتشار 
انعدام األمن الغذائي. كما تشير البيانات الجديدة إلى اتساع نطاق األزمة 

6. علی وجه التحديد، تُعزى معظم التغيرات إلی تنقيح األرقام الرئيسة وشدة االحتياجات في مجموعة األمن الغذائي 
والزراعة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومجموعة التغذية، فضالً عن تطبيق التوقعات السکانية 

لعام 2017م.

األشخاص المحتاجين

إجمالي المحتاجين
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التغير في عدد األشخاص المحتاجين حسب المجموعة )من نوفمبر 2016م إلى أبريل 2017م(
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اإلنسانية، مما يؤثر على جزء متزايد بشكل مستمر من السكان.

ال يشير االنخفاض الطفيف )غير ذي داللة إحصائية، ولكنه ذو صلة 
مهمة باألرواح( في عدد األشخاص من ذوي الحاجة الماسة إلى حدوث 

تحسن في الحالة. إنه قد يشير في الواقع إلى أن تحديد األولويات اإلنسانية 
إلنقاذ األرواح والحفاظ عليها يؤتي ثماره وربما يكشف أيضاً عن تحُسن 

القياس. األمر المهم والمثير للقلق هو اتساع األزمة ليرتفع عدد األشخاص 
المحتاجين من 18.8 مليون شخص إلى 20.7 شخص. 

الوصول

تندرج القيود المفروضة على الوصول في اليمن في عام 2017م 
تحت أربع فئات عريضة: تقييد حركة المنظمات أو الموظفين أو السلع 
داخل البلد المتضرر؛ والعنف ضد موظفي وأصول ومرافق المنظمات 

اإلنسانية؛ والتدخل في تنفيذ األنشطة اإلنسانية؛ والعمليات العسكرية 
واستمرار األعمال القتالية. 

تشير مناقشات مجموعات التركيز اإلنسانية التي عقدت في شهر مايو 
2017م إلى أنه مازال يمكن الوصول نسبياً إلى 62 بالمائة من المديريات 

في اليمن. من المعتقد أن نحو 16 بالمائة من المديريات في اليمن )51 
مديرية( تواجه حالياً »قيوداً شديدة أو شديدة للغاية على الوصول«، تقع 

أكثر من 76 بالمائة منها )39 مديرية( في محافظات تعز وصعدة ومأرب 
والبيضاء وحجة والجوف المتضررة من النزاع. وإجماالً، يبلغ عدد سكان 

المديريات التي تبين أنه يصعب الوصول إليها حوالي 2.9 مليون نسمة، 
من بينهم أكثر من 350,000 شخص من النازحين داخلياً إضافة إلى 

100,000 شخص من العائدين7 ؛ ويُقّدر عدد السكان من ذوي الحاجة 
الماسة للمساعدات اإلنسانية في هذه المديريات بنحو 1.7 مليون شخص، 

أي ما نسبته 59 بالمائة.

7.  تمت عملية االحتساب وفقاً لتقرير فريق العمل المعني بحركة السكان – اليمن، التقرير الرابع عشر، مايو 
2017م.

بالمقارنة مع نهاية عام 2016م، ازداد تدهور مستويات الوصول في 
35 مديرية تقع حوالي 60 بالمائة منها في محافظات تعز )11 مديرية( 
والحديدة )10 مديريات(، وقد تأثرت مباشرة بالعملية العسكرية »الرمح 
الذهبي« التي بدأت في شهر يناير 2017م والتي تغطي الساحل الغربي 

للبالد. وال يزال استمرار القيود المفروضة على تنقل األشخاص من داخل 
وإلى خارج اليمن بسبب إغالق حركة الطيران في مطار صنعاء يمثل 

مصدر قلق.

التقييمات

في عام 2017م، قام الشرکاء في المجال اإلنساني بإجراء 52 تقييما في 
17 محافظة – أي ما يقرب من نصف مجموع التقييمات البالغ 141 

تقييما التي تم اإلبالغ عن إجرائها في عام 2016م. تواصل المنظمات 
الوطنية غير الحکومية والمنظمات الدولية غير الحکومية تنفيذ معظم 
هذه التقييمات؛ فيما يتزايد عدد التقييمات المنسقة التي يتم إجراؤها من 
قبل الفرق المشترکة بين المنظمات الوطنية غير الحکومية والمنظمات 

الدولية غير الحکومية واألمم المتحدة. ال تزال سالمة الموظفين / الباحثين 
والتصاريح المحدودة من قبل السلطات، فضالً عن القيود المالية، وخاصة 

بالنسبة للمنظمات الوطنية غير الحكومية8 ، تمثل معوقات الرئيسية أمام 
هذا النشاط. ويواصل الفريق العامل المعني بالتقييم والمتابعة تحسين جودة 
التقييمات وتنسيقها، وبشكل خاص تقييمات المرحلتين األولى والثانية التي 

تقوم بإجرائها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. ويقوم فريق التقييم 
في حاالت الطوارئ9  الذي يضم 200 عضو بتوحيد معايير المعلومات 

المطلوبة إلطالق أي استجابة طارئة )المرحلة األولى(.

8. مسح تقييم القيود على الوصول:
http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/
reach_ymn_factsheet_assessmentconstraintsurvey_apr2017_1.pdf

9. تصنيف تقييم الطوارئ حسب المركز: 58 في صنعاء؛ 41 في عدن؛ 24 في صعدة؛ 16 في إب؛ 57 في 
الحديدة.

المستويات المتوقعة للقيود المفروضة على الوصول
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باإلضافة إلی ذلك، فإن الشرکاء أکثر قدرة علی التنسيق بمساعدة لوحة 
متابعة التقييم التفاعلي الجديدة وأدوات المسوحات، کما أن القائمة 

المرجعية لجودة التقييم التي تم تطويرها حديثاً تعمل علی تحسين توحيد 
معايير التقييم المستخدمة في تخطيط االستجابة. ستؤدي هذه الجهود إلى 

زيادة تعزيز استعراض االحتياجات اإلنسانية لعام 2018م.

الموارد المتاحة

خالل الفترة المشمولة بالتقرير )يناير – أبريل 2017م(، قدمت الجهات 
المانحة 375 مليون دوالر أمريکي لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن 

لعام 2017م، مما أتاح تغطية 18.2 بالمائة مقارنة بمبلغ النداء الذي يصل 
إلى 2.1 مليار دوالر أمريکي. هذا األمر يحدث على الرغم من الحدث 
الرفيع المستوى إلعالن التبرعات الذي ُعقد في جنيف في شهر أبريل 

2017م، حيث تعهدت أكثر من 40 دولة عضو بتقديم 1.1 مليار دوالر 
أمريکي. باإلضافة إلی ذلك، تم تقديم مبلغ 107 مليون دوالر أمريکي 
للمنظمات العاملة في اليمن خارج إطار خطة االستجابة اإلنسانية في 

اليمن.  

شهد التمويل تبايناً كبيراً ما بين المجموعات، مما أدى إلى نقص حاد في 
التمويل لمجموعات 

التعليم )صفر بالمائة 
من التمويل(، والمأوى 

والعمالة الطارئة وإعادة 
التأهيل المجتمعي 

والحماية التي تلقت 
جميعها أقل من 10 
بالمائة من التمويل 

المطلوب. في الوقت 
الذي تواجه فيه 

اليمن مجاعة محتملة 
وانتشاراً سريعاً لتفشي 

الكوليرا، فإن المستويات 
المنخفضة لمجموعات 

األمن الغذائي والزراعة 
والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة والتغذية هي أمر 

مثير للقلق بشكل خاص. التمويل يضع قيوداً على الوصول10 .

يكشف تحليل لبيانات التمويل عن انخفاض مستويات التمويل للمنظمات 
الوطنية غير الحكومية. ويمكن تفسير هذا المستوى المنخفض للتمويل 

10. في وقت النشر، ازداد التمويل إلى 29 بالمائة ولكنه يظل منخفضاً رغم ذلك.

جزئياً من خالل انخفاض معدالت اإلبالغ من قبل الشركاء الذين ليست 
لديهم دراية بنظام التتبع المالي، وهي فجوة يعالجها قادة المجموعات. مع 

ذلك، فإنه يتعين توفير المزيد من التمويل المباشر من قبل مجتمع المانحين 
األوسع للمنظمات الوطنية غير الحکومية، التي تمثل خط االستجابة 
األمامي في هذه األزمة، تماشياً مع االلتزامات التي تم التعهد بها في 

مؤتمر القمة العالمي للعمل اإلنساني في عام 2016م.

في الوقت الراهن، يعتبر الصندوق اإلنساني في اليمن الذي تبلغ ميزانيته 
49 مليون دوالر أمريكي من المساهمات المؤكدة11  في عام 2017م أحد 

أكبر الصناديق اإلنسانية القطرية المجمعة في العالم.

خالل عام 2017م، تم إطالق ثالثة مخصصات – واحد أساسي واثنان 
احتياطيان. يركز المخصص األساسي وقيمته 50 مليون دوالر أمريكي 

على األسباب المباشرة النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، باإلضافة إلى 
االستجابة المتكاملة للنازحين داخلياً واألسر العائدة والمجتمعات المضيفة 

األكثر ضعفاً؛ فيما يركز المخصصان االحتياطيان على الكوليرا. 

في شهر يناير 2017م، قام الصندوق اإلنساني في اليمن بتخصيص مبلغ 
2.4 مليون دوالر أمريكي لالستجابة لتفشي الكوليرا في شهر أكتوبر 

2016م. وعقب عودة تفشي وباء الكوليرا، سمح منسق الشؤون اإلنسانية 
كذلك بتخصيص مبلغ احتياطي قدره 10 ماليين دوالر أمريكي لدعم 
المنظمات التي تعمل في خط االستجابة األمامي التي تقوم بالتصدي 

للتفشي األخير للكوليرا في 10 مديريات ذات أولوية. ويعمل الصندوق 
اإلنساني في اليمن على دعم المنظمات الوطنية غير الحكومية وتمكين 

المنظمات التي تعمل في خط االستجابة األمامي. ويهدف الصندوق 
اإلنساني في اليمن في عام 2017م إلی زيادة حجم األموال المخصصة 

للمنظمات الوطنية غير الحکومية مقارنة بنسبة 17 بالمائة تم تخصيصها 
لها في عام 2016م. وبلغت النسبة حتى بداية شهر يونيو 23 بالمائة 

)1.2 مليون دوالر أمريکي( للمنظمات الوطنية غير الحکومية. ويمثل 
التوسع في بناء قدرات وتدريب الشركاء الوطنيين للمساعدة في زيادة 

عدد المنظمات التي يحق لها طلب الحصول على التمويل من الصندوق 
اإلنساني في اليمن استراتيجية يتم تنفيذها بفعالية.

قام الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ بتقديم مبلغ 25 مليون دوالر 
أمريكي لمنع حدوث مجاعة في اليمن كجزء من المظلة التي تبلغ 

قيمتها 118 مليون دوالر أمريكي ألغراض االستجابة للمجاعة وتدابير 
الوقاية في اليمن وجنوب السودان والصومال ونيجيريا. في اليمن، سيتم 

استخدام المنحة لمعالجة األسباب الجذرية لسوء التغذية وانعدام األمن 
الغذائي لتفادي انزالق الناس نحو المجاعة وتعزيز القدرة اللوجستية 

11. هذه المساهمات مخصصة لعام 2017م فقط، إضافة إلى مبلغ 22 مليون دوالر أمريكي مرحل من السنة 
السابقة )المساهمات المتأخرة، ديسمبر 2016م(.

2.1 مليار دوالر
اإلحتياجات

491 مليار دوالر
تم تمويله 349 مليار دوالر

تم تمويله
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اإلحتياجات
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%19 
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تم تمويلة

مقارنة التمويل 2016م – 2017م 
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التغذية 
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الحماية المأوى1

 1المأوى / المواد غيرالغذائية /إدارة المخيمات وتنسيق أنشــطتها، 2مجموعة متعددة القطاعات للمهاجرين والالجئين، 3 التشغيل أثناء الطوارئ وإعادة تأهيل المجتمعات المحلية

الالجئين
والمهاجرين2

التعليمالصحة المياة والنظافة
والصرف 
الصحي

التشغيل أثناء
 الطوارئ3
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الباب االول: السياق العملياتي  مراقبة الوضع 

لضمان تقديم اللوازم الطبية والغذاء في الوقت المناسب إلى األشخاص 
المحتاجين وتعزيز انتقال الموظفين إلى المناطق المتضررة. وينصب 

تركيز المشاريع على 59 مديرية ذات أولوية، بما يتوافق استراتيجيا مع 
المخصص األساسي الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية في نفس 

المديريات.

تواجد المنظمات اإلنسانية

على الرغم من التحديات الهائلة، يشارك 122 
شريكا من الشرکاء العاملين في المجال اإلنساني 

في االستجابة في كل محافظات اليمن البالغ عددها 
22 محافظة، 84 منهم عبارة عن منظمات وطنية 
غير حكومية و30 منظمة دولية غير حكومية و8 

من وكاالت األمم المتحدة12 . يتراوح عدد الشركاء 
العاملين في المجال اإلنساني في كل محافظة من 

6 إلى 52، ويوجد أكبر عدد من الشركاء العاملين 
في المجال اإلنساني على مستوى المحافظات في 

أمانة العاصمة )52( وتعز )4( وعدن )43(. تشمل 
المحافظات التي توجد فيها أعداداً أقل من التواجد 

كل من سقطرى )6( مع أدنى عدد لتواجد المنظمات 
اإلنسانية، تليها المهرة )7(.

تماشياً مع التزام الفريق القُطري اإلنساني بتعزيز التمکين والالمرکزية 
على المستوى المحلي لجهود تنسيق العمل اإلنساني، عمل الشرکاء معاً 
علی تعزيز المراکز الرئيسية للعمليات في عدن وإب والحديدة وصعدة 

وصنعاء. ما زال عدد الموظفين الدوليين في ازدياد في مختلف المراكز؛ 
كما يجري تحديد المسؤوليات ورصدها.

باإلضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ االستجابة حالياً عبر المراكز وعلى سبيل 
المثال يتم تقديم الدعم لمحافظة تعز اآلن من محافظات الحديدة وإب 

وعدن. ويعتبر رصد الوجود اإلنساني على مستوى المديريات مجاالً من 
مجاالت التركيز من حيث أن االستجابة اإلنسانية المنسقة سوف تحدد 

األولويات في األشهر المقبلة.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/april_3w_ar_v5.pdf .12

التواجد العملياتي

المصدر: المجموعات )أبريل 2017م(
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إجمالي المنظمات العاملة في اليمن
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الباب الثاني : االستجابة اإلنجاز

االستجابة
اإلنجاز

يقوم الشرکاء الوطنيين والدوليين العاملون في المجال اإلنساني في اليمن 
بتقديم المساعدات بطريقة منسقة وفقاً ألهداف عام 2017م علی مستوى 

المحافظات والمديريات التي تم تضمينها في خطة االستجابة اإلنسانية في 
اليمن لعام 2017م. بالنظر إلى التعقيدات التي أخذت في الظهور والحاجة 
إلى التخطيط والمتابعة عن كثب بشأن األشخاص المحتاجين بقيادة منسق 

الشؤون اإلنسانية وبتيسير من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، فإن 
ل منصته على مستوى المحافظات بالمعلومات على  المجتمع اإلنساني يكمِّ

مستوى المديريات. 

ويقوم المجتمع اإلنساني بذلك على الرغم من التحديات اإلدارية 
والبيروقراطية واألمنية الهائلة، باإلضافة إلى مستويات التمويل 

المنخفضة. ومن أجل رصد االستجابة، فإنه توجد عملية قوية لجمع 
وتحليل المعلومات تقيس المجموعة واإلنجازات على المستوى 

االستراتيجي. ويتم جمع بيانات االستجابة علی مستوى المجموعة والتحقق 
منها كل شهر ونشرها في لوحات متابعة الحالة اإلنسانية اليمنية نصف 

الشهرية1 .

ومنذ شهر يناير 2017م، وصل الشركاء العاملون في المجال اإلنساني 
إلى 4.3 مليون شخص من إجمالي عدد السكان المستهدفين البالغ 11.9 

مليون شخص. هذا الرقم يمثل فقط األفراد الذين حصلوا على شكل 
واحد على األقل من أشكال المساعدات اإلنسانية المباشرة أو المساعدات 
المتعلقة بالحماية عبر جميع القطاعات. استرشاداً باألهداف االستراتيجية 

لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن، قدم الشركاء مساعدات إنسانية في 

1. لوحة المتابعة للفترة يناير – أبريل 2017م متاحة على هذا الرابط:
http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-dashboard-january-april-2017

محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة. 

 
االستجابة المتكاملة 

في عام 2017، عزز الفريق القُطري اإلنساني وآلية التنسيق بين 
المجموعات استراتيجيات االستجابة المتكاملة. ففي إطار استراتيجية 
النازحين داخلياً، يعمل الشركاء معاً بطريقة متكاملة لتلبية احتياجات 
السكان النازحين. واستجابة لخطر المجاعة، تعمل مجموعات األمن 

الغذائي والزراعة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
معاً لمضاعفة الموارد آخذة في االعتبار حالة العوز وتم في هذا اإلطار 
تحديد 95 مديرية ذات أولوية نظرا لتعرضها بشدة لخطر االنزالق نحو 

المجاعة، ووضعت خطة عمل مشتركة لتعزيز وتوجيه توسيع نطاق 
العملية، وتقديم الدعم للشركاء المحليين خالل االستجابة. توصل شركاء 
الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية معاً إلى وضع خطة 

مشتركة لالستجابة المتكاملة للكوليرا2  لتوجيه االستجابة وأولوياتها وتعبئة 
الموارد، بما في ذلك إنشاء مراكز عالج اإلسهال ومراكز العالج بمحلول 

اإلماهة الفموية. وتحتاج الخطة إلى 66.7 مليون دوالر أمريکي وسيتم 
تضمينها في خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 2017م3 .

http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-cholera-outbreak-integrated-re- .2
sponse-plan-23-may-2017

3. يزداد هذا المبلغ مع تحديث الخطة استناداً إلى ارتفاع أعداد حاالت الكوليرا في جميع أنحاء البالد.
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المصدر: المجموعات )أبريل 2017م(
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الباب الثاني: االستجابة اإلنجاز

الوصول على مستوى المحافظات والمراكز  

بناًء على اإلنجازات المحققة في عام 2016م، وانطالقاً من مراكز 
المساعدة اإلنسانية الخمسة في عدن والحديدة وإب وصنعاء وصعدة، 

فقد تم الوصول إلى جميع المحافظات من قبل الشركاء العاملين في 
المجال اإلنساني في عام 2017م. في ظل واحدة من أعلى النسب المئوية 
للوصول في عام 2017م، حقق مركز عدن 50 بالمائة من هدفه المحدد 

ومركز الحديدة 25 بالمائة ومركز المكال 11 بالمائة ومركز إب 31 
بالمائة ومركز صعدة 89 بالمائة ومركز صنعاء 29 بالمائة. وهناك تباين 

ملحوظ بين الوصول الشامل للمجموعات في المحافظات المختلفة. فعلى 
سبيل المثال، تم تحقيق هدف 2017م في صعدة وتجاوزه ليصل إلى 131 
بالمائة؛ بينما تم الوصول إلى أكثر من 60 بالمائة من السكان المستهدفين 

في شبوة والضالع بشكل من أشكال المساعدة اإلنسانية أو المساعدة 
المتعلقة بالحماية. وفي المقابل، تم الوصول إلى أقل من 20 بالمائة 

من السكان المحتاجين إلى المساعدات اإلنسانية في سقطرى والمهرة 
وحضرموت ومأرب وريمة، أما محافظتي صنعاء وأمانة العاصمة فقد 

شهدت بعضاً من أدنى مستويات الوصول في حين أنها المحافظتين األکثر 
تضرراً من تفشي وباء الکوليرا الحالي.

تُظِهر التباينات بين المجموعات أيضاً أن بعض المجموعات تحقق 
األهداف وتتجاوزها، في حين أن أداء بعضها اآلخر يكون عند مستويات 

متدنية بصورة كبيرة. في صعدة، على سبيل المثال، أفادت مجموعة المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية ومجموعة األمن الغذائي والزراعة 

بتحقيق وتجاوز 100 بالمائة من الهدف، في حين تم تحقيق 7 بالمائة فقط 
من هدف مجموعة التغذية و11 بالمائة من أهداف مجموعتي الحماية 

والصحة.

هذه النتائج على مستوى المحافظات تسلط الضوء على ضرورة نقل 
تحليل التخطيط والمتابعة إلى مستوى المديريات، وهو أمر يجري تنفيذه 

حالياً، لضمان فهم أكثر دقة ومالءمة لالحتياجات اإلنسانية واالستجابة في 
جميع أنحاء اليمن.

تحديد أولويات االستجابة على مستوى المديريات 

حيثما يتوفر التحليل على مستوى المديريات، يؤدي التقارب بين 
المديريات التي تواجه إمكانية المجاعة وانتشار الكوليرا مقارنة 

باألشخاص الذين تقدم لهم المساعدة على نحو متكامل من قبل المجموعات 
الرئيسية ذات الصلة )مجموعات األمن الغذائي والزراعة، والتغذية، 

والصرف الصحي والنظافة الصحية، والصحة( إلى زيادة الفهم الشامل 
للحالة.

بوجه عام، وبعد مقارنة المديريات المتضررة من الكوليرا البالغ عددها 
227 مديرية )أبلغت عن حالتين أو أكثر من حاالت اإلصابة بالكوليرا( 

والمديريات األكثر احتياجاً لألمن الغذائي والتغذية البالغ عددها 95 
مديرية، تم تحديد 67 مديرية ذات أولوية لتكون مجموعة فرعية لتجُمع 

القطاعات. تقع هذه المديريات في محافظات أبين )4( والضالع )3( 
والحديدة )10( والمحويت )2( وعمران )3( وذمار )5( وحجة )12( 
وإب )3( ولحج )6( وريمة )1( وصعدة )5( وشبوة )2( وتعز )11(.

مع مالحظة أن مجموعة األمن الغذائي والزراعة بدأت في اإلبالغ عن 
بيانات االستجابة علی مستوى المديريات فقط في شهر أبريل، تبين 

المعلومات المتعلقة باالستجابة على مدى الفترة التي يُظِهر فيها التحليل أن 
28 بالمائة من المديريات البالغ عددها 67 مديرية قد تم الوصول إليها من 
قبل كل المجموعات األربع )األمن الغذائي والزراعة، والتغذية، والصرف 
الصحي والنظافة الصحية، والصحة(. وتم الوصول إلى حوالي 45 بالمائة 

من المديريات من قبل ثالث مجموعات على األقل بينما وصلت أقل 
من مجموعتين إلى 27 بالمائة خالل هذه الفترة. ويشير ذلك إلى جهود 

استجابة متكاملة ناشئة على مستوى المديريات، وهو الهدف في األشهر 
المقبلة.

وفي حين أن أياً من المجموعات لم تبدي استجابة شاملة في المديريات 
ذات األولوية البالغ عددها 67 مديرية، فإن مجموعتي التغذية والصحة 

استجابت في جميع المديريات باستثناء مديرية واحدة، في حين أن 
مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية نفذت تدخالت في 

عدد السكان الذين تم الوصول إليهم حسب المجموعة
(بالماليين) أشخاص مستهدفون

(بالماليين) أشخاص تم الوصول إليهم

ف
دا

ته
إلس

ل/ا
صو

الو

%48

%

%48%23%22%20%18%14%8%6

0.298.28.33.510.42.21.02.61.4

0.143.91.90.772.10.390.140.220.09

إجمالي

(12% من 36مليون شخص مستهدف)

شخص تلقى مساعدات إنسانية مباشرة أو 
مساعدات تتعلق بالحماية في أنحاء اليمن.

 

4.3 مليون

في جميع المحافظات
ال 22

األمن الغذائي 
والزراعة

المياه، النظافة
 والصرف الصحي

التغذية 
الصحية

التشغيل أثناءالتعليمالصحةالحماية
الطوارئ

الالجئين 
والمهاجرين

المأوى

المصدر: المجموعات )أبريل 2017م(
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أقل من نصف عدد المديريات. وفيما يتعلق بشهر أبريل، فقد استجابت 
مجموعة األمن الغذائي والزراعة في 58 مديرية من أصل 67 مديرية 

ذات أولوية.

بالمثل، فإن التحليل على مستوى المديريات يعطي فكرة عن تجاوز نسبة 
اإلنجاز. على سبيل المثال، يوجد في مديرية واحدة في محافظة تعز معدل 

تراكمي قدره 600 بالمائة مقارنة بالهدف. بالمثل، فإن خمس مديريات 
من أصل المديريات ذات األولوية البالغ عددها 67 مديرية تبين أنه تم 

الوصول إليها لمرة، وهو أمر يتجاوز 100 بالمائة من عدد السكان األشد 
احتياجاً. 

التحليل على مستوى المديريات يسلط الضوء على المديريات ذات 
األولوية التي تحتاج إلى النظر إليها بمزيد من التفاصيل عن الثغرات 
والتوسع في االستجابة. في بعض الحاالت، يمكن تفسير ذلك بالحالة 

المتطورة في حين أنه في حاالت أخرى قد يكون ذلك مدفوعاً باعتبارات 
اإلمدادات والمالءمة وال يكون مدفوعاً باالحتياجات. وقد يشير ذلك في 

حاالت أخرى إلى مشكلة في االستهداف.

مع استثناءات قليلة، فإن درجات صعوبة الوصول عبر هذه المديريات 
البالغ عددها 67 مديرية تُظِهر قيوداً مخففة على الوصول. أما في الحاالت 

التي تكون فيها القيود المفروضة على الوصول مشددة، فإنه ال يبدو أن 
الوجود والوصول أمر يمكن تحقيقه.

المناطق ذات األولوية من حيث انتشار الكوليرا والغذاء والتغذية

تواجد للكوليرا

تواجد للكوليرا و إحتياجات شديدة لقطاع األمن
 الغذائي والزراعة وقطاع التغذية الصحية

إحتياجات شديدة لقطاع األمن الغذائي والزراعة وقطاع
التغذية الصحية

مديرية يوجد بها كوليرا

مديرية بها احتياجات شديدة للغذاء والتغذية الصحية

مديرية بها التقاء مشترك لالحتياجات سواء للكوليرا أو الغذاء او التغذية الصحية

95

240

67

حضرموت

المهرة

شبوة

لحجسقطرى

أبين

صعدة

إب

مأرب

صنعاء

البيضاء

حجة

عمران

ذمار
ريمة

المحويت

الحديدة

عدن

تعز

أمانة العاصمة

الجوف

الضالع
المصدر: فريق العمل المعني بالكوليرا ومجموعة األمن الغذائي والزراعة ومجموعة التغذية



اإلجمالي

أبين

عدن

البيضاء

الضالع

الحديدة

الجوف

المهرة

المحويت

أمانة العاصمة

عمران

ذمار

حضرموت

حجة

إب

لحج

مارب

ريمة

صعدة

صنعاء

شبوة

سقطرى

تعز

اشخاص تم الوصول إليهم
بالماليين(يناير-ابريل 2017)

أشخاص 
مستهدفين

(مجموعات قطاعية + 
الجئين ومهاجرين)

12

0.74

0.32

0.37

1.3

0.28

0.05

0.23

1.5

0.54

0.55

0.44

0.92

1.0

0.63

0.12

0.17

0.46

0.49

0.29

0.02

1.2

0.32

أشخاص ذوي
إحتياج شديد

18.8

0.38

0.27

0.34

1.1

0.29

0.05

0.07

1.1

0.29

0.42

0.18

0.98

0.73

0.55

0.12

0.13

0.70

0.45

0.31

0

1.6

0.27

إجمالي األشخاص المستهدفين
 مقارنة باألشخاص ذوي اإلحتياج*

* "إجمالي عدد األشخاص المحتاجین" و "إجمالي عدد األشخاص المستهدفين" یشیر إلی مجموع المواطنین الیمنیین المحتاجین والمستهدفين، على النحو الذي حددته المجموعات اإلنسانية، والالجئين وطالبي اللجوء 
والمهاجرين الذين تم تحديدهم واستهدافهم من خالل خطة االستجابة المتعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين. أعداد األشخاص من ذوي الحاجة الماسة مأخوذة من استعراض االحتياجات اإلنسانية لعام 2017م.

المصدر: المجموعات ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية (أبريل 2017م)

أشخاص 
تم الوصول اليهم
(مجموعات قطاعية + 

الجئين ومهاجرين)

4.28

0.19

0.10

0.25

0.31

0.06

0.01

0.09

0.50

0.11

0.19

0.05

0.22

0.22

0.37

0.02

0.03

0.60

0.12

0.20

0.0003

0.48

0.16%49

%26

%33

%68

%24

%21

%10

%37

%32

%21

%35

%12

%24

%22

%59

%19

%17

%100 (+)

%24

%2

%40

%69

%36



16

الباب الثاني : االستجابة اإلنجاز

0.51

0.06

%11

20 29

0.7

%89

0.743.6

1.1

%29

71

2.2

0.7

%31

62

AL HUDAYDAH HUB

2.6

0.64

%25

55

عدد المنظمات، إجمالي المستهدفين، والذين تم الوصول اليهم حسب مراكز العمل اإلنسانية (األشخاص بالماليين)

*من المخطط أن يتم إنشاء مركز ميداني في المكال وهو بإنتظار تحسن الوضع األمني من أجل إنشائه، يجرى حاليًا تنسيق عمليات اإلغاثة من عدن أو صنعاء في الوقت الراهن.

إجمالي االشخاص المستهدفين
 في اليمن

منظمات اإلستجابة
في اليمن مليونمليون12

عدن

صنعاء

إب

صعدة

الحديدة

المكال
(يتم التخطيط إلنشاؤه)

إجمالي االشخاص الذين تم
122(36%)4.3 الوصول اليهم في اليمن

55

1.2

%50

2.4

مركز عدن

مركز المكال (مخطط إنشاؤه)مركز صنعاءمركز صعدة

مركز  إبمركز الحديدة

عدد المنظمات

أشخاص مستهدفون

أشخاص تم الوصول إليهم

نسبة من تم الوصول إليهم

عدد المنظمات

أشخاص مستهدفون

أشخاص تم الوصول إليهم

نسبة من تم الوصول إليهم

عدد المنظمات

أشخاص مستهدفون

أشخاص تم الوصول إليهم

نسبة من تم الوصول إليهم

عدد المنظمات

أشخاص مستهدفون

أشخاص تم الوصول إليهم

نسبة من تم الوصول إليهم

عدد المنظمات

أشخاص مستهدفون

أشخاص تم الوصول إليهم

نسبة من تم الوصول إليهم

عدد المنظمات

أشخاص مستهدفون

أشخاص تم الوصول إليهم

نسبة من تم الوصول إليهم

حضرموت

المهرة

شبوة

لحجسقطرى

أبين

صعدة

إب

مأرب
صنعاء

البيضاء

حجة
عمران

ريمةذمار

المحويت

الحديدة

عدن

تعز

أمانة العاصمة

الجوف

الضالع

أشخاص تم  الوصول
اليهم (بالمليون)

المكال
(يتم التخطيط إلنشاؤه)

1.2

0.06

0.64

0.7

0.7

1.1
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األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن

تقديم المساعدات المنقذة لألرواح إلى الناس األكثر ضعفاً في اليمن من خالل استجابة فعالة ومحددة 1 
الهدف.

تعمل المنظمات اإلنسانية على إنقاذ األرواح في جميع أنحاء اليمن. وتؤدي 
البرمجة المتكاملة إلى مضاعفة مستوى الوصول وتأثيره على السكان 
الضعفاء في الوقت الذي تتزايد فيه االحتياجات اإلنسانية. وعلى الرغم 

من زيادة وجود المنظمات اإلنسانية، فإن االفتقار إلى التمويل يعرقل 
االستجابة، ومع استثناء واحد، فإن جميع المجموعات تحقق ما يتجاوز 

األموال المتلقاة. يعني ذلك أن التدخالت المنقذة لألرواح قد أُعطيت 
األولوية على جميع التدخالت األخرى، ونتيجة لذلك، تُظِهر اإلنجازات 

على المستوى االستراتيجي استعراضاً مختلطاً. ونظراً لالحتياجات 
المتزايدة، فإنه من الضروري توسيع نطاق الوجود بشكل خاص على 

مستوى المديريات فضالً عن التمويل.

في الفترة من يناير إلى أبريل 2017م، تم تقديم المساعدات الغذائية 
الطارئة إلى 3.0 و5.7 و3.9  و3.6 مليون شخص لكل شهر. هذا يعني 
أنه تم الوصول إلى 4 ماليين شخص في المتوسط مقارنة مع 8 ماليين 

شخص كهدف شهري من خالل توزيع األغذية بشكل عام أو التحويالت 
أو القسائم النقدية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية الطارئة. 

تفاوتت كمية األغذية الموزعة على كل شخص كجزء من هذا الوصول. 
وفي شهري فبراير ومارس، قدم شركاء مجموعة األمن الغذائي والزراعة 

لما يقرب من 80 بالمائة من األشخاص المحتاجين حصصا غذائية 
مخفضة )35 بالمائة(، وفي شهر أبريل، حصل 61 بالمائة من السكان 
على حصص غذائية كاملة بسبب تحسن مستويات التمويل خالل ذلك 

الشهر. ويعزى التباين في الحصص الغذائية أساساً إلى نقص األموال في 
غضون المهلة الزمنية الكافية )أي ما يتراوح بين 3 و4 أشهر في المتوسط 

الستيراد السلع الغذائية اإلنسانية إلى اليمن(. ووصلت إمدادات المياه 
الصالحة للشرب المنقذة لألرواح في حاالت الطوارئ التي يتم تسليمها 

بشكل أساسي من خالل نقل المياه بالشاحنات، إلى 47 بالمائة من الهدف 

)أكثر من 380,000 شخص( أي أعلى بكثير من المعدل المتوقع للربع 
األول من عام 2017م. وتشير التقارير إلى وجود نحو 248 فريق صحي 

متنقل )98 بالمائة من الهدف(. ولم يتحقق سوى 12 بالمائة من أهداف 
المأوى والمواد غير الغذائية في حاالت الطوارئ، مما ترك فجوة هامة 

في استجابة هذا القطاع المنقذ لألرواح. إن انخفاض النسب المئوية مقابل 
األهداف المتعلقة بتوفير االستشارة بشأن األمراض المعدية والخدمات 

التغذوية المقدمة لألطفال والنساء الحوامل والمرضعات في وقت انتشار 
الكوليرا وانعدام األمن الغذائي مثير للقلق. 

ختاماً، فإن المساعدات المنقذة لألرواح المقدمة من خالل استجابة إنسانية 
معززة ومنسقة تحقق هدفها على مستويات مختلفة، ولكنها تُظِهر أثراً أكبر 

عندما تكون متكاملة. بالمثل، فإن العوائق التي يمكن أن تُعزى إلى القيود 
المفروضة على الوصول في جميع أنحاء البالد تبدو ضئيلة جداً في حين 

يبدو أن هناك ما يبرر االفتقار إلى التمويل والنُهُج االستراتيجية األكثر 
تكامالً )من خالل تعديل تعريف نُهُج الوجود والتخطيط واالستجابة(. 

وسوف يساعد التحليل على مستوى المديريات على إجراء تحليل مستقبلي 
مقابل هذا الهدف االستراتيجي.

النسبة المحققةاإلنجازالهدفالمؤشر

نسبة األشخاص المستهدفين الذين يحصلون علی المساعدات الغذائية الطارئة )التوزيع العام 
لألغدية أو المساعدات النقدية أو قسائم الحواالت( 

100%

)8,027,983(

48%

)3,846,417(

48

نسبة األشخاص المستهدفين الذين يحصلون علی إمدادات مياه آمنة في حاالت الطوارئ عن 
طريق التوصيل المباشر )نقل المياه بالشاحنات( 

100%

)802,984(

47%

)380,249(

47

%100عدد االستشارات الطبية المقدمة

)5,933,772(

8%

)451,798(

8

%100نسبة الفرق الصحية المتنقلة المستهدفة

)252(

98%

)248(

98

نسبة األطفال المستهدفين )6 – 59 شهراً( والنساء الحوامل أو المرضعات ممن حصلوا علی 
خدمات التغذية

100%

)2,564,790(

8%

)218,703(

8

نسبة األشخاص المستهدفين الذين يتلقون مساعدات اإليواء والمواد غير الغذائية في حاالت 
الطوارئ

100%

)1,948,252(

19%

)367,278(

19
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ضمان أن تعزز جميع المساعدات حماية وسالمة وكرامة األشخاص المتضررين وأن يتم تقديمها بصورة 2
منصفة للرجال والنساء والفتيان والفتيات. 

تلقى ما يقرب من 795,000 شخص المساعدة المباشرة في مجال 
الحماية، حيث تم تحقيق 22 بالمائة من الهدف السنوي. هذا األمر يشمل 

تقديم المساعدات للنازحين وتوفير المساعدة القانونية وتوزيع المساعدات 
النقدية وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي. وسيتم إتاحة إدراج االعتبارات 
القائمة على النو االجتماعي في بيانات أداء الصندوق اإلنساني في اليمن 
لعام 2017م في نهاية عام 2017م، وتعكس الجهود المبذولة حالياً جهود 

الصندوق اإلنساني في اليمن لعام 2016م – حيث يُظِهر رصد النوع 
االجتماعي أن 100 في المائة من المشاريع تشير إلى التزام قوي بخمسة 

مؤشرات من أصل اثني عشر مؤشراً، بما في ذلك استخدام البيانات 

المصنفة حسب النوع االجتماعي والسن واالستهداف الفعال والتنسيق 
وآليات االستجابة للمالحظات والشكاوى ورضا المستخدمين. وتم إدماج 
اعتبارات الحماية بشكل وثيق في جهود التخطيط واالستجابة والمتابعة 
للمجموعات والنهج الشامل المنسق، وهو أمر يرد بوضوح في الفصل 

الخاص بالمجموعات في هذا التقرير.

بوجه عام، فإن الوصول مقارنة بأهداف سبل كسب العيش والقدرة على 
الصمود قد تباطأ كثيراً في وصول المكونات المنقذة لألرواح في خطة 

الدعم والحفاظ على الخدمات والمؤسسات الضرورية للعمل اإلنساني الفوري وتعزيز سبل كسب العيش 3 
والقدرة على الصمود.

االستجابة اإلنسانية في اليمن، مما يعكس نهج تحديد األولويات المطبق 
في مواجهة األموال غير الكافية. عالوة على ذلك، تم تطهير أكثر من 

ضعف مساحة األراضي المتوقعة من التلوث الناجم عن األلغام وغيرها 
من المتفجرات من مخلفات الحرب )236 بالمائة من الهدف( وهو أمر 
مدفوع بالحاجة إلى حماية أولئك الذين يسعون إلى العودة إلى مواطنهم 

األصلية. وتم الوصول إلى نصف المرافق الصحية )112 من أصل 226( 
التي تم استهدافها لرفع كفاءتها و / أو صيانتها في األشهر األربعة األولى 

من السنة.

النسبة المحققةاإلنجازالهدفالمؤشر

%100% من األشخاص المستهدفين الذين تلقون مساعدة الحماية المباشرة

)3,562,494(

22%

)794,968(

22

% من المشاريع الممولة من خالل الصناديق اإلنسانية المجمعة )الصندوق اإلنساني في اليمن، 
الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ( ونتائج تقارير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 

المتعلقة بمؤشرات رصد النوع االجتماعي والسن

ال شيء لإلبالغ عنهال شيء لإلبالغ عنه80%

النسبة المحققةاإلنجازالهدفالمؤشر

عدد األشخاص المستهدفين المستفيدين من مساعدات سبل كسب العيش الزراعية في حاالت 
الطوارئ

100%

)3,300,500(

11%

)372,082(

11

عدد من األشخاص المستهدفين المستفيدين من مساعدات سبل كسب العيش غير الزراعية أو 
دعم األعمال في حاالت الطوارئ

100%

)402,857(

24%

)380,249(

24

عدد مساحة األمتار المربعة من األراضي المستهدفة التي تم مسحها أو تطهيرها من التلوث 
باأللغام أو غيرها من مخلفات الحرب من المتفجرات 

100%

)986,325(

236%

)2,332,132(

100

%100عدد المرافق الصحية المتضررة التي تم إعادة تأهيلها

مرفق226((

50%

مرفق 112 ((

50

%100عدد المدارس المتضررة التي تم إعادة تأهيلها

مدرسة471((

9%

مدرسة41((

9

%100عدد األسر العائدة المستهدفة التي حصلت على مجموعات لوازم العودة

)1,948,252(

4% 

)997(

4
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في الوقت الذي تصبح فيه أزمة األمن الغذائي أشد حدة على امتداد الساحل 
الغربي لليمن، فإن المساعدات الطارئة المقدمة لألنشطة الزراعية وأنشطة 

الثروة الحيوانية وأنشطة االصطياد لم تصل إال إلى 11 بالمائة من هدفها 
– أقل بكثير مما هو متوقع وهو أمر مثير للقلق. وتم فقط إعادة تأهيل 

41 مدرسة من أصل 471 مدرسة عبر المنح المقدمة إلى لجان المدارس 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير، مما حرم آالف األطفال من األماكن اآلمنة 

للتعلم. وتمت مساعدة حوالي أربعة بالمائة من األسر العائدة بمجموعات 
لوازم العودة، وهو أمر ترك فجوة حرجة في المساعدات المقدمة لألسر 

العائدة.

مازال تتبع النازحين داخلياً يشكل أولوية قصوى، كما يتضح من اإلنجاز 
القوي مقارنة باألهداف، بالنظر إلى الوضع الخاص لهؤالء السكان 

والمخاطر المتزايدة على سالمتهم وأمنهم بسبب النزاع والنزوح الذي 
طال أمده. كان لهذا اإلنجاز آثار عملية واستراتيجية هامة على العملية 
اإلنسانية برمتها وأكثر من ذلك اآلن بالنظر إلى االنتقال إلى التخطيط 

واالستجابة والمتابعة على مستوى المديريات. بالمثل، فإن ازدياد التواصل 
مع األشخاص المتضررين ودول اإلقليم بشأن اليمن مازال مستمراً أيضاً 

مع تحقيق نتائج إيجابية. نيابة عن المجتمع اإلنساني في اليمن، أصدر 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 35 إصدار إعالمي عام باللغة العربية 

خالل الفترة يناير – أبريل 2017م. وتشمل هذه المنتجات لوحات متابعة 
االستجابة والنشرات ومستجدات التمويل والبيانات ولمحات عن االستجابة 

وتحليل الوضع، من بين أمور أخرى، والتي تسلط الضوء على تطور 
الحالة اإلنسانية في اليمن، واإلجراءات المطلوبة من جانب األطراف 

المتحاربة والمجتمع الدولي. هذا ال يأخذ في االعتبار العديد من المنتجات 
األخرى، والمعلومات ومقاالت الدعوة التي تم توزيعها ونشرها من قبل 

الشركاء اآلخرين العاملين في المجال اإلنساني، نيابة عن أنفسهم.

تشير الدراسات االستقصائية للتصورات التي تم إجراؤها في عام 
2017م إلى أن عدداً أقل من الناس يعتقدون أن المساعدات اإلنسانية تلبي 

احتياجات المجتمع ذات األولوية )90 بالمائة في عام 2016م مقابل 80 
بالمائة في عام 2017م(. مع ذلك، فقد تزايد توجيه االنتقاد لالستجابة خالل 

هذه الفترة. وتزايدت مطالبات السكان لألمم المتحدة بإنهاء النزاع وقد 
يفسر انخفاض حصص الغذاء بسبب نقص التمويل بعض هذه اآلراء. ومن 
أجل المضي قدماً، ستصبح األقليات والمسنين والمعوقين والنساء والفتيات 

أكثر بروزاً كجزء من جهود التتبع والتزامات المساءلة أمام السكان 
المتضررين نظراً للنزاع الذي طال أمده واآلثار المترتبة على مجموعات 
االقلية هذه. ويطالب الشعب اليمني قبل كل شيء بإنهاء النزاع، وهو أمر 
ال تستطيع المنظمات اإلنسانية تقديمه. من ثم، فإن الدعوة إلى حل النزاع 

ستظل رسالة رئيسية للدعوة اإلنسانية.

 

تقديم استجابة انسانية مبدئية ومنسقة تكون خاضعة للمساءلة أمام األشخاص األكثر ضعفاً في 4 
اليمن وتدافع عنهم بشكل فعال.

النسبة المحققةاإلنجازالهدفالمؤشر

333318عدد المديريات التي تم تتبعها عبر فريق العمل المعني بحركة السكان )تتبع النازحين داخلياً(

95%

95

عدد تدخالت المساءلة أمام السكان المتضررين التي تم تنفيذها من خالل مشاريع خطة 
االستجابة اإلنسانية في اليمن

ال شيء لإلبالغ عنهال شيء لإلبالغ عنه5

6035عدد المنتجات اإلعالمية الصادرة باللغة العربية

)58%(

58

٪ من األشخاص المتضررين الذين يبلغون عن المساعدات اإلنسانية التي تدعم االحتياجات ذات 
األولوية

ال شيء لإلبالغ عنهال شيء لإلبالغ عنه10
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الباب الثالث: إنجازات 
المجموعات

للتواصل

Gordon Dudi
منسق المجموعة القطاعية

 gordon.dudi@fao.org

التمويل* )بالمليون دوالر(

1.07مليار    
)اإلحتياج( 

         208 مليون
                    )تم تلقيه( 

%19         
    )تم تمويله( 

)*المصدر:نظام  المراقبة المالي 31 مايو 2017(

أشخاص ذوي إحتياج شديد

7مليون 

عدد شركاء العمل اإلنساني

73   

أشخاص تم الوصول إليهم

3.9 مليون   
 ) % 48(

أشخاص تم إستهدافهم

 8.3 مليون

األمن الغذائي والزراعة
التغيرات في السياق

التغيرات في االحتياجات

وفقاً آلخر نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لألمن 
الغذائي في شهر مارس 2017م، فإن ما يُقدر بنحو 
17 مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي 

وبحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة. هذا يمثل 60 
بالمائة من عدد السكان ويمثل زيادة بنسبة 20 بالمائة 
مقارنة بنتائج آخر تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل 
لألمن الغذائي تم إجراءه في شهر يونيو 2016م. تمر 

سبع محافظات بمرحلة الطوارئ )المرحلة الرابعة من 
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي( وهي لحج 

وتعز وأبين وصعدة وحجة والحديدة وشبوة؛ وعشر 
محافظات تمر بمرحلة األزمة )المرحلة الثالثة من 

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي( وهي عدن 
وعمران وذمار ومحافظة صنعاء ومدينة صنعاء وإب 
ومأرب وريمة والمحويت وحضرموت. ومن الممكن 

أن تنتقل ثالث من المحافظات التي تمر بالمرحلة الثالثة 
من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي )الجوف 

والضالع والبيضاء( إلى مرحلة الطوارئ )المرحلة 
الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي( 

أو ما هو أسوأ من ذلك ما لم تحصل على مساعدات 
إنسانية.

القدرة على االستجابة

لدى مجموعة األمن الغذائي والزراعة حالياً 76 شريكاً 
نشطاً في جميع أنحاء البالد يمثلون زيادة بنسبة 40 
بالمائة في عدد األعضاء منذ عام 2016م. يتفاوت 
ويتنوع شركاء المجموعة وينتمون إلى المنظمات 

الدولية والوطنية غير الحكومية ووكاالت األمم 
المتحدة والوكاالت ذات الصلة والصليب األحمر 

الدولي والهالل األحمر والوكاالت اإلنسانية المانحة 
والجمعيات األهلية والمؤسسات الحكومية ذات الصلة. 

منذ نشوب األزمة، استمر بناء قدرات الشركاء 
المنفذين والمنظمات الوطنية والوكاالت الحكومية 
ذات الصلة من أجل تعزيز القدرة على االستجابة 

على المستوى المحلي مما أتاح تنفيذاً أكثر مالءمة 
واستجابة محددة األهداف، خاصة بالنظر إلى بيئة 

العمل الصعبة. وبفضل التمويل الكافي، يمكن لشركاء 
المجموعة االستجابة على نحو كاف لالحتياجات الهائلة 

والمتنامية على األرض كما يتجلى ذلك بوضوح من 
خالل االستجابة في عام 2016م، حيث كان وصول 

المجموعة متوافقاً مع التمويل الذي تلقته.

اإلنجاز الذي حققته االستجابة

وصل شركاء مجموعة األمن الغذائي والزراعة إلى 
4.1 مليون شخص في المتوسط شهرياً عبر تقديم 

مساعدات غذائية طارئة منتظمة من شهر يناير إلى 
شهر أبريل 2017م، ومعدل تراكمي قدره 0.48 مليون 

شخص عبر تقديم مساعدات سبل كسب العيش في 
حاالت الطوارئ ودعم استعادة سبل كسب العيش على 

المدى الطويل.

يشكل انخفاض مستويات التمويل الذي تم استالمه حتى 
اآلن )18 بالمائة حتى نهاية شهر أبريل( مصدر قلق 

كبير بالنظر إلى حالة األمن الغذائي وسبل كسب العيش 
والتغذية المتدهورة وغير المستقرة في البالد. ثمة خطر 

يتمثل في انزالق األسر األكثر ضعفاً نحو أشكال أشد 
من انعدام األمن الغذائي إذا لم يتم تقديم تمويل إضافي 

قريباً. من الجدير بالذكر أن انخفاض مستويات التمويل 
قد أدى إلى تقديم حصص من السالل الغذائية المخفضة 
من قبل شركاء المجموعة، ويمكن أن يؤدي أيضاً إلى 

انقطاع محتمل لإلمدادات في األشهر المقبلة إذا لم 
يتم تأمين تمويل إضافي. هذا أمر بالغ األهمية بالنظر 
إلى أن المهلة الزمنية الالزمة الستيراد السلع الغذائية 

اإلنسانية إلى اليمن تستغرق 3 أشهر في المتوسط، مما 
يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذ األرواح، وخاصة 

في المناطق التي تواجه المخاطر المحتملة لالنزالق 
نحو المجاعة. 

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

٪ اإلنجازاإلنجازالهدفمؤشرات المتابعة

%3.847 مليون8 مليونعدد األفراد الذين يتلقون مساعدات غذائية طارئة منتظمة

عدد األفراد الذين حصلوا على إمكانية الوصول إلى المدخالت واألصول الزراعية أو الحيوانية أو 
السمكية في حاالت الطوارئ

%0.411 مليون3.3 مليون

عدد األفراد الذين حصلوا على إمكانية الوصول إلى األنشطة المدرة للدخل وتنمية مهارات كسب 
العيش ودعم األصول على المدى الطويل

%0.0839 مليون0.2 مليون

47%

39%

11%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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القضايا المتقاطعة

الحماية

تقوم استجابة المجموعة بشكل فعال بإدماج مخاطر الحماية وتتناولها في 
عملية التنفيذ بما في ذلك من زاوية البعد القائم على النوع االجتماعي. 

ويقوم شرکاء مجموعة األمن الغذائي والزراعة بتعميم الحماية في تصميم 
وتنفيذ األنشطة المتعلقة بالمساعدات الغذائية والزراعية وسبل كسب 
العيش بطرق غير تمييزية وغير متحيزة تعزز أمن وكرامة وسالمة 
األشخاص الضعفاء الذين يتلقون المساعدة. وتجري عمليات التوزيع 
في األماكن العامة خالل ساعات النهار، وتكفل وجود فصل مناسب 

للنساء لخلق بيئة عملية آمنة تراعي الحساسيات الثقافية. كما يكفل شرکاء 
مجموعة األمن الغذائي والزراعة أن تضم فرق البرنامج أعضاًء من 

اإلناث لضمان أن تشعر النساء بالقدرة علی مناقشة احتياجاتهن والقيود 
التي يعانين منها بشكل مريح. وتوجد برامج لضمان أنشطة توليد الدخل 
والخيارات االقتصادية للنساء والفتيات حتى ال يضطررن إلى االنخراط 
في ممارسات غير آمنة – أو يتعرضن بطرق أخرى للعنف القائم على 
النوع االجتماعي المدفوع بالتبعية االقتصادية. كما تشكل توعية النساء 

والرجال في المجتمع المحلي، بشأن العنف ضد النساء والفتيات )بما في 
ذلك العنف المنزلي( جزءاً ال يتجزأ من استجابة شركاء مجموعة األمن 

الغذائي والزراعة. 

النوع االجتماعي والعمر

يكفل شرکاء مجموعة األمن الغذائي والزراعة اإلدماج الفعال للتحليل 
القائم على النوع االجتماعي في دراسات األمن الغذائي والضعف، وذلك 

باستكشاف كيفية ارتباط النوع االجتماعي والعالقات بين الجنسين ارتباطاً 
سببياً بانعدام األمن الغذائي والضعف. يتم أخذ االحتياجات الخاصة بالنوع 
االجتماعي في الحسبان في جميع مراحل تصميم البرامج وتنفيذها. عالوة 

علی ذلك، يقوم شرکاء مجموعة األمن الغذائي والزراعة بانتظام بتقييم 
ورصد الوصول إلی برامج األمن الغذائي والزراعة من خالل جمع 

البيانات المصنفة حسب السن ونوع الجنس والمکان أو المجتمع المحدد. 

المساءلة

تشجع المجموعة على تعزيز المشاركة مع المجتمعات المتضررة في تقييم 
االحتياجات وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم االستجابة، كما تكفل وجود نظم 

لرصد رضا المستفيدين وآليات تقديم الشكاوى. وقد التزم جميع شركاء 
المجموعة بالخضوع للمساءلة أمام السكان المتضررين وقاموا بإنشاء 
والحفاظ على قنوات للتواصل المستمر مع المجتمعات المتضررة. كما 
يولي شركاء المجموعة اهتماماً خاصاً الحتياجات الفئات الضعيفة من 

السكان ويأخذون في االعتبار مختلف مستويات الضعف واستراتيجيات 
التكيف المختلفة في المجتمع المحلي وفي أوساط فئات ضعيفة معينة.

يكفل الشركاء في سبيل توزيع الغذاء ومدخالت سبل كسب العيش أن 
تكون المعلومات المتعلقة بالتوزيع متاحة في األماكن العامة، وأن نقاط 

التوزيع ليست بعيدة جداً أو يصعب الوصول إليها، وأن المستفيدين يتلقون 
معلومات تتعلق بالتوزيع مع الوقت الكافي للتحضير له. ولدى شركاء 
المجموعة آلية قوية لتقديم الشكاوى والمالحظات تكفل أن يتم التعامل 

مع المالحظات والشكاوى المقدمة من المستفيدين، والرد على صاحب 
الشكوى في حينه.

األنشطة التي تسهم في منع المجاعة 

يتطلب تجنب مخاطر المجاعة وإنقاذ األرواح العمل في شراكة وعبر 
القطاعات باعتبار ذلك مسألة ذات أهمية قصوى. وأخذت مجموعة األمن 

الغذائي والزراعة ومجموعة التغذية زمام المبادرة في إدماج التدخالت 
المتعلقة باألمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية والصحة؛ وقد تم تنفيذ األنشطة التالية:

تحديد 95 مديرية كأولوية )استناداً إلى التقارب الجغرافي( باعتبارها 	 
معرضة لمخاطر عالية لالنزالق نحو المجاعة، على أساس اإلدراك 

بأن الموارد محدودة وقد ال تسمح بتغطية كاملة لجميع االحتياجات.

وضع وتفعيل خطة عمل مشتركة )بين مجموعات األمن الغذائي 	 
والزراعة والتغذية والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية( لتعزيز وتوسيع نطاق االستجابة المتكاملة.

الدعوة إلى البرمجة المشتركة واالستجابات المتكاملة التي تستند إلى 	 
مؤشرات الضعف والمؤشرات المركبة.

المتابعة المشتركة للتدخالت المتكاملة.	 

دعم الشركاء الوطنيين ومؤسسات الحكم المحلي ذات الصلة، استناداً 	 
إلى قدراتهم التشغيلية وميزاتهم النسبية في تنفيذ استجابة متكاملة 

للمجاعة.

التحديات

انخفاض مستويات التمويل )تم استالم 18 بالمائة حتى نهاية 	 
شهر أبريل(، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الوصول الشاملة 

للمجموعات مقارنة بأهداف المساعدات الغذائية ومساعدات سبل 
كسب العيش في حاالت الطوارئ.

أدت القيود وانقطاعات الواردات التجارية واإلنسانية إلى انخفاض 	 
عام في توافر األغذية في البالد.

واجه الشرکاء تأخيرات في الواردات الغذائية بسبب تصاعد النزاع 	 
في ميناء الحديدة ومحيطه؛ وقد أدى ذلك إلى إعادة توجيه السفن إلى 
ميناء عدن مما تسبب في المزيد من التأخير الذي نتج عنه انخفاض 

توافر المخزونات الغذائية.

عدم القدرة على الوصول إلى بعض المحافظات / المواقع بسبب 	 

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

%5 - %0
%24 - %6

%44 - %25
%77 - %45

%136 - %78

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم
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تصاعد النزاع.

العوائق البيروقراطية المرهقة وآليات التخليص المعقدة التي تعرقل 	 
الوصول والحركة و / أو األنشطة.

الحصص الغذائية المخفضة التي ال تكفي لتلبية االحتياجات الغذائية 	 
الشهرية لألسر بسبب محدودية مستويات التمويل.

التوصيات

تكييف أهداف االحتياجات الماسة المحددة من قبل مجموعة األمن 	 
الغذائي والزراعة بما يتماشى مع التوقعات السكانية للمرحلة الرابعة 

من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي وفقاً ألحدث نتائج 
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي في شهر مارس 2017م.

توجيه نداء عاجل إلى جميع الجهات المانحة اإلنسانية الرئيسية 	 
لتمويل أنشطة المساعدة الغذائية الطارئة المنقذة لألرواح وخاصة 
في المناطق المعرضة لخطر االنزالق نحو المجاعة. الماليين من 

األرواح معرضة لخطر المجاعة ما لم يتم توفير األموال على نحو 
عاجل.

تعد مساعدات سبل كسب العيش في حاالت الطوارئ جزءاً ال يتجزأ 	 
من االستجابة اإلنسانية، وزيادة إنتاج األسر من األغذية وتوليد 

الدخل تعتبر أمراً بالغ األهمية لضمان عدم تحول األسر التي تعاني 
من انعدام األمن الغذائي إلى أشكال أشد النعدام األمن الغذائي.

الدعوة إلى وتأمين الوصول اإلنساني واحترام مساحة العمل 	 
اإلنساني في المحافظات / المديريات التي يتعذر الوصول إليها بسبب 

النزاع الدائر.

الدعوة إلى رفع القيود التي تحد من استيراد السلع الغذائية األساسية 	 
إلى اليمن.

المتابعة الوثيقة المشتركة لحالة األغذية والتغذية غير المستقرة في 	 
البالد، وخاصة في المناطق ذات األولوية العالية التي هي على حافة 
المجاعة في حال لم يتم توفير المساعدات اإلنسانية الكافية في الوقت 

المناسب.
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المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية

التغيرات في السياق

التغييرات في االحتياجات

ن المجموعات  توافر البيانات الجديدة أدى إلى تمكُّ
من أن تعيد النظر في األشخاص المحتاجين وأن تعيد 

ترتيب أولوياتهم. تم استخدام البيانات الجديدة عن 
التقديرات السكانية وانتشار اإلسهال المائي الحاد 

والنزوح وسوء التغذية كإشارة مرجعية إلى البيانات 
الحالية عن المياه والصرف الصحي والنظافة. تم 

إضافة مؤشر جديد يتضمن أيضاً معلومات ما بعد 
األزمة بشأن الوصول إلى مصادر المياه المحسنة.

بلغ العدد اإلجمالي لألشخاص المحتاجين في الوقت 
الحالي 15.7 مليون شخص. في حين بلغ عدد 

األشخاص من ذوي الحاجة الماسة 7.3 مليون شخص 
)أي بنسبة 11 بالمائة(، فقد بلغ عدد األشخاص من 

ذوي الحاجة المعتدلة 8.4 مليون شخص )بزيادة 25 
بالمائة(. حدثت تحوالت في ترتيب أولويات األشخاص 

المحتاجين على مستوى المديريات والمحافظات؛ 
وشهدت نحو 16 محافظة زيادة في عدد األشخاص 

المحتاجين. في 5 محافظات، هناك تحول في األشخاص 
المحتاجين من ذوي الحاجة المعتدلة إلى ذوي الحاجة 
الماسة )إب والبيضاء وصنعاء والمحويت والضالع(. 
شهدت ست محافظات زيادة عامة في عدد األشخاص 

المحتاجين في كل من فئتي الحاجة الماسة والحاجة 
المعتدلة )الجوف وحجة والحديدة وعمران وريمة 
وسقطرى(. في باقي المحافظات البالغ عددها 11 

محافظة، ظل عدد األشخاص من ذوي الحاجة الماسة 
هو نفسه أو انخفض، ولكن في جميع هذه المحافظات 
ارتفع عدد األشخاص من ذوي الحاجة المعتدلة بشكل 
ملحوظ؛ ويمكن مالحظة االنخفاضات الكبيرة في عدد 

األشخاص من ذوي الحاجة الماسة في حضرموت 
والمهرة. 

القدرة على االستجابة

في شهر أبريل 2017م، کان 16 شريك من شرکاء 
مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
ينفذون األنشطة ويرفعون تقاريرهم إلى المجموعة. 

استثمرت المجموعة في بناء قدرات الشركاء، وعلى 
وجه التحديد في مجال أنشطة االستجابة للكوليرا التي 

تنفذها مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية، وإدماج المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية مع أنشطة التغذية، وأنشطة التأهب لتوسيع 

نطاق االستجابة للنازحين داخلياً عبر الساحل الغربي 
لليمن. تم تنفيذ ذلك لضمان أن يكون لدى الشركاء فهم 
كاف وقدرة تقنية كافية لالستجابة لحاالت محددة مثل 
الكوليرا وسوء التغذية والنزوح؛ وقد أظهر الشركاء 

قدرة متزايدة على االستجابة السريعة لحاالت الطوارئ 
الجديدة وسد الفجوات التي تتطلب اإلمدادات والتمويل 

المرن والوصول. آلية االستجابة السريعة )صندوق 
اليونيسيف والحركة الدولية لمكافحة الجوع( هي واحدة 

من اآلليات الرئيسية التي تسمح بذلك، إال أن بعض 
شركاء المجموعة اآلخرين لديهم ترتيبات مماثلة. مع 
ذلك، فإنه تجدر اإلشارة إلى أن هذا األمر ليس سوى 

مقياس قصير األمد لالستجابة السريعة، ولن يمأل فجوة 
المساعدات طويلة األمد في مجال المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية التي أصبحت هناك حاجة 
ملحة لها في هذه المواقع.

اإلنجاز الذي حققته االستجابة

حققت االستجابة الشاملة لمجموعة المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية 23 بالمائة من إجمالي 

الهدف. األنشطة التي حققت معدالت تنفيذ جيدة هي 
تلك المتعلقة بإعادة تأهيل شبكات إمدادات المياه 

ونقل المياه بالشاحنات؛ ويرجع ذلك أساساً إلى أن 
هذه األنشطة قد تم ترحيلها من عام 2016م. وتسير 

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

% اإلنجازاإلنجازالهدفمؤشرات المتابعة

1.242 مليون2.9 مليونعدد السكان المشمولين في دعم التشغيل والصيانة وإعادة التأهيل لشبكات المياه العمومية

عدد األشخاص القادرين على الحصول على مياه وفقاً للمعايير المتفق عليها )7.5 – 15 لتر 
للشخص في اليوم الواحد( عبر توفير المياه بالشاحنات )الوايتات(

0.446 مليون0.8 مليون

عدد األشخاص القادرين على استخدام حمامات المراحيض )عبر البناء أو إزالة الحمأة أو إعادة 
تأهيل المراحيض(

0.0812 مليون0.6 مليون

0.217 مليون1.4 مليونعدد األشخاص المتضررين الذين تلقوا أطقم أدوات النظافة األساسية المعيارية

للتواصل

Marije Broekhuijsen
منسق المجموعة القطاعية

mbroekhuijsen@unicef.org

التمويل* )بالمليون دوالر(

126مليون    
)اإلحتياج( 

         15.4 مليون
                    )تم تلقيه( 

%19         
    )تم تمويله( 

)*المصدر:نظام  المراقبة المالي 31 مايو 2017(

أشخاص ذوي إحتياج شديد

8.2 مليون 

عدد شركاء العمل اإلنساني

16   

أشخاص تم الوصول إليهم

1.9 مليون
 ) % 23(

أشخاص تم إستهدافهم

8.3 مليون

12%

17%

42%

46%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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عملية بناء مراحيض الطوارئ وتوزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية 
بشكل أكثر بطئاً، وتعتبر بعيدة عن المسار الصحيح. ويمكن تفسير التقدم 

البطيء بسبب النقص الكبير في تمويل خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن 
ومساهمات الصندوق المتأخرة في السنة.

كانت االستجابة الشاملة في 15 محافظة بعيدة عن المسار الصحيح 
مقارنة باألهداف المحددة حيث مضت عملية إعادة تأهيل شبكات المياه 

في مسارها الصحيح في 8 محافظات، في حين أن هناك مخاوف في 10 
محافظات تشهد بطئاً في التقدم. وفي حوالي 8 محافظات توجد ثغرات 
في نقل المياه بالشاحنات، في حين أن 5 محافظات تسير على الطريق 
الصحيح وفي 5 محافظات تتجاوز الهدف األولي. ال تزال عملية بناء 

المراحيض تمضي في مسارها الصحيح في 5 محافظات فقط، في حين 
أن معظم المحافظات تشهد ثغرات كبيرة، حيث توجد 10 محافظات 

بها ثغرات تصل إلى 100 بالمائة. أيضاً، فإن توزيع مجموعات لوازم 
النظافة الصحية في 15 محافظة مازال بعيداً عن الهدف، في ظل وجود 6 

محافظات فقط سجلت تقدماً جيداً في هذا النشاط. تم وضع خطة استجابة 
متكاملة للكوليرا باالشتراك مع مجموعة الصحة وهي قيد التنفيذ حالياً. 

القضايا المتقاطعة

الحماية

تواصل مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والمجموعة 
الفرعية للعنف القائم على النوع اإلجتماعي التعاون في توزيع مجموعات 

لوازم النظافة الصحية واللوازم الصحية النسائية. ويشجع شركاء مجموعة 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على إتباع توجيهات المجموعة 

بشأن الحماية وتعميم مراعاة المنظور القائم على النوع اإلجتماعي في 
برامجهم. النتائج الملموسة لهذه التوجيهات تتمثل في بناء مراحيض آمنة 
مع األقفال واإلضاءة وضمان توفير المياه خالل ساعات النهار حتى ال 

تضطر النساء واألطفال إلى الخروج بعد حلول الظالم.

النوع االجتماعي والعمر

يقوم شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بتنفيذ 
توجيهات المجموعة بشأن الحماية وتعميم مراعاة المنظور القائم على 

النوع اإلجتماعي في برامجهم. النتائج الملموسة لهذه التوجيهات تتضمن 
إشراك الرجال والنساء في تصميم البرامج وتنفيذها، وتستهدف الرجال 

والنساء والفتيان والفتيات حسب جنسهم وسنهم بالرسائل المناسبة المتعلقة 
بالنظافة الصحية ومعالجة المياه المنزلية وممارسات التخزين اآلمنة.

المساءلة

ناقشت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الحد األدنى 
من التزامات المساءلة أمام السكان المتضررين؛ وتم وضع خط أساس 

والتزم الشركاء باإلجراءات التالية:

يتم تقديم تقارير منتظمة بمستجدات المشاريع )رصد التقدم( علناً 	 
باستخدام وسائل االتصال المفضلة للمجتمعات المحلية.

تتم المصادقة على األنشطة الرئيسة للمشروع مع أفراد المجتمع 	 
للمشاريع ذات المدة األطول

يكفل المشروع تخصيص أوقات لسماع ومعالجة المالحظات 	 
والشكاوى

يتم تدريب جميع موظفي المشروع رسمياً علی آليات جمع 	 
المالحظات واإلبالغ عنها

تتم إتاحة التقارير للجمهور الستخدامها للتعلم من اآلخرين	 

يتضمن التقييم مؤشرات االحتياجات الخاصة بالمجموعة / مؤشرات 	 
استعراض شدة االحتياجات اإلنسانية 

ستقوم المجموعة بوضع حزمة الحد األدنى التي توجه الشركاء حول كيفية 
تقديم المعلومات للجمهور وكيفية إشراك المجتمع في صنع القرار وكيفية 

إنشاء آلية للمالحظات والشكاوى. يتم أيضاً مشاركة أفضل الممارسات 
بين الشركاء.

األنشطة التي تسهم في منع المجاعة

قامت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بإجراء تدريب 
على المسح في المديريات ذات األولوية الغذائية والتغذوية البالغ عددها 

95 مديرية )األولوية األولى والثانية( ويُظِهر التحليل أن شركاء مجموعة 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية يقومون بتنفيذ أنشطة المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية في 22 مديرية فقط من أصل 59 
مديرية ذات أولوية. فقط في 5 مديريات من أصل 44 مديرية يتم فيها 

تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، تم تنفيذ مجموعة 
كاملة من المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في الهياكل األساسية 

والمرافق الصحية وعلى مستوى المجتمعات المحلية. في حين أن ذلك 
ال يتناول سوى استجابة خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن بين شهري 

يناير وأبريل 2017م، إال أنه يشير بوضوح إلی أن شرکاء مجموعة 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بحاجة إلی تحديد األولويات في 
المديريات ذات المعدالت العالية لسوء التغذية وضمان وجود حزمة کاملة 

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

%7 - %3
%17 - %8

%49 - %18
%101 - %50

%207 - %102

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم
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من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية علی مستوى 
المرافق الصحية والمجتمع المحلي ومقدمي الرعاية.

تتواصل المناقشات بين مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية مجموعة األمن الغذائي والزراعة ومجموعة التغذية 

ومجموعة الصحة بشأن محتوى حزمة الحد األدنى، والتوجيهات 
الفنية واالستراتيجية بشأن إدماج وترتيب أولويات البرامج المتعددة 
القطاعات التي تهدف إلى الحد من سوء التغذية ومنع المجاعة؛ وقد 
تم اتخاذ الخطوات األولى من خالل الصندوق اإلنساني في اليمن. 

طُلِب من الشرکاء التركيز علی المديريات ذات األولوية، وتم تزويدهم 
بتوجيهات واضحة عن طبيعة األنشطة التي ينبغي أخذها في االعتبار 

في مشاريعهم.

التحديات

التأخر في استالم التمويل ونقص التمويل العام لخطة االستجابة 	 
اإلنسانية في اليمن، وتحديداً فيما يتعلق بدعم استجابة مجموعة 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المناطق الحضرية.

استمرار إعادة ترتيب أولويات األنشطة )المتعلقة بالنازحين 	 
داخلياً في الساحل الغربي، ومنع المجاعة وسوء التغذية، 

والكوليرا( واالفتقار إلى الدعم اإلضافي )عوضاً عن ذلك يتم 
التركيز على إعادة برمجة األموال الحالية المتوفرة( يؤدي 

إلى تحويل شركاء مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية عن برامجهم االعتيادية.

ال يمكن مالحظة وجود تداخل واضح بين المديريات ذات 	 
األولوية فيما يتعلق بالنازحين داخلياً والكوليرا وسوء التغذية 

حتى اآلن، على الرغم من أنه ينبغي مالحظة أن الخليط من سوء 
التغذية والكوليرا يجعل األطفال أكثر عرضة للخطر وينبغي منعه 

قدر اإلمكان.

في ظل محدودية الموارد، يقل نصيب شركاء مجموعة المياه 	 
والصرف الصحي والنظافة الصحية وهو أمر له تأثير سلبي على 

التأثير الحقيقي والدائم.

هناك حاجة إلی المزيد من التمويل حتى يمکن للشركاء التوسع 	 
مع قدرات كافية بحيث يمکن تغطية جميع المواقع ذات األولوية 
بالحزمة الکاملة من خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية.

التوصيات

ينبغي األخذ بعين االعتبار األشخاص من ذوي الحاجة الماسة 	 
والمعتدلة لمنع حدوث حاالت تفشي في المستقبل والمساهمة في 

منع المجاعة والحد من سوء التغذية.

في حين أنه ليست هناك حاجة لتغيير األهداف واألنشطة 	 
االستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن بشأن مجموعة 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فإن هناك حاجة 
لتوفير توجيهات قوية لشركاء مجموعة المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية لتحديد أولويات تدخالتهم في المناطق األکثر 
تضرراً من الکوليرا والنزوح وخطر المجاعة.

بغض النظر عن ترتيب األولويات، فإنه من الضروري أيضاً 	 
توسيع نطاق االستجابة لتغطية جميع المديريات ذات األولوية.

ينبغي أن يتضمن جزء من التوسع خبراء فنيين أكثر نشاطاً علی 	 
المستوى الميداني؛ وبناء قدرات المنظمات المحلية غير الحکومية 
من خالل شراکات مع المنظمات الدولية غير الحکومية ووكاالت 

األمم المتحدة.
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الصحة 
التغيرات في السياق

التغيرات في االحتياجات 
 من أهم أسباب الوفيات غير الضرورية في اليمن هي 
أمراض معدية وأمراض نساء وأمراض ما قبل الوالدة 

وحاالت سوء التغذية وأمراض أخرى غير معدية. 
وقد أدى تفشي مرض الكوليرا في )أكتوبر 2016م 

وحالة التفشي األخرى في أبريل 2017م( إلى تردي 
األوضاع الصحية في البالد معرضاً حياة الكثيرين 

للخطر. ففي 28 مايو أفادت التقارير بأن عدد الحاالت 
المشتبه بها بلغت  45,000  حالة و400 حالة وفاة في 
19 محافظة. وتقدر مجموعة الصحة بأن هناك ما يزيد 
عن 24 مليون نسمة في دائرة الخطر. وفي ذات الوقت 

يتواصل تفشي أمراض معدية مثل الحصبة والمالريا 
وغيرها من األمراض المعدية. وتظل الحاجة ملحة 

للعناية الطبية باألمراض التناسلية واألمومة وحديثي 
الوالدة. وضمن 10.4 ماليين شخص في حاجة ماسة 

للعناية الطبية هناك ما يقدر بـ  416,000 امرأة حامل 
ستواجه  62,400 امرأة منها مضاعفات أثناء الحمل أو 
أثناء الوالدة ستتطلب تدخالً طارئاً بما في ذلك العمليات 

القيصرية إلنقاذ حياتهن وحياة أطفالهن. وهناك  
750,000 امرأة يتبعن تنظيم األسرة الحديث وأصبحن 
اآلن يواجهن صعوبات في الوصول إلى الخدمات التي 

يحتجنها بسبب القيود على النظام الصحي. كما أن 
الصدمات النفسية التي نتجت بسبب الصراع تشكل عبئاً 

إضافياً على النظام الصحي المنهك وغير القادر على 
االستجابة الحتياجات الناس. كما أن عدم دفع رواتب 

الموظفين وانعدام المحروقات والكهرباء أثر على 
قدرات المنشآت الطبية ووصل الحال إلى إغالق كثير 

من المنشآت الطبية بسبب انعدام الموارد في هذا الوقت 
الحرج. كما أدى توقف رواتب موظفي القطاع الصحي 

وانعدام المحروقات والكهرباء واألدوية والميزانية 

التشغيلية إلى عدم دفع الرواتب في 3500 منشأة 
صحية، فتوقف الكثير منها عن العمل )ولم يعد هناك 

سوى 54 في المائة من المنشآت الطبية تعمل بشكل أو 
بآخر(.

 وستقوم مجموعة الصحة فيما تبقى من العام 2017م 
على جعل االستجابة لتفشي وباء الكوليرا على رأس 

أولوياتها من خالل تكثيف المراقبة وتحسين طرق 
التعامل مع الحاالت ورفع الوعي المجتمعي ودعم 

التدخالت في مجالي المياه والصرف الصحي. وفي 
الوقت ذاته ستواصل مجموعة الصحة توفير الحد 
األدنى من مجموعات الخدمات وإمدادات الدواء 

والمستلزمات الطبية في عموم البالد.

القدرة على االستجابة
لدى مجموعة الصحة 45 شريكاً في المجال الطبي 
يرفعون تقاريرهم الشهرية عن »من وماذا وأين« 

التواجد التشغيلي. وبعد ارتفاع معدالت اإلصابة 
بحاالت الكوليرا زاد بعض شركائنا نشاطهم في اليمن 

من خالل رفع معدالت استجاباتهم في اليمن فيما 
يتعلق بالموظفين واألعمال التي يقومون بها. وأظهر 

التخطيط لالستجابة لتفشي وباء الكوليرا واألعمال التي 
تنفذ أن المنظمات الغير الحكومية المحلية تتطلب بناء 

القدرات الفنية من أجل اإلسهام بشكل فعال في عمليات 
االستجابة. وقد تم وضع خطة متكاملة لالستجابة لوباء 

الكوليرا وضعت بشكل جماعي مع مجموعة الصحة 
وهي حالياً قيد التنفيذ.

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

% اإلنجازاإلنجازالهدفالمؤشر المتابعة

0.218 مليون1.1 مليونعدد السكان الذين تم الوصول إليهم بخدمات الصحة اإلنجابية ورعاية المواليد الجدد.

0.58 مليون5.9 مليونعدد االستشارات حول األمراض المعدية

0.00618 مليون0.04 مليون عدد األشخاص المصابين والذين تم عالجهم

22611250عدد المنشآت الصحية التي تم ترميمها أو تحديثها

25224898عدد الفرق الطبية المتنقلة العاملة 

عدد األشخاص الذين يحصلون على األدوية األساسية للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك 
األمراض غير المعدية

1.315 مليون8.9 مليون

للتواصل

Alaa Abou Zeid 
منسق المجموعة القطاعية
abouzeida@who.int  

التمويل* )بالمليون دوالر(

322مليون    
)اإلحتياج( 

         42.9 مليون
                    )تم تلقيه( 

%13         
    )تم تمويله( 

)*المصدر:نظام  المراقبة المالي 31 مايو 2017(

أشخاص ذوي إحتياج شديد

  8.8 مليون 

عدد شركاء العمل اإلنساني

45   

أشخاص تم الوصول إليهم

2.1 مليون 
 ) % 20(

أشخاص تم إستهدافهم

10.4 مليون 

18%

8%

18%

15%

98%

50%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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اإلنجاز الذي حققته االستجابة 
لم تتمكن مجموعة الصحة من تحقيق نسبة 30 في المائة المتوقعة 

خالل األربعة األشهر األولى من العام )فقد كان الهدف الذي وصلت 
إليه المجموعة 10 في المائة( وذلك أساسا بسبب قلة التمويل. وبحلول 

مايو أصبحت كل المناطق في اليمن مصنفة على أنها ال تصلها 
الخدمات التي تحتاجها. وقد أدى انهيار النظام الصحي بسبب الميزانية 

إلى آثار كارثية على الناس وساهم بتفشي أوبئة مثل الكوليرا. كما ساهم 
اغالق العديد من المنشآت الصحية والتكاليف التي يتحملها المواطن 

من ماله الخاص للحصول على الرعاية الطبية )بما في ذلك الجماعات 
األشد ضعفاً في المجتمع( واآلثار السلبية التي ترتبت على البرامج 

الصحية الرئيسية )التي تستهدف مجموعة واحدة( مثل المالريا والتلقيح 
والتناسل واألمومة والطفولة التي كان لها جمعياً األثر السيء في انهيار 

االستجابة المؤسسية.

ووصل مؤشر االستشارة الطبية حول األمراض المعدية إلى 8 في 
المائة وهي تمثل أدنى مستويات االنجاز. كما حققت المؤشرات 

األخرى ما بين 15 إلى 18 في المائة من الهدف السنوي وهو ما يعتبر 
مستوى متدنيا من االنجاز. ومثل قلة التمويل في الجانب الصحي 

السبب الرئيسي لهذا المستوى المتدني من االنجاز. وقد تم وضع خطة 
متكاملة لالستجابة لوباء الكوليرا وضعت بشكل جماعي مع مجموعة 

الصحة وهي حالياً قيد التنفيذ.

القضايا المتقاطعة

الحماية 
تقوم مجموعة الصحة بجمع المعلومات وتقديم التقارير عن االستجابة 
مصنفة حسب العمر والنوع االجتماعي. وكذلك فإن الجماعات األشد 
ضعفاً موضحة ومشمولة بشكل جيد في تحليالتنا واستجاباتنا. كما أن 

مجموعة الصحة تقدم الدعم للناجين من قضايا العنف القائم على النوع 
االجتماعي. 

النوع االجتماعي والعمر 
تصنف معظم المؤشرات الصحية بناًء على النوع االجتماعي والعمر، 

مما أعطى الفرصة لشركائنا في مجال الصحة لمعرفة جوانب القصور 
والتخطيط الصحيح لالستجابة. 

المساءلة 
تتبع مجموعة الصحة إطار المساءلة المتعارف عليه لضمان أن يتقيد 

جميع الشركاء بها. 

األنشطة التي تسهم في منع المجاعة 
تشمل استراتيجية مجموعة الصحة لإلسهام في الحيلولة دون حدوث 

مجاعة والتأكد من أن كل األطفال دون سن الخامسة ال يعانون من 
سوء التغذية في كل لقاء طبي. وأثناء الرعاية قبل الوالدة تفحص 

األمهات للتأكد من عدم إصابتهن بسوء التغذية ويتم تزويدهن بعناصر 
التغذية الدقيقة )أقراص الفوليك والحديد(. ويتعامل موظفو الصحة في 

أي منشأة صحية مع حاالت سوء التغذية أو يحيلون الحاالت إلى مركز 
صحي آخر. كما أن عائالت األطفال بمن في ذلك األمهات الحوامل أو 
المرضعات الذين يزورون أية منشأة صحية ألي سبب يتلقون تعليمات 

صحية تشمل كيفية الوقاية من سوء التغذية. وتعمل مجموعة الصحة 
على تعزيز االستجابة الطبية بالتكامل مع األمن الغذائي والزراعة 

والتغذية من خالل وضع مقاربة مشتركة. 

التحديات
انعدام الموارد المالية في وزارة الصحة 	 

وجود قيود على القدرة على الوصول بسبب انعدام األمن في 	 
بعض المواقع والقرب من خطوط المواجهات في مواقع أخرى.

نقص قدرات المنظمات المحلية	 

قلة التمويل لشركائنا في مجال اإلغاثة في المجموعة الصحية	 

تأخيرات بيروقراطية في االفراج عن أدوات المستلزمات الطبية 	 
من ميناء الدخول. 

التوصيات 
يجب على الحكومة أن تضع على رأس أولوياتها دفع رواتب 	 

الموظفين. وكبديل عن ذلك يجب أن يتفق المانحون على طريقة 
لتعويض موظفي قطاع الصحة عن رواتبهم لكي يعودوا إلى 

عملهم. 

رفع قدرات المنظمات المحلية في مجال اإلدارة المؤسسية 	 
واألمور المالية. 

يجب على المانحين رفع مستوى دعمهم للبرامج الصحية في 	 
اليمن. 

%5 - %0
%12 - %6

%20 - %13
%29 - %21
%74 - %30

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
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التغذية
التغيرات في السياق

التغيرات في االحتياجات
 بناء على المعلومات1  المتوفرة حديثاً، باستطاعة 

مجموعة التغذية اآلن إعادة حساب األعداد التقديرية 
لألشخاص الذين هم في احتياج للتأكد من أن األهداف 
تعكس الوضع على أرض الواقع. باإلضافة إلى تنفيذ 

مجموعتي األمن الغذائي والزراعة ومجموعة التغذية 
لتمرين على ترتيب األولويات للتأكد من وصول 

المساعدة إلى أولئك الذين هم في خطر وللمساعدة في 
الحيلولة دون حدوث مجاعة وبالتالي تم وضع 95 

مديرية على رأس األولويات. وأصبح ترتيب األولويات 
هذا هو المرشد الذي تعتمد عليه مجموعة التغذية في 
وضع خططها واستجاباتها وجاء ليحل محل ترتيب 

األولويات في االستعراض العام لالحتياجات االنسانية 
للعام 2017م. ووفقاً لتقديرات مجموعة التغذية فإن 
حوالي 2.9 مليون شخص بحاجة إلى عالج لسوء 

التغذية في العام 2017م بما في ذلك 1.8 مليون طفل 
يعانون من سوء التغذية الحاد )0.4 مليون منهم يعانون 

من سوء التغذية الحاد الوخيم( وحوالي 1.1 مليون 
نساء من الحوامل والمرضعات2 . 

القدرة على االستجابة
 رغم ازدياد عدد الشركاء الذين يساهمون في االستجابة 

للطوارئ في مجال التغذية من 24 شريكا إلى 25 
شريكا إال أن القدرة العامة لالستجابة بمجموعات 

تغذية شاملة في حاالت التدخالت الطارئة في مجال 

1. تقييم األمن الغذائي والتغذية في حاالت الطوارئ باإلضافة إلى تقييم الرصد 
الموحد لعمليات اإلغاثة واالنتقال في شبوة، والتصنيف المتكامل لمرحلة األمن الغذائي 

)مارس 2017(.

2. التغيرات في أرقام النساء الحوامل والمرضعات اللواتي في حاجة إلى عالج 
لحاالت سوء التغذية الحاد كانت بسبب تغير مصدر التقديرات على سبيل المثال 

كان في السابق طبقاً لبيانات المسوحات الديموغرافية والصحية 2014 في كل البالد 
انتشار سوء التغذية الحاد )بناء على مؤشر كتلة الجسم( ولكنه استبدل اآلن بمؤشر 

انتشار سوء التغذية الحاد في كل محافظة على حدة بناًء على محيط متوسط الذراع من 
خالل خدمات رعاية األمومة والطفولة 2014 لضمان الحصول على تقديرات أفضل 

لالحتياجات واألهداف.

التغذية ال زالت محدودة. واتفق الشركاء على أنه في 
ظل الظروف الحالية والقيود المفروضة على الوصول 

وقدرات الشركاء المحدودة فإنه لن يكون من المجدي 
تحقيق الهدف بالقيام بتغذية الرضع واألطفال الصغار. 
ويتأخر توسيع أنشطة حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم 

في المهرة مما يدل على أن القدرات المتاحة ال تسمح 
إال بالوصول إلى 30 في المائة ممن هم في حاجة إلى 

عالج حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم. وبهدف التوسع 
في ايصال تدخالت اإلدارة المجتمعية لحاالت سوء 

التغذية )CMAM(، اتفق الشركاء على زيادة نطاق 
 .)MAM( خدمة برامج سوء التغذية الحاد المتوسط
ونظراً لتحسن قدرات الشركاء الفنية في القيام بتقييم 

بشري للرصد الموحد لعمليات اإلغاثة واالنتقال 
)SMART(وبما أن المعلومات المتوفرة حديثاً مطلوبة 

من كل المحافظات لكي يكون صنع القرار مستنداً إلى 
أدلة من أرض الواقع، فقد حدد الشركاء الحاجة لتوسيع 

عدد المحافظات التي سينفذ فيها مسح الرصد الموحد 
لعمليات اإلغاثة واالنتقال من 20 محافظة إلى 22 

محافظة. 

اإلنجاز الذي حققته االستجابة
استطاعت مجموعة التغذية أن تحقق 9 في المائة من 
هدفها الكلي باستخدام 45 في المائة فقط من التمويل 

المطلوب. 

مؤشرات األنشطة اإلضافية
إن برامج عالج حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم 

وحاالت سوء التغذية الحاد المتوسط تعتبر متوسطة 
طبقاً لمعايير المشروع العالمي للمعايير الدنيا. وكان 

معدل الشفاء في عالج حاالت سوء التغذية الحاد 
الوخيم 76.6 في المائة أما معدل الوفيات فكان 0.3 
في المائة. وتبلغ معدالت التخلف عن العالج 21.4 
في المائة وهي نسبة تتجاوز ال 15 في المائة التي 
حددها المشروع العالمي للمعايير الدنيا. ويمكن أن 

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

٪ اإلنجازاإلنجازالهدفمؤشرات المتابعة

عدد األطفال بين عمر )سته إلى 59 شهراً( الذين تمت معالجتهم من حاالت سوء التغذية الحاد 
الوخيم

0.0517 مليون0.3 مليون

عدد األطفال بين عمر )سته إلى 59 شهراً( الذين تمت معالجتهم من حاالت سوء التغذية الحاد 
المتوسط

0.67 مليون0.9 مليون

0.047 مليون0.6 مليون عدد النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تمت معالجتهن من سوء التغذية الحاد

0.047 مليون0.6 مليون عدد األطفال بين عمر )سته إلى 24شهراً( الذين تم إعطاؤهم مكمالت غذائية دقيقة

للتواصل

Anna Ziolkovska
منسق المجموعة القطاعية

aziolkovska@unicef.org 

التمويل* )بالمليون دوالر(

182مليون    
)اإلحتياج( 

       82.5 مليون
                    )تم تلقيه( 

% 45
    )تم تمويله( 

)*المصدر:نظام  المراقبة المالي 31 مايو 2017(

أشخاص ذوي إحتياج شديد

  4.0 مليون 

عدد شركاء العمل اإلنساني

23   

أشخاص تم الوصول إليهم

0.2 مليون 
 ) % 9(

أشخاص تم إستهدافهم

 2.6 مليون

17%

7%

7%

7%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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نعزو ارتفاع هذه النسبة إلى محدودية تغطية الخدمات للمناطق البعيدة 
عن المراكز الصحية. ورغم أن هذه النسبة أعلى من معايير المشروع 
العالمي للمعايير الدنيا إال أنها تعتبر تقدماً كبيراً مقارنة بالعام 2016م 
إذ كان معدل التخلف عن العالج يصل إلى 26.2 في المائة ويمكن أن 
نعزو هذا التحسن إلى زيادة عدد المراكز الصحية والفرق المتنقلة في 
)WFP( الربع األول من عام 2017م حيث قام برنامج الغذاء العالمي

بالشراكة مع خمس منظمات دولية ومحلية بدعم برنامج التغذية 
التكميلية الشاملة )BSFP(للوقاية من سوء التغذية الحاد والمزمن من 

خالل 83 موقعاً متنقالً وتمكن من استقبال  31,259  حالة من األطفال 
ما بين 6 أشهر إلى 23 شهراً في 28 مديرية في 7 محافظات )عدن 
والضالع والحديدة وإب ولحج وصنعاء وتعز( في الفترة ما بين يناير 
إلى أبريل 2017م. وكذلك تلقى  70,767  شخصا من أصل مليوني 

أم أو راعية ألطفال تتراوح أعمارهم ما بين صفر و23 شهراً خدمات 
االستشارة الطبية والرسائل التوعوية حول الطرق المثلى لتغذية 

الرضع واألطفال الصغار.

 القضايا المتقاطعة 

الحماية
تم إقامة مراكز التغذية في المجتمع حتى يمكن للصبية والفتيات 

باإلضافة إلى األطفال ذوي اإلعاقات والحوامل والمرضعات الوصول 
إلى خدمات العالج والوقاية بسهولة. كما أن هذه المراكز تعتبر 

وبصورة عامة صديقة للمرأة والطفل كونها آمنة وليس فيها ما يدعو 
للخزي. وقد تم استشارة المجتمع المحلي حول المواقع التي يمكن ان 
تقام فيها هذه المراكز لالستجابة للشواغل المحتملة المتعلقة بالسالمة 
بما في ذلك العنف القائم على النوع االجتماعي أو أن المراكز أقيمت 

في المراكز الصحية الموجودة من قبل. 

النوع االجتماعي والعمر 
تصنف المعلومات التي تم جمعها في هذا القطاع )عن االحتياجات 

والتقدم المحرز للوصول إلى األهداف( تبعاً للعمر والجنس حتى 
يتم التقييم واالستجابة الحتياجات كالً من الرجال والنساء والفتيات 
والصبية بشكل صحيح. كما يستهدف معيار الضعف في المجموعة 

الفئات التي تتأثر بالنوع االجتماعي والعمر للتأكد من تقديم المساعدة 
تبعاً لالحتياجات. فعادات إطعام الرضع والصبية الصغار في اليمن 

تختلف عن الفتيات ألن األطفال الذكور لهم مكانة أعلى ولذلك ترصد 
المجموعة االختالفات في تقديم العالج لحاالت سوء التغذية ومعدالت 

االستكمال. 

المساءلة
طبقاً إلطار المساءلة تجاه السكان المتضررين )AAP(تم االتفاق في 
المجموعة على االلتزامات واألهداف وبدأ التنفيذ بعدها. ولقد أحرزنا 

تقدماً في إشراك المستفيدين باستخدام نقاشات المجموعات المركزة من 
أجل تصميم ومتابعة المشاريع مثلما طرحنا في المشاريع التي قدمناها 

إلى صندوق اإلغاثة االنسانية في اليمن )YHF(. فاالستشارات 
والتغذية الراجعة من المستفيدين تجمع وتدمج في المشاريع التي يقوم 

بها شركاء المجموعة.

األنشطة التي ترمي إلى الحيلولة دون حدوث المجاعة
رفعت المجموعة من مساعداتها المقدمة في ال 95 مديرية ذات 

األولوية مع الحفاظ على برامج العالج القائمة في عموم البالد. أما 
في ال 95 مديرية ذات األولوية فإن هناك 22 برنامج تغذية عالجية 

و1,030 برنامج تغذية المرضى الخارجيين و753 برامج تغذية 
تكميلية مستهدفة. وقد اتفق جميع الشركاء على إعطاء األولوية 

للتوسع في هذه المواقع وتنفيذ استجابة متكاملة لمعالجة سوء التغذية 
من خالل توفير الحد األدنى من المساعدات الغذائية والعمل مع 

المجموعات األخرى لمعالجة األسباب الظاهرة والكامنة لسوء التغذية 
مثل ممارسات الرعاية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية، والحصول على الرعاية الصحية ومعالجة انعدام األمن 
الغذائي.

التحديات
تتمثل العقبة الرئيسية في انعدام المرونة في تحويل التمويل   •

والمشاريع إلى األنشطة والمواقع ذات األولوية.

وتتمثل التحديات األخرى في تصعيد القتال لالستيالء على   •
ميناء الحديدة، العوائق البيروقراطية، وانهيار النظام الصحي وانعدام 

القدرة على الوصول بشكل مباشر إلى بعض المناطق والصعوبات 
الماثلة في القيام بمسوحات وتقييمات وبالتالي انعدام المعلومات 

الحديثة التي تعتمد عليها االستجابات وانقطاع خطوط اإلمدادات بشكل 
متكرر والقيود المفروضة على الواردات والقدرات الفنية المحدودة 

لبعض المنظمات غير الحكومية ونظام التغذية والصحة والتنسيق مع 
السلطات.

التوصيات 
مراجعة خطة المجموعة للعام 2017م ومواءمة األهداف وفقاً 	 

لألدلة الحديثة المتاحة. 

يجب وضع توسيع أعمال االستجابة في ال 95 مديرية ذات 	 
األولوية ومواصلة برامج العالج المنقذة للحياة في عموم البالد 

في الوقت نفسه. 

اإلسراع في جمع معلومات مسوحات التغذية في ال 22 محافظة 	 
ومن ثم القيام بعملية تصنيف المراحل المتكاملة: تصنيف حاالت 

سوء التغذية الحادة اعتماداً على المعلومات المتاحة حديثاً. 

إجراء تحليل لتحديد ومعالجة االختناقات الرئيسية في تنفيذ 	 
اإلدارة المجتمعية لحاالت سوء التغذية في اليمن. 

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

%3 - %0
%5 - %4
%7 - %6

%13 - %8
%19 - %14

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم
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المأوى والمواد غير الغذائية:إدارة وتنسيق المخيمات

التغيرات في السياق 

التغيرات في االحتياجات
 على الرغم من أن أعداد النازحين والعائدين انخفضت 
بنسبة تقل عن 1 في المائة خالل الفترة التي ذكرت في 
التقرير إال أن احتياجات السكان المتضررين أصبحت 

أكثر الحاحاً. كما أن مشكلة المأوى تفاقمت خاصة 
بالنسبة للنازحين المقيمين في مواقع استضافة النازحين 
ألن العائالت الضعيفة في جانب المأوى تواجه مشاكل 
اإلخالء واالكتظاظ وانعدام فرص الحصول على دخل 

لدعم حلول المأوى الخاصة بها.

 ويقدر الشركاء بأن عدد األسر النازحة التي فقدت 
معيلها ارتفع من 10.3 في المائة إلى 30 في المائة. 

وقد تم تحديد األسر التي ترأسها امرأة وأصبحت تعيش 
في أماكن أو مراكز جماعية عفوية )غير مخطط لها( 
إليواء النازحين على أنها األكثر فقراً وضعفاً ال سيما 

فيما يتعلق بالحماية واالستغالل أو سوء المعاملة. 
باإلضافة إلى أن عدد األسر التي تعيش في أماكن أو 

مراكز جماعية عفوية ارتفع من 20 إلى 23 في المائة 
بينما ارتفع عدد األسر التي تعيش في أماكن خاصة 

)مع أسر مضيفة أو في بيوت ايجار( من 73 إلى 77 
في المائة. وهذا يعني أن المزيد من الالجئين قد نفد ما 
لديهم من نقود يدفعونها لإليجار. كما اضطر عدد من 
األسر إلى االنتقال أكثر من مرة مما أدى إلى تدهور 

آليات الـتأقلم لديهم وزاد من ضعفهم. وعلى العكس من 
ذلك انخفضت نسبة النازحين الذين كان المأوى يقع 

على رأس أولوياتهم من 7 في المائة إلى 4 في المائة 
نظراً الزدياد أعداد الفقراء وتحول األولوية إلى المواد 

التي تساعد على البقاء على قيد الحياة مثل الوصول إلى 
الماء والغذاء. 

القدرة على االستجابة
في حين ازداد عدد الشركاء في المجموعة منذ بداية 
العام ظل عدد الشركاء الفاعلين كما هو بسبب القيود 
األمنية واإلجراءات اإلدارية المتبعة. كما استطاعت 

المجموعة الوصول إلى مديريات المخا ومقبنة شمال 
ووسط تعز وكذا مديريات موزع والوازعية جنوب تعز 

مما عزز فرص وصول المساعدات إلى أماكن كانت 
يستعصي الوصول إليها في السابق. 

اإلنجاز الذي حققته االستجابة
خالل الفترة قيد االستعراض، تمكنت المجموعة من 
الوصول إلى 17 في المائة من السكان المتضررين 

الذين تستهدفهم المجموعة والذين يقدر عددهم بحوالي 
2.2 مليون شخص حيث أن المجموعة لم تحصل سوى 

على 5.4 في المائة من المبلغ المطلوب والذي يبلغ 
106 مليون دوالر. وقد قطعت المجموعة شوطاً مهماً 

في السعي لتنويع استجابات المأوى وادارة وتنسيق 
المخيمات باإلضافة إلى تنظيم مفهوم "االستجابة 

المتكاملة".

القضايا المتقاطعة

الحماية 
وضعت المجموعة الصيغة النهائية لتعليمات االنتقال 

لضمان أنها طوعية وآمنة بغية معالجة قضايا اإلجالء 
واإلخالء من المباني المدرسية. كما وضعت التعليمات 
الخاصة بالتوزيع اآلمن والكريم للمأوى والمواد الغير 

الغذائية بما في ذلك قسم يسلط الضوء على المبادئ 
األساسية حول تعميم الحماية. وقامت المجموعة 
بوضع اللمسات األخيرة على التعليمات الخاصة 

بمواقع استضافة النازحين لتوفير ارشادات شاملة 
حول انشاء وادارة وتنسيق مواقع إدارة النازحين بما 

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

% اإلنجازاإلنجازالهدفمؤاشرات المتابعة

0.0426 مليون0.2 مليونعدد األسر التي تلقت مساعدات غير غذائية

0.019 مليون0.1 مليونعدد األسر التي تلقت مساعدات طارئة للمأوى

00 مليون0.01 مليونعدد المنازل التي تمت إعادة ترميمها أو إعادة بنائها

0.0014 مليون0.03 مليونعدد األطفال بين عمر )6 إلى 24شهراً( الذين تم اعطاؤهم مكمالت غذائية دقيقة

للتواصل

Charles Campbell
منسق المجموعة القطاعية

campbelc@unhcr.org

التمويل* )بالمليون دوالر(

106مليون    
)اإلحتياج( 

       5.7 مليون
                    )تم تلقيه( 

% 5
    )تم تمويله( 
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في ذلك قوائم المراجعة حول كيفية تحديد وإحالة قضايا الحماية في جميع 
القطاعات. وتشتمل التعليمات دورات توعوية حول العنف القائم على 
النوع االجتماعي والتدابير الالزمة للوقاية من العنف القائم على النوع 

االجتماعي وإدارة الحاالت المبلغ عنها. كما يستهدف الدعم المالي لدفع 
اإليجار لمواجهة أقوى تحديات األمن التي تواجه المستفيدين مثل االكتظاظ 

وتفرق األسر، الخ. وال تزال قدرة المجموعة على التعامل مع قضايا 
حيازة األراضي ضعيفة ولكننا نعمل على تطويرها. 

النوع االجتماعي والعمر
تصنف المعلومات التي تجمعها المجموعة تبعاً للعمر والجنس حتى 
يتم التعامل مع احتياجات كالً من الرجال والنساء والفتيات والصبية 

بشكل صحيح. كما يستهدف معيار الضعف في المجموعة الفئات التي 
تتأثر بالنوع االجتماعي للتأكد من تقديم المساعدة تبعاً لالحتياجات، لتلك 

الفئات من الناس التي قد يهملها المجتمع. يدمج أعضاء المجموعة في 
تقييمهم نقاشات المجموعات المركزة مع المجموعات المصنفة تبعاً للنوع 
االجتماعي والعمر للتأكد من مشاركة جميع السكان المتضررين. وشمل 

التقييم باحثين ذكور وإناث.

المساءلة
تم االتفاق على التزامات المجموعة وفقاً إلطار المساءلة تجاه المتضررين 

للعام 2017م ودخل األمر حيز التنفيذ. ولقد أحرزنا بعض التقدم في 
اشراك المستفيدين باستخدام نقاشات المجموعات المركزة من أجل تصميم 
ومتابعة المشاريع. كما أن استشارات ومالحظات المستفيدين تجمع وتدمج 

في المشاريع. باإلضافة إلى أنه يتم تطوير مهارة الشركاء في مخاطبة 
المستفيدين بشكل محترم وحل النزاعات.

التحديات
ال يزال مستوى المساعدة المقدمة غير كاٍف بسبب محدودية قدرة الشركاء 

المالية والتشغيلية. فلم نتمكن من الحصول إال على 5.4 في المائة من 
الميزانية المطلوبة والبالغ قدرها 106 مليون دوالر لمجموعة المأوى 

والمواد غير الغذائية وإدارة وتنسيق المخيمات حتى اليوم وال يزال 
شركاؤنا يواجهون صعوبات في التأقلم مع خيارات التوسع في تقديم 

المساعدات. 

الصعوبات المتزايدة في الوصول إلى أكثر المناطق تضرراً تعني 	 
حرمان المستفيدين الذين هم في أمس الحاجة للمساعدة بسبب 

الدواعي األمنية والصعوبات التي ترافق انهاء اإلجراءات.

تواجه االستجابات المعتمدة على التدخالت على مستوي األسرة 	 
تحدياً يتمثل في الـتأكد من حصول جميع أفراد األسرة على المساعدة 

بشكل متساوي. وبالتالي فإن الشركاء يسعون لتحديد نوع األسرة 
التي يقدمون لها الخدمات )مثل أسرة فيها طفل، أنثى أو أسرة يرأسها 

مسن( من أجل رفع تقارير أدق عن عدد الذكور واإلناث الذين 
استفادوا من الخدمات. 

معظم النساء ال يملكن وثائق إثبات هوية من أجل التسجيل للحصول 	 
على المساعدة وقد بدأ الشركاء في معالجة هذه المسألة بإصدار 

بطاقة إثبات هوية للنساء. كما أن انعدام األمن والدمار الذي لحق 
بالبنية التحتية خاصة الموانئ والحصار االقتصادي أدوا إلى تحول 

مسألة استيراد المواد اإلغاثية والتجارية إلى البالد إلى مسألة تنطوي 
على صعوبات جمة وتستهلك الكثير من الوقت. 

التوصيات
ال شك أن أمن الموظفين وسالمتهم أمر بالغ األهمية ولكن بعض 	 

اإلجراءات التي وضعتها الحكومة تعرقل عمليات االستجابة التي 
يقوم بها الشركاء وهناك حاجة إلى القيام بمخاطبة السلطات المحلية 

بشأن مسائل وصول المساعدات. 

ال بد من التأكد من أن شروط الحصول على المساعدات متاحة أمام 	 
الرجال والنساء على حد سواء. 

SHLعدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

%2 - %1
%8 - %3

%22 - %9
%41 - %23
%85 - %42

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم
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الحماية
التغيرات في السياق

التغيرات في االحتياجات 
 ال تزال االحتياجات المتعلقة بالحماية بما في ذلك 
تلك المتعلقة بالحماية ضد العنف القائم على النوع 

االجتماعي وحقوق األطفال من المتضررين بسبب 
الصراع في ازدياد مع ازدياد طول أمد األزمة وزيادة 

مدة تشردهم. كما تستنفد الموارد الفردية واألسرية 
وتصل قدرات السكان على التكيف إلى أقصى مداها 

ويضطر البعض إلى اللجوء الستراتيجيات تأقلم سيئة 
لكي يبقوا على قيد الحياة. ومن هذه االستراتيجيات 

بيع أصول منتجة والمقتنيات الشخصية واالقتراض 
لشراء المتطلبات الضرورية وقبول القيام بأعمال على 
درجة عالية من الخطورة أو غير قانونية أو تحط من 
المكانة االجتماعية أو تقوم على االستغالل مثل عمالة 

األطفال والتسول واالنضمام إلى قوات أو جماعات 
مسلحة( أو التقليل من مصروفات األسرة على الطعام 

)مثل تفويت الوجبات( أو المأوى )مثل االنتقال إلى 
سكن دون المستوى الالئق( أو على التعليم )كأن تقوم 
األسرة بإخراج أطفالها من المدارس وخاصة الفتيات( 

وازدياد العنف في األسرة وزواج القاصرات. وتعرض 
كل هذه االستراتيجيات السلبية األسر الضعيفة واألفراد 
إلى مخاطر متزايدة لالستغالل وإساءة المعاملة. كما أن 

خطر حدوث مجاعة فاقم من خطورة الموقف وخلق 
الحاجة إلى الدعم النفسي االجتماعي في مراكز التغذية 

العالجية لألطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد 
وخيم.

القدرة على االستجابة
قامت المجموعة الوطنية للحماية بما في ذلك 

المجموعات الصغرى التابعة لها والخاصة بالحماية 

ضد العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية 
األطفال ببناء قدرات التنسيق بين المجموعات الصغرى 

من خالل تدريب جماعي أقيم في صنعاء في أبريل 
2017م. لكن استجابة الحماية في كل المناطق الخمس 

تظل شحيحة التمويل األمر الذي يحد من قدرة الشركاء 
على التقييم واالستجابة لحاالت االحتياج.

اإلنجاز الذي تم إحرازه
حققت مجموعة الحماية 22 في المائة من هدفها الكلي. 

فالبرامج التي تعتمد على النقد واألنشطة اإلعالمية 
وأنشطة تعقب األسر واعادة لّم الشمل ال تزال متأخرة 

مقارنة باإلنجاز المحرز في بقية أنشطة الحماية. كما تم 
ادراج خدمة رفع الوعي حديثاً في العام 2010م ولكنها 
لم تطبق وتنفذ بشكل واسع كبقية الخدمات التي تقدمها 

المجموعة. ولم نستطع الوصول إلى المستهدفين بخدمة 
المساعدات المالية بسبب قلة التمويل رغم القدرات 

المتوفرة لدى الشركاء.

القضايا المتقاطعة
الحماية 

قامت مجموعة الحماية العالمية باالضطالع بمهمة 
دعم في اليمن في أبريل 2017م والتقت بشكل ثنائي 

مع جميع قيادات المجموعات ونظمت ورشة عمل 
تلخيصيه للتنسيق بين المجموعات لتسليط الضوء على 
الممارسات التي تقوم بها المجموعات وتعريف قيادات 

المجموعات بأحدث األدوات المستخدمة في مشاغل 
الحماية. وقد قامت مجموعة الحماية اليمنية بالتنسيق 
مع ضابط مكتب الشؤون االنسانية في األمم المتحدة 

)الحماية( ومستشار مشروع القدرة االحتياطية المتعلقة 
بمسائل النوع االجتماعي GEN CAP بوضع خطة 

عمل لتوفير وتعميم الحماية والتدريب في مجال النوع 

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

% اإلنجازاإلنجازالهدفمؤشرات المتابعة

عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم من خالل األنشطة اإلعالمية )جلسات معلومات جماعية أو عن 
طريق أنشطة خدمات الجمهور(

1 3,966 0.5 مليون

2 1,435 0.9 مليونعدد األفراد الذين يتلقون مساعدات مالية

38 9,549 25200عدد األفراد الذين يتلقون دعما نفسيا واجتماعيا )جلسات فردية أو جماعية(

ً 29 3,113 10584٪ األفراد الذين يتلقون دعما قانونيا

عدد السلطات المحلية والشركاء في المجال االنساني وأعضاء المجتمع الذين تم تدريبهم على قضايا 
الحماية 

900 402 45

عدد األطفال وأعضاء المجتمع الذين يتلقون المعلومات لحماية أنفسهم ضد اإلصابات والموت بسبب 
انفجار لغم/ أو العبوات الغير منفجرة.

0.529 مليون1.7 مليون

للتواصل

Samuel Cheung
منسق المجموعة القطاعية
cheung@unhcr.org 

التمويل* )بالمليون دوالر(

72.2مليون    
)اإلحتياج( 

       6.7 مليون
                    )تم تلقيه( 

% 9
    )تم تمويله( 

)*المصدر:نظام  المراقبة المالي 31 مايو 2017(

أشخاص ذوي إحتياج شديد

  2.9 مليون 

عدد شركاء العمل اإلنساني

23   

أشخاص تم الوصول إليهم

0.8 مليون 
 ) % 22(

أشخاص تم إستهدافهم

 3.5 مليون

1%

2%

38%

29%

45%

29%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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االجتماعي وتوفير الدعم الفني وإنشاء مراكز تنسيق في جميع المحاور 
في العام 2017م، باستثناء محوري إب والحديدة المدعومتين في هذا 
المجال. وللتأكد من دمج الوقاية واالستجابة لحاالت العنف القائم على 

النوع االجتماعي عبر االستجابات االنسانية قامت مجموعة الحماية من 
العنف القائم على النوع االجتماعي مع الفريق المعني بتعليمات اللجنة 

الدائمة المشتركة بين الوكاالت لدمج العنف القائم على النوع االجتماعي 
بوضع خطة عمل لتنفيذ تدريبات مشتركة بين الوكاالت والقطاعات في 

جميع أنحاء اليمن. 

النوع االجتماعي والعمر
تم تصنيف كل الشرائح التي تستهدفها أنشطة المجموعة تبعاً للنوع 

االجتماعي والعمر. وتمثل النساء 36 في المائة من األفراد الذين وصلت 
إليهم مجموعة الحماية الرئيسية بينما يمثل الرجال 32 في المائة والفتيات 
16 في المائة والصبية 16 في المائة. وفيما يتعلق بمجموعة العنف القائم 
على النوع االجتماعي كانت نسبة النساء اللواتي وصلت إليهن المجموعة 
التابعة 45 في المائة بينما يمثل الرجال 8 والصبية 28 في المائة والفتيات 

18 في المائة. أما مجموعة حماية األطفال فتمثل الفتيات اللواتي وصلت 
إليهن المجموعة ما نسبته 40 في المائة بينما يمثل الصبية 45 في المائة 
ويمثل النساء والرجال 7 و8 في المائة على التوالي. وستجمع مجموعة 
الحماية بين تقديم التدريبات على قضايا الحماية والنوع االجتماعي في 
كل المراكز وبالتالي ستساهم في التمويل لتحقيق أهداف المساواة بين 

الجنسين.

المساءلة
اعتباراً من أبريل 2017م قام الشركاء بالتزامات ملموسة فيما يتعلق 

بكل مكونات إطار المساءلة تجاه السكان المتضررين بما في ذلك: 
تقديم المعلومات للجمهور وإشراك المجتمع في صنع القرار والتعلم من 

المالحظات والشكاوى وتحسين سلوك الموظفين ومواقفهم واستخدام 
المعلومات المتوفرة من خبرة المشاريع والتوفيق بين التقييمات. وسيتم 

ذكر التقدم الذي أحزر باتجاه األهداف المرسومة كل 6 أشهر. 

األنشطة التي تسهم في منع المجاعة 
بالتعاون مع مجموعة الحماية العالمية قامت المجموعة بإعداد موجز 

يسلط الضوء على ضرورة التأكد من أن اعتبارات الحماية أساسية في 
استجابات الوقاية من المجاعة بما في ذلك إعطاء األولوية ألكثر الفئات 
ضعفاً وتخفيف مخاطر الحماية التي تواجهها المجموعات الضعيفة في 

الوصول إلى تدخالت مجموعات األمن الغذائي والزراعة والتغذية 
والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

التحديات
إن أكبر تحٍد يواجه شركاء المجموعة هو انعدام التمويل الذي يمكن 	 

التنبؤ به. فتحليالت االحتياجات والثغرات يتم تعزيزها من خالل 
ادارة دعم المعلومات كما تنفذ التدريبات على بناء القدرات ولكن 
الشركاء ومعظمهم من المنظمات المحلية ال يمكنهم الوصول إلى 

تمويل مناسب من آليات التمويل المشتركة أو الجهات المانحة الثنائية 
لرفع مستوى استجابة الحماية في جميع المراكز الخمسة.

باإلضافة إلى أن السلطات المحلية تسيئ فهم كل األنشطة التي ينفذها 	 
الشركاء أو تفهمها على أنها غير ذات عالقة أو غير مهمة وخاصة 

في شمال اليمن. وأجبر الشركاء المحليون والدوليون على إيقاف 
أنشطتهم. كما أن االنتماءات السياسية لبعض الشركاء المحليين 

والمطالبة بتسليم قوائم بأسماء المستفيدين واالضطرار للتفاوض مع 
أكثر من سلطة في بعض أجزاء البالد كلها عوامل أدت إلى تأخير 

تقديم مساعدة الحماية العاجلة ألولئك المتضررين من النزاع.

التوصيات
ال يمكن معالجة الثغرات في التمويل إال إذا أعطت قيادات العمل 	 

االنساني في اليمن هذه األنشطة أولوية متساوية مع القطاعات 
األخرى التي تتحرك تبعاً لتوفر اإلمدادات وأن تجعل الجهات المانحة 

موارد التمويل متاحة للشركاء المحليين أو أن تجعل المنح الفرعية 
للشركاء المحليين شرطاً أساسياً في مخصصات تمويلها. 

التغلب على سوء الفهم القائم لبرامج الحماية، وسيكون من المهم 	 
توسيع تنفيذ البرامج التدريبية لبناء قدرات السلطة المحلية وبخاصة 

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

% اإلنجازاإلنجازالهدفمؤشرات المتابعة

0.23 مليون0.7 مليونعدد األطفال الذين يقطنون في المناطق التي تأثرت بسبب الصراعات والذين يتلقون الدعم النفسي

عدد األطفال الذين انفصلوا عن ذويهم وغير المصحوبين والذي قدمت لهم خدمات تعقب ذويهم 
وإعادة لّم الشمل

 2,794  102 4

43 667  1,540 عدد األطفال الذين يتلقون إحاالت طبية وخدمات إعادة التأهيل

عدد األطفال الذين بحاجة ماسة للحماية والذين تم تقديم االستجابات المناسبة لهم من مقدمي الخدمات 
المعنيين 

 8,598  2,827 33

عدد ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي الذين تم الوصول إليهم بخدمات ودعم متعدد 
القطاعات ومنقذة للحياة لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي 

 28,734  4,780 17

67 19,213  28,734 عدد أطقم مواد حفظ الكرامة التي تم توزيعها

35%

4%

43%

33%

17%

67%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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في الشمال. وباإلضافة إلى ذلك، سيتعين على مجموعة الحماية أن 
تدافع بشكل أقوى عن جمع البيانات المتعلقة بمشاغل الحماية في 

جميع تقييمات القطاعات ويجب على قيادات العمل اإلنساني الحفاظ 
على التزامات الحماية.

 

PROعدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

%1 - %0
%5 - %2

%11 - %6
%54 - %12
%90 - %55

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم
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التعليم
التغيرات في السياق 

التغيرات في االحتياجات 
 يقف نظام التعليم في اليمن على شفى الهاوية مهدداً 
4.5 مليون طفالً بعدم اللحاق بقطار التعليم في أدنى 
مستوياته. باإلضافة إلى أن طالب المدارس يهددهم 

خطر التجنيد أو أن يقعوا في براثن التطرف. وبشكل 
أدق فإن الفتيات يهددهن خطر أن تقوم أسرهن 

بتزويجهن في سن مبكرة للتخلص من عبء الصرف 
عليهن. وقد أثر عدم دفع رواتب الموظفين في 13 
محافظة على أنشطة خطة االستجابة االنسانية في 

اليمن. وكل يوم ينزح األطفال من منازلهم ويتم 
اخراجهم من مدارسهم قسراً أو يواجهون مخاطر إساءة 

المعاملة واالستغالل والتعرض لإلصابة أو الموت. 
وعلى هذا فإن مستقبل األطفال في خطر فحوالي 

مليوني طفل ال يدرسون حالياً. والنازحون من األطفال 
هم الفئة األكثر ضعفاً ألن عائلتهم ليس لديها ما يكفي 

من المال لكي يدفعوا المصاريف المباشرة أو غير 
المباشرة لتعليمهم مثل تكاليف المواصالت والزي 
المدرسي والكتب وغيرها من مستلزمات الدراسة.

القدرة على االستجابة
هناك 15 منظمة غير حكومية دولية ومحلية تقوم بتنفيذ 

أنشطة مجموعة التعليم تحت مظلة خطة االستجابة 
االنسانية في اليمن للعام 2017م. وتشمل هذه األنشطة 
إعادة تأهيل المدارس وتوفير المستلزمات والطاوالت 

للطالب في المدارس التي تقع في المناطق التي تأثرت 
بسبب النزاع باإلضافة إلى التدريب. وتعتبر منظمة 

يونيسيف الشريك الرئيسي واألكبر في تنفيذ األنشطة. 
كما قامت إحدى المنظمات غير الحكومية بتوفير 
مستلزمات األطفال من ذوي االحتياجات. وقامت 

الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية بتوفير الحقائب 
المدرسية في تعز. 

التقدم الذي تم انجازه في مجال االستجابة 
واستطاعت مجموعة التعليم الوصول إلى 14 في المائة 

من هدفها العام رغم عدم استالم أي تمويل نهائياً. 
ويمكن أن نعزو هذا اإلنجاز المشرف رغم انعدام 
التمويل إلى إعادة رسم خطة للطوارئ في الوكالة 
الرئيسية. وتمثل مسألة عدم دفع رواتب المدرسين 

العامل األكثر صعوبة في عدم تحقيق المجموعة أهدافها 
المنشودة وتعتبر عقبة إضافية تقف في طريق تحقيق 

األهداف. 

مؤشرات األنشطة اإلضافية
قدمت األنشطة التي لم تكن ضمن خطة االستجابة 
االنسانية إلى األطفال ذوي اإلعاقة البصرية عن 

طريق منظمة األمان لرعاية الكفيفات مظهرة بذلك 
قدرتها على الوصول واالنجاز. والمحافظات المستهدفة 

هي أمانة العاصمة وإب وتعز وصنعاء وذمار وأبين 
وعمران والمحويت وريمه. كما قامت جمعية مودة 

الخيرية بإعادة تأهيل األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة، بينما قامت منظمة أو بي اس )اإلجراءات 

المثلى للبقاء على قيد الحياة(، وهي احدى المنظمات 
غير الحكومية المحلية، بحمالت توعية للوقاية من 

مرض الكوليرا كما قدمت الدعم لمكتبات المدارس. 
وقدمت الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية وجبات 

لطالب المدارس والدعم المادي والتعليمي لطالب 
المرحلة التمهيدية وقدمت دروسا لمحو األمية 

ودروسا تعويضية فضال عن سالل غذائية للمدرسين 
المتطوعين. 

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

النسبة المحققةاإلنجازالهدفمؤشرات المتابعة

عدد المدارس التي دمرت جزئياً وأعيد تأهيلها )بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية(

47141

 19,062  1,189 عدد طاوالت المدارس الجديدة أو التي أعيد إصالحها

0.02 مليون1 مليونعدد األطفال الذين استلموا الحقائب المدرسية ومستلزمات الدراسة الضرورية

0.06 مليون0.3 مليونعدد الطالب الذين يستفيدون من الدعم النفسي

للتواصل

Afkar Al-Shami
منسق المجموعة القطاعية

aalshami@unicef.org

التمويل* )بالمليون دوالر(

36.5مليون    
)اإلحتياج( 

       0 مليون
                    )تم تلقيه( 

% 0
    )تم تمويله( 

)*المصدر:نظام  المراقبة المالي 31 مايو 2017(

أشخاص ذوي إحتياج شديد

  1.1 مليون 

عدد شركاء العمل اإلنساني

11   

أشخاص تم الوصول إليهم

0.1 مليون 
 ) % 14(

أشخاص تم إستهدافهم

 1.1 مليون

9%

17%

2%

6%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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الباب الثالث : التعليم

القضايا المتقاطعة 

الحماية 
يعتبر حق األطفال من الصبية والفتيات في الحصول على الخدمات 

التعليمية مبدأً أساسياً ألنشطة مجموعة التعليم. فكل األنشطة التي نفذتها 
المجموعة توفر تدخالت تعليمية في أجواء آمنة وتوفر الحماية.  كما أن 

حق الفتيات في التعليم والمدارس التي تستضيف الطالب النازحين كانت 
أهم معايير االستهداف. كما تم االهتمام بشكل خاص بإعادة تأهيل مرافق 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية )مع تخصيص مرافق خاصة 

بالفتيات( في المدارس التي تأثرت بشكل عام ومدارس الفتيات بشكل 
خاص من أجل تشجيع الفتيات على الدراسة. كما يتم اإلبالغ عن الهجمات 
التي تقع على المدارس لدى مجموعة حماية األطفال ويتم التوعية بمخاطر 

األلغام وبكيفية نزع األلغام في المدارس المتأثرة كلما يتم اإلبالغ عن 
وقوع هجوم على احدى المدارس. 

النوع االجتماعي والعمر
تعمل جميع األنشطة التي تنفذ في إطار مجموعة التعليم على ضمان إتاحة 

فرص متساوية للصبية والفتيات. وأصبحت الفتيات أكثر ضعفاً بسبب 
تفاقم األزمة في الوقت الحالي حيث أن تعليم الفتيات يعتبر ليس باألمر 

الضروري في األوقات العصيبة. ومن ثم، فإن المجموعة تؤكد على تمثيل 
الفتيات بصورة عادلة ضمن الذين يتلقون المساعدة. 

المساءلة
عقدت المجموعة مشاورات مفتوحة مع جميع الشركاء لتصميم إطار 

مساءلة المجموعات. وفي حين أن بعض الجوانب في هذا اإلطار يجري 
تنفيذها بالفعل على مستوى المشاريع، فإن المجموعة ستنظم اجتماعات 

فصلية لتحليل التقدم المحرز وترفع التقارير عنه.

التحديات 
كان أهم التحديات التي واجهتها مجموعة التعليم هو أن التعليم لم يحظ 

باألولوية في النداء اإلنساني، مما قوض جهود المجموعة في جمع 
األموال. كما يؤدي تأخر وصول المستلزمات المدرسية، وضعف القدرات 

بين الشركاء على جميع المستويات، وقضايا الوصول إلى الحد من قدرة 
المجموعة على االنجاز. 

ومن الصعب الحصول على بيانات تعليمية حديثة في المناطق التي تقع في 
المناطق المتأثرة بالنزاع. وهناك أيضا ضعف في التواصل بين الشركاء، 
ال سيما بين المنظمات غير الحكومية الوطنية ووزارة التعليم. وحقيقة أن 

هناك سلطتين في البالد يزيد من تعقيد تنسيق وتنفيذ التدخالت. كما يقوض 
نقص الرواتب للمعلمين كل الجهود. 

التوصيات
يجب اعتبار التعليم من ضمن األولويات عند تقديم النداء اإلنساني.	 

يجب رفع مستوى الجهود المبذولة مع جهات مختلفة للدفع نحو دفع 	 
رواتب المدرسين.

رفع قدرات شركاء مجموعة التعليم على كل األصعدة حتى يتسنى 	 
للشركاء التقدم للحصول على التمويل الخاص بحاالت الطوارئ عند 
العمل في المناطق التي ال يتسنى للنظراء الحكوميين الوصول إليها. 

منح االولوية في انشطة الطوارئ التي تستهدف المدارس التي 	 
تستضيف األطفال النازحين وزيادة توفير المستلزمات لتلبية الطلب 

المتزايد على أرض الواقع. 

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

EDU

%1 - %0
%10 - %2

%18 - %11
%27 - %19
%78 - %28

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم
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الباب الثالث : التشغيل وإعادة تأهيل المجتمع في حاالت الطوارئ

التشغيل وإعادة تأهيل المجتمع في حاالت الطوارئ

التغيرات في السياق

التغيرات في االحتياجات
ما يقرب من 7ماليين شخص يواجهون خطر المجاعة 
في اليمن وقد أدى هذا التحول إلى موائمة االحتياجات 

واألهداف لتناسب أهداف مجموعة األمن الغذائي 
والزراعة، وتحديداً التشغيل في الحاالت الطارئة )النقد 

مقابل العمل( وإعادة تنشيط المشاريع الصغيرة.  وقد 
تم القيام بهذا اإلجراء لضمان تضافر الجهود في عمل 

جماعي موحد لمواجهة خطر المجاعة.

وال تؤثر عملية إعادة تنظيم أهداف المجموعة مع 
أهداف مجموعتي األمن الغذائي والزراعة ومجموعة 

التغذية على الهدف العام والمتمثل في الوصول إلى 
1.4 مليون متضرر في أنحاء اليمن.

القدرة على االستجابة
لدى المجموعة الصحية حالياً 24 شريكا فاعال في 

جميع أنحاء البالد، ما يمثل زيادة مقارنة مع بداية العام 
2017 باإلضافة إلى 4 شركاء آخرين يقدمون أنشطة 
إنسانية إضافية في كل مديريات البالد والبالغة 333 

مديرية ويستهدفون 945,999 من السكان المتضررين.

اإلنجاز الذي حققته االستجابة 
بلغ إجمالي عدد السكان المتضررين الذين استطاع 

الشركاء الوصول إليهم 94,733 متضررا )36,554 
رجال و34,932 امرأة و11,387 فتاة و11,860 

صبيا( بما في ذلك حصول 12,469 أسرة على دخل 
طارئ من خالل برنامج النقد مقابل العمل بالتنسيق مع 
برنامج إعادة تأهيل البنى التحتية للمجتمع كما تضمن 

ذلك أيضا حصول 1,065 أسرة على مساعدات إلقامة 
المشاريع الصغيرة.  وقد تم تجاوز ما يقارب من 

2,332,142 متر مربع من األراضي ومسح ما يقارب 
من 32,342 متر مربع. وقد حققت الجمعية الطبية ما 

يقدر ب 7 في المائة من هدفها السنوي.

مؤشرات االنشطة اإلضافية
شارك ممثلو منظمات المجتمع المدني على مدار 

العام 2014م في أنشطة تنمية القدرات المدعومة من 
قبل مجموعة الصحة واستطاع شركاء المجموعة 

الوصول إلى 945,999 متضررا )146,830 أسرة 
تتضمن 6,800 أسرة نازحة و1,249 أسرة عائدة من 

النزوح( بدخل طارئ من خالل برنامج النقد مقابل 
العمل وبالتنسيق مع برنامج إعادة تأهيل المجتمع. كما 

حصلت ما يقارب من 144 مشروع من المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة على الدعم من خالل برنامج 

دعم المشاريع الصغيرة بمبلغ يصل إلى 1,000 دوالر 
أمريكي للمشروع )4,500 دوالر مبالغ عينية والباقي 

ديون موزعة من مؤسسات القروض المصغرة(. 
وتلقت خمس من مؤسسات القروض المصغرة منحاً 
تتراوح بين 100,000 دوالر أمريكي و200,000 

دوالر أمريكي لكل مؤسسة كما حصل ما يقارب من 
300 مزارع على منح مالية من خالل دعم الزراعة 

والتصنيع الصغير والمتوسط. واستثمر شركاء الجمعية 
ما يقارب من 13,939,832دوالر أمريكي في أنشطة 
إضافية خارجة عن خطة 2017م لالستجابة االنسانية 

في اليمن. وهذا االستثمار هو خطوة نحو تنفيذ »طريقة 
جديدة للعمل« في اليمن. فأغلب المشاريع يتم تنفيذها 

من قبل صندوق التنمية االجتماعي ومشروع األشغال 
العامة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبتمويل من 

مجموعة البنك الدولي.

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

% اإلنجازاإلنجازالهدفمؤشرات المتابعة

2.3236 مليون 986,325 عدد األمتار المربعة من األرض التي تم تصفيتها 

5 1,065  19,755 عدد األسر التي حصلت على دخل من خالل برامج استعادة األعمال الدقيقة والصغيرة

33 12,468  37,796 عدد األسر التي حصلت على دخل من خالل برامج النقد مقابل العمل

للتواصل

Stean Tschiband
منسق المجموعة القطاعية

steantshiband@undp.org

التمويل* )بالمليون دوالر(

41.9مليون    
)اإلحتياج( 

       4.1 مليون
                    )تم تلقيه( 

% 10
    )تم تمويله( 

)*المصدر:نظام  المراقبة المالي 31 مايو 2017(

أشخاص ذوي إحتياج شديد

  8.0 مليون 

عدد شركاء العمل اإلنساني

9   

أشخاص تم الوصول إليهم

0.1 مليون 
 ) % 7(

أشخاص تم إستهدافهم

 1.4 مليون

236%

5%

33%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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الباب الثالث : التشغيل وإعادة تأهيل المجتمع في حاالت الطوارئ

التشغيل وإعادة تأهيل المجتمع في حاالت الطوارئ
القضايا المتقاطعة

الحماية
ساهم شركاء الجمعية في زيادة الوعي بمخاطر األلغام األرضية والذخائر 
غير المتفجرة وغيرها من مخلفات الحرب غير المتفجرة لتقليل احتمالية 

حدوث إصابات بسبب األلغام والذخائر غير المتفجرة. وقد تم تصميم 
معايير االستهداف لدى شركاء الجمعية على أساس الحد من عدم المساواة. 

فالنساء واألقليات المهمشة والنازحون والعائدون من النزوح قد تم 
استيعابهم في معايير االستهداف. ويشكل النازحون والعائدون من النزوح 

ما يقارب من %60 )%30 لكل منهم( من الهدف اإلجمالي في المديريات 
المستهدفة من قبل برامج النقد مقابل العمل والتدريب المهني ودعم 

المشاريع الصغيرة بخطة 2017م لالستجابة االنسانية في اليمن. وفيما 
يتعلق باألنشطة االنسانية اإلضافية فالمرأة والشباب يشكلون نسبة 61% 

)نساء %37، الشباب %13، الفتيات %12( من 94,733 متضرر تم 
الوصول إليهم. وبالتعاون مع مجموعة العنف القائم على النوع الفرعية تم 
تدريب 17 عضواً من أعضاء المجموعة من قطاع التمويل األصغر على 
التكامل بين مكافحة العنف القائم على النوع في التنفيذ والرقابة واألنشطة 

التي يقومون بها. 

النوع االجتماعي والعمر
ارتكزت استجابة المجموعة على عدد من المعايير، ومنها الحد من 

عدم المساواة القائمة على النوع االجتماعي. واألسر التي تعولها امرأة 
يتم اإلشارة إليها بشكل دائم ضمن األسر األكثر ضعفا وغالبا ما تكون 
قد فقدت الرجل الذي كان يعيلها.  وقد أوضحت التقارير أن %42 من 

األعمال الصغيرة والمتوسطة التي بائت بالفشل كانت تمتلكها نساء، وقد 
انعكس ذلك على تصميم معايير االستهداف بالمجموعة. ويحاول شركاء 

المجموعة ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في فرص الدخل ودعم 
المشاريع، وذلك للحد من الضعف المادي بينهم. وقد تم طباعة وتوزيع 
أوراق النوع االجتماعي الخاص بالمجموعة على الشركاء ويجب على 

شركاء المجموعة ضمان دمج مشاريعهم للنوع االجتماعي طوال فتراتها. 

المساءلة
طورت المجموعة إطار مساءلة الذي تقوم عليه أعمالها.

أنشطة تساهم في الحد من المجاعة
 )FSAC( هناك تنسيق قائم ومتزايد مع مجموعة األمن الغذائي والزراعة
لمعرفة الرابط بين انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية وقلة الدخل. وتكثيف 

فرص العمالة في الطوارئ لرفع القدرة الشرائية لدى األسر الفقيرة وهي 
إحدى طرق تعزيز عملية حصولهم على الغذاء في المناطق المستهدفة. 
باإلضافة إلى ذلك فقد نسقت المجموعة مشاركة مجموعة األمن الغذائي 

والزراعة مع شركاء عاملين آخرين في دراسات تهدف لفهم العوامل التي 
تسهم في حدوث المجاعة وعوامل العرض والطلب. وأسهمت المجموعة 
أيضا في مكافحة المجاعة بتكثيف التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات 

االقراض األصغر لدعم فرص إدرار الدخل والحصول على التمويل 
للسكان المتضررين.

التحديات
الحصول على التمويل، بالذات للشركاء المحليين.	 

الوصول إلى المناطق المتضررة والعقبات األمنية على األرض.	 

القدرة التشغيلية المحدودة لعدة شركاء.	 

ضمان العدالة في الحصول الفعلي على المساعدة بين الذكور 	 
واإلناث، ونخص بالذكر التدخالت التي تستهدف المستوى األسري 

حيث يستحيل التأكد من أن كل أفراد األسرة قد استفادوا من تلك 
المساعدات.

التوصيات
زيادة الدعم المالي لمشاريع عمالة الطوارئ وإعادة تأهيل المجتمع 	 

تحت الصناديق المشتركة للبلد المعين كطريقة لكسر الرابط بين 
انعدام األمن الغذائي وقلة الدخل.

مواصلة المطالبة بتغطية أكبر للمناطق النائية ومناطق النزاع.	 

دعم رفع قدرات الفاعلين المحليين وزيادة حصولهم على التمويل 	 
كخطوة لألمام لتوطين المساعدة االنسانية في اليمن وألجل تغطية 

أكبر للمناطق النائية والتي ال يستطيع شركاء األمم المتحدة الدوليين 
الوصول إليها.

معلومات أكثر وتقارير عن أنواع األسر التي تم مساعدتها )كعائلة 	 
يعولها طفل، وعائلة تعولها امرأة، وعائلة يعولها مسن، إلخ( من أجل 

تحليل أعداد العائالت المستفيدة بشكل أكثر دقة.

إعادة الموائمة بين أهداف مجموعة األمن الغذائي والزراعة وأهداف 	 
المجموعة الغير زراعية وتعديل أهداف دائرة مكافحة األلغام.

EECRعدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

%1 - %0
%4 - %2
%7 - %5

%14 - %8
%70 - %15

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم
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الباب الثالث : الالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات

الالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات

التغيرات في السياق

 التغيرات في االحتياجات
ليس هناك تغيرات مهمة. وسيتم تحديث االحتياجات 

الشديدة ضمن االستعراض العام لالحتياجات االنسانية 
)HNO( للعام 2018.

القدرة على االستجابة
غالبا ما يواجه الالجئون والمهاجرون في اليمن 

صعوبات أكبر للحصول على خدمات إنسانية من 
تلك التي يواجهها المواطن اليمني. ويضاعف من هذه 

المشكلة أن المساحة المتاحة للشركاء العاملين على 
االستجابة لمثل تلك الحاجات االنسانية مازال محدودا 
في بعض المحافظات. فعلى سبيل المثال منعت بعض 
السلطات الشركاء من تنفيذ أنشطة معينة أو الوصول 

إلى السكان المستهدفين. وبشكل أكثر تحديداً فقد 
أصبحت امكانية حصول األجانب الذين لديهم مخاوف 

تتعلق   بالحماية الدولية على حق اللجوء في اليمن 
أمرا محظورا في الجزء الشمالي من البالد. ومع ذلك 

فقد توسعت القدرة على االستجابة لدى الشركاء في 
العام 2017م مع تواجد متزايد في الجوف وصعدة 
ولحج وشبوة وأبين وتعز حيث تتواجد أعداد كبيرة 
من الالجئين والمهاجرين. وبعض من هذا التواجد 

يتمثل في فرق الشركاء المتنقلة والتي تعمل على طول 
سواحل البحر العربي والبحر األحمر مقدمة مساعدات 

إنقاذ متعددة القطاعات للوافدين الجدد من المهاجرين 
والالجئين والباحثين عن لجوء سياسي.

اإلنجاز الذي حققته االستجابة
يظهر التحليل أن الهدف السنوي هو 49 في المائة.

ويتواجد الشركاء بقوة في سواحل لحج وعدن وشبوة، 
إذ يتم تقديم خدمات متعددة القطاعات لمجموعة معينة 

من المستفيدين المحتاجين لها بشكل يومي تقريبا. وعلى 
هذا النحو فإن األرقام المستهدفة لهذه المحافظات قد 
تم تحقيقها بشكل كبير وفي المقابل تسببت محدودية 

تنفيذ األعمال ومساحة الحماية في محافظات كصنعاء 
والحديدة وحجة وتعز في حرمان عدد كبير من 

المحتاجين من المساعدات مقارنة باألهداف المنشودة.  
كما تم إيقاف تسجيل طالبي اللجوء في الجزء الشمالي 

من البالد.

مؤشرات االنشطة اإلضافية
استفاد ما يقارب من 431 مهاجراً من خدمات اإلجالء 

البحري من اليمن إلى جيبوتي، ثم قام الشركاء 
بمساعدتهم في الوصول إلى بلدانهم. كما ساعد 

الشركاء على إجالء 863 مهاجراً صومالياً من عدن 
إلى الصومال حيث قدمت لهم المساعدات اإلضافية 
للوصول إلى مجتمعاتهم األصلية. ويهدف الشركاء 

إلى مضاعفة جهودهم في إجالء المهاجرين العالقين 
والمعرضين لألخطار والمساعدة في العودة التلقائية 

للصوماليين. باإلضافة إلى استفادة ما يقارب من  
21,698 وافداً جديداً من مساعدات الشركاء على طول 

سواحل البحر العربي والبحر األحمر. 

  

ولغرض مواجهة احتياجات الفئات الضعيفة من 
المهاجرين وطالبي اللجوء كالمعوقين والناجين من 

العنف القائم على النوع االجتماعي واألسر التي تعولها 
نساء واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 

فقد تم تقديم الدعم النقدي متعدد األغراض لما يقرب 
من 2,222 مستفيد من الفئات الضعيفة من المهاجرين 
وطالبي اللجوء في الفترة ما بين يناير وأبريل 2017م.

المؤشرات واألهداف واإلنجازات

% اإلنجازاإلنجازالهدفمؤشرات المتابعة

78 65,588  83,985 عدد المستفيدين الذين حصلوا على مساعدات طبية

188 52,496  27,983 عدد المستفيدين الذين حصلوا على الطعام ومياه للشرب

100 21,247  21,348 عدد المستفيدين الذين حصلوا على مساعدات طارئة ومؤقتة للمأوى 

66 13,645  20,605 عدد الالجئين وطالبي اللجوء الذين استطاعوا الوصول إلى خدمات التسجيل والتوثيق

66 13,645  20,605 عدد الالجئين وطالبي اللجوء الذين تمكنوا من الوصول للتسجيل والتوثيق

للتواصل

Chissey Mueller
منسق المجموعة القطاعية

cmueller@iom.int
Gwendoline Mensah
منسق المجموعة القطاعية

mensahg@unhcr.org

التمويل* )بالمليون دوالر(

66مليون     .9
)اإلحتياج( 

       18.4 مليون
                    )تم تلقيه( 

% 28
    )تم تمويله( 

)*المصدر:نظام  المراقبة المالي 31 مايو 2017(

أشخاص ذوي إحتياج 
شديد

  0.03 مليون 

عدد شركاء العمل اإلنساني

9   

أشخاص تم الوصول إليهم

0.1 مليون 
 ) % 49(

أشخاص تم إستهدافهم

 0.3 مليون

100%

66%

20%

78%

188%

مالحظة / لمزيد من المعلومات حول مؤشرات المتابعة انظر الى الملحق
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الباب الثالث : الالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات

 القضايا المتقاطعة

الحماية
الحماية هي لب استراتيجية مجموعة الالجئين والمهاجرين متعددة 

القطاعات حيث تتضمن منظومة شاملة من الخدمات الضرورية يقدمها 
الشركاء بدًء من خدمات التسجيل القانوني لالجئين وطالبي اللجوء 

ووصوال إلى الرقابة على الحماية والمساعدات المالية والعينية لمحتاجي 
الحماية. والتزال رقعة الحماية المتناقصة بشكل مستمر نتيجة للحرب 

وانعدام األمن وانقسام الحكومة تعيق استجابة الشركاء وبشكل خاص في 
الجزء الشمالي من البالد.

باإلضافة إلى ذلك، يواجه الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون اإلساءة 
واالستغالل والخطف من قبل شبكات إجرامية. فالسلطات في اليمن 

ال تمتلك المقومات للتحقيق في مثل هذا النوع من الجرائم وانتهاكات 
حقوق اإلنسان.  وكثيراً ما يواجه الشركاء متعددي القطاعات العديد من 
قضايا العنف القائم على النوع بين الالجئين والمهاجرين ويتم إحالة أو 

مساعدة تلك الحاالت للحصول على الخدمات االنسانية. ويمثل األحداث 
الذين ال أهل لهم أو الذين انفصلوا عن ذويهم أكثر من 20 في المائة من 

طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين الذين تتم مساعدتهم. واستجاب 
الشركاء لهذه الحاالت االستثنائية من األطفال من خالل توفير مأوى 
مؤقت وخدمات طبية والبحث عن العائالت وإعادة لم الشمل. وأخيراً 

يحاول الشركاء تقوية االستجابة العامة للحماية من خالل أنشطة زيادة 
الوعي وبناء القدرات والشعور بالمسؤولية بين طالبي اللجوء والالجئين 

والمهاجرين وأعضاء المجتمع المستضيف.

النوع االجتماعي والعمر 
في الحين الذي يشكل الذكور الذين ال أسر لهم وتتراوح أعمارهم بين 
14 35- سنة أغلب المهاجرين الباحثين عن المساعدة إال ان العائالت 
تمثل شريحة مهمة من الالجئين، حيث يتكون عدد كبير من هذه األسر 

من أمهات بصحبة أطفالهن. فتقدم الخدمات النوعية كالمأوى المؤقت 
والمساعدات المالية بشكل عاجل للفئات األكثر ضعفا من الصبية والفتيات 

والنساء والمسنين والمعوقين والحاالت المرضية ألنهم أكثر حاجة إلى 
الحماية. لم يكمل أي من الشركاء مؤشر النوع االجتماعي والعمر للرصد 
في نظام إدارة المنح حتى اآلن وسيتم االنتهاء من ذلك في النصف الثاني 

من السنة.

المساءلة
 .)AAP( يسعى الشركاء لتنفيذ خطة عمل المساءلة تجاه المتضررين

وتجمع المعلومات من خالل شبكات المجتمع. كما تعقد نقاشات المجموعة 
المركزة الستخالص التغذية الراجعة وتطوير الخدمات. 

األنشطة التي تسهم في منع المجاعة 
بالمقارنة مع السكان اليمنيين نجد أن طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين 

عادة ما يكافحون للحصول على األمن الغذائي في اليمن. ومن بين ال 
59 منطقة التي تم تحديدها كمناطق ذات اولوية عالية النعدام األمن 

الغذائي نجد جيوبا من الالجئين والمهاجرين في مديرية سيئون بمحافظة 
حضرموت. ولكن الوصول محدود للغاية ويفكر القطاع في تقديم المساعدة 

المالية ألولئك الذين تنطبق عليهم معايير محددة من الضعف.

التحديات
تمثل مساحة الحماية المحدودة والحالة األمنية غير المستقرة في جميع 
أرجاء البالد مجموعتين مختلفتين من التحديات تزيد من اعاقة وصول 

الشركاء وتعيق تقديم الخدمات متعددة القطاعات. وتتسبب عواقب تقسيم 
الحكومة في تحديات متعددة ألن األطراف المعنية ذات المصلحة في 

الجواب أصبحت عاجزة أو تفتقد إلى اإلرادة أما األطراف المعنية ذات 
المصلحة المعينة حديثا فتفتقر إلى المعرفة واإلرادة لحل القضايا الملحة. 
كما أن المركزية صناع القرار ونظم المصادقة البيروقراطية المتوازية 

تجعل من الصعب تنسيق أنشطة بين محافظتين أو أكثر. وقد أدى سوء فهم 
السلطات لمشاركة طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين في النزاع المسلح 

إلى االحتجاز التعسفي في سجون شديدة االزدحام وغير صحية وإلى 

الترحيل. وبالمثل كان هناك ميل من المجتمعات المستضيفة في اإللقاء 
بالالئمة على األجانب في مسألة انتشار الكوليرا في اليمن. وهكذا تبقى 

القدرة على الوصول تحدياً مثلما يبقى ذلك الفهم الضيق األفق لدى بعض 
السلطات المحلية عن تدخالت الحماية.

التوصيات 
على الشركاء أن يتواصلوا مع السلطات لبناء القدرات وغرس أهمية 	 

قضايا الحماية المتعلقة بالالجئين والمهاجرين.

على الشركاء إقامة مبادرات تدريبية ثم العمل الحقا على دمج 	 
الحماية في استجابات المجموعة الفرعية وضمانة المشاركة الكاملة 

من قبل الهيكل اإلقليمي.

على الشركاء المشاركة في مجموعتي الصحة والمياه والصرف 	 
الصحي والنظافة الصحية للمساعدة على القضاء على انتشار 

الكوليرا في المجتمعات المستضيفة والتي تستضيف عددا كبيرا من 
السكان الالجئين والمهاجرين بما في ذلك نشر حقائق حول كيفية 

انتشار وباء الكوليرا والمساعدة على تصحيح الفهم الخاطئ أن 
الالجئين والمهاجرين هم السبب.

تحديث األهداف والمؤشرات لتعكس الحضور المتوسع للشركاء 	 
ومحدودية مساحة الحماية.

RAMعدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

%10
%14 - %11
%36 - %15
%64 - %37

%178 - %65

النسبة المئوية للذين
تم الوصول إليهم
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الباب الرابع :  القضايا المتقاطعة 

القضايا المتقاطعة

النوع االجتماعي
 إن ضمان حصول الرجال والنساء على المساعدات االنسانية   بشكل 

عادل يشكل تحديا في اليمن. وقد شهدت الشهور المنصرمة تصعيدا في 
الخطاب السياسي ضد المشاركة النسائية. وهناك توعية واسعة النطاق 

ودورات تدريبية للتوعية بقضايا النوع االجتماعي والتي تؤدي إلى 
تكوين كتلة هامة الفاعلين في المجال اإلنساني ذوي المهارات الفنية 

والوعي بقضايا النوع االجتماعي في مجموعات ومنظمات منفذة.  ففي 
العام 2017م تم تدريب أكثر من ستين موظف من موظفي األمم المتحدة 

وشركائها على تصميم ورقابة المشاريع التي تراعي النوع االجتماعي 
طبقا لمعايير وأدوات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت )IASC(. كما 

حصل عشرون موظفا من منسقي الشؤون القائمه على النوع اإلجتماعي 
وموظفي وحدة تمويل الخدمات االنسانية على الكفاءة في تعميم مراعاة 

النوع االجتماعي في تصميم المشاريع والرقابة عليها والقدرة على تدريب 
الشركاء. وتواصل شبكة فاعلة من وحدة منسقي الشؤون القائمه على 
النوع اإلجتماعي والمدافعين عن حقوق اإلنسان تم تأسيسها في العام 

2015م اجتماعاتها وعملها المشترك على تحديد ومعالجة فجوات وقضايا 
النوع االجتماعي وإمداد مجموعاتها ومنظماتها بالمعلومات والتدريب. 

وتجتمع مجموعة أصغر من اليمنيين المدافعين عن حقوق النوع 
االجتماعي بشكل مخصص لالستجابة لقضايا وطلبات محددة.

التحديات القائمة تتضمن:

تعزيز استخدام التحليل القائم على النوع االجتماعي كأرضية لكل 	 
األنشطة االنسانية.

استخدام أكبر لمؤشرات النوع االجتماعي لقياس ومقارنة ورفع 	 
التقارير واالستفادة الحقيقية للذكور واإلناث عوضا عن تقديرات 

جغرافية سكانية )رجال، نساءـ فتيات، صبية( كمؤشر بديل أو تقدير 
لمساعدة عادلة.

فهم أعمق وتأييد من كبار الشركاء وموظفي الوكاالت لتعميم مفهوم 	 
النوع االجتماعي حيث أن معظم المتدربين وذوي االطالع هم من 

ذوي الوظائف ذات المستويات المتدنية.

تعزيز القدرات على مستوى مراكز العمليات.	 

الحماية
وقد حدث بعض التحسن في تحديد وتحليل مخاطر الحماية وجمع بيانات 

الحماية وتخطيط البرامج واالستجابة لطلبات المدافعين عن الحقوق. على 
سبيل المثال تراقب قيادة الشؤون االنسانية مدفوعة بمسؤوليات إنسانية 

استباقية بيانات األضرار المدنية بشكل شهري لقياس اإلنذارات المبكرة 
المعلنة واإلجراءات العاجلة أو اإلجراءات التصحيحية. وقد مكنت هذه 
البيانات قيادة الشؤون االنسانية من تعزيز دعم القضايا محور االهتمام 

للوكاالت المعنية بما في ذلك السلطات الحكومية. وهي أيضا تلقي الضوء 
على المسؤولية الواقعة على كل أعضاء فرق العمل اإلنساني الدولية في 

الحماية واعتبارات حقوق اإلنسان.

وتظهر أولويات فرق العمل اإلنساني الدولية بحسب ما ذكر في التقرير 
السنوي لها منح إعطاء األولوية لمهام الحماية والمهام المتعلقة بالنوع 

االجتماعي ويتم رصدها بشكل فاعل وعلى أساس شهري. وقد عرض 
فريق مهمة تعميم الحماية في مجموعة الحماية الدولية حقيبة أدوات 

تعميم الحماية لكل قيادات المجموعة وهي حاليا قيد التنفيذ تقوم بتحسين 
جميع مراحل دورة البرامج االنسانية. وقد بدأت أعمال التدريب على 

تعميم الحماية مع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بما فيها السلطات 
الحكومية في محافظات كـصنعاء وإب والحديدة. وقد بذلت جهود عظيمة 
في الميدان لخلق مساحات آمنة لمناقشة قضايا حساسة من قبل مجموعات 

مستضعفة تواجه مخاطر حماية. 

التحديات القائمة تتضمن:

سيكون من الضروري تقديم المزيد من الدعم في المستقبل لضمان 	 
تعميم اعتبارات الحماية بشكل واقعي في تخطيط البرامج وتنفيذها 

والرقابة عليها وعمل وقائي وتصحيحي هادف يجري لمعالجة 
مخاطر الحماية التي تم التعرف إليها. وسينصب التركيز في 

المستقبل على إنتاج برامج تدريبية لتعميم الحماية وإنشاء مراكز 
تنسيق تعميم الحماية وتقديم الدعم العملي الفني في مسائل تعميم 

الحماية في المراكز الميدانية الخمسة لمساعدة الموظفين الميدانيين 
والشركاء في تحقيق هذه األهداف بدال عن تقديم الدعم المركزي 

لمنسقي المجموعة المحليين فقط.

وعلى الرغم من بعض التقدم لضمان تواجد المعايير القائمة على 	 
الحاجة والحساسة للحماية الختيار المستفيد في كل القطاعات إال 

أنه التزال هناك تحديات أمام ضمان حفظ أمن وكرامة الفئات 
الضعيفة التي تتلقى المساعدات. وعندما يثير المستفيدون مخاوف 

تتعلق بقدرتهم على الوصول المثمر للمساعدات االنسانية المتوفرة 
فانه ليس للمجموعات والشركاء دوما القدرة على االستجابة بشكل 
كاف. وتتمثل األسباب المقدمة لذلك في القدرات المحدودة وعجز 

التمويل والقيود المفروضة على الوصول لبعض المناطق. ولذلك فإن 
شركاء العمل اإلنساني يحتاجون إلى مواصلة جهودهم للتنسيق مع 

السلطة المحلية لتعزيز قدرتهم على التقييم الفاعل للمسؤوليات كونهم 
المسؤول األول عن حماية السكان المتضررين.

تشير مالحظات مجموعة الالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات 	 
إلى توترات متزايدة بين المجتمعات المستضيفة والالجئين 

والمهاجرين في مجتمعات مستضيفة تتهم األجانب بالتسبب في 
انتشار الكوليرا. وتحتاج هذه القضية أن يتم التطرق إليها في 

االستجابة المتكاملة للكوليرا.

المساءلة تجاه السكان المتضررين
في ظل هذه الحالة الخطيرة والمتفاقمة تقف التحديات أمام كافة جوانب 

تقديم المساعدات النوعية إلنقاذ األرواح بما فيها الجهود المبذولة لتعزيز 
المسؤولية تجاه السكان المتضررين وتلقي نتائج مراقبة التصورات لفريق 
عمل المشاركة المجتمعية )CEWG( الضوء على هذه المسائل. وبشكل 
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عام فقد ساءت في الفترة بين أغسطس 2016 ومايو 2017 مؤشرات 
المسؤولية تجاه السكان المتضررين وتصورات االستجابة اإلنسانية 

حيث قل عدد المخبرين الرئيسين الذين أبلغوا أن المساعدات اإلنسانية 
تدعم االحتياجات األولوية للمجتمع بنسبة 10 في المائة )2016: 90 

في المائة؛ 2017: 80 في المائة(. وبالمثل قل عدد المخبرين الرئيسيين 
الذين أبلغوا عن حصول الفئات األضعف على المساعدات اإلنسانية 
بنسبة 26 في المائة )2016: 67 في المائة؛ 2017: 41 في المائة(. 

وبالرغم من كل التحديات فشركاء العمل اإلنساني يعملون لمواجهة هذه 
التغيرات. وستصدر المجموعات قريبا رسائل عامة لمعالجة االحتياجات 

الرئيسية للمعلومات التي تم تحديدها من قبل المجتمعات خالل المسح 
األول للتصورات. واالحتياجات األشد ضرورة هي االلتزامات المحددة 

لكل مجموعة فيما يخص المساءلة تجاه السكان المتضررين والتي تم 
تطويرها حتى تمكن المجموعات من تولي األنشطة ذات األولوية في هذه 

المنطقة وعلى أساس إطار مشترك. ومن المتوقع أن اهتمام المجموعة 
بإجراءات المساءلة تجاه السكان المتضررين سوف يحسن من التعامل 

مع المجتمعات. كما دشنت شبكة المجتمع اإلنساني )HCN( بالشراكة مع 
صندوق اإلغاثة االنسانية في اليمن )YHF( مبادرة »استمع« و »بلغ« 

حيث يتم جمع وجهات النظر وأراء وطلبات السكان المتضررين ويتم 
االستجابة لها من خالل جهود التواصل. 

التحديات المستقبلية تتضمن:

النقص في الموارد المخصصة. وكقضية مشتركة فإن أنشطة 	 
المسؤولية تجاه السكان المتضررين تنافس أولويات أخرى للحصول 

على الموارد والمساحة الزمنية.

االستجابة النقدية
في العام 2017 تم وضع عدد من اإلجراءات لتمكين رفع قدرات 

البرامج القائمة على المساعدات النقدية في اليمن.  ويعمل مستشار النقد 
)CashCap( مع المجموعات والشركاء لتطوير استراتيجية اإلثبات 

واإلرشادات المطلوبة لتعزيز نهج نقدي متكامل. وتمثلت أهم مخرجات 
هذه اإلجراءات في تأسيس مجموعة عمل النقد واألسواق متعدد القطاعات 

تحت الفريق الوطني للشؤون االنسانية وتأسيس مجموعة العمل الفرعية 
المخصصة للتقييم الفني.  وتجري عدد من التقديرات بدعم من األمم 

المتحدة والشركاء من المنظمات الدولية غير الحكومية والمنظمات المحلية 
غير الحكومية والتي تحلل وضع األسواق وتقبل المجتمع لهذا البديل. 
وستقدم النتائج إرشادات على مالئمة وفعالية وكفاءة الطرق المتعددة 

لالستجابة المبنية على أساس النقد والسوق لغرض التدخالت المستقبلية.

وتواصل برامج النقد توسعها في كال من الحجم والقطاعات االنسانية 
مستخدمة النقد كنموذج للمساعدة.  وهناك نشاط جاري يقوم برسم خرائط 
للمساعدات االنسانية بناء على نماذجها على سبيل المثال مساعدات عينية 

أو نقدية أو إيصاالت. وسيتم تعميم هذا النشاط على المجموعة بكاملها. 
وستساعد النتائج في تحديد والرقابة على مدى المشاركة في هذا النموذج 

واألثر المترتب عليه في جميع أنحاء اليمن. ويستمر تطوير سلة حد 
أدنى للنفقات متعددة المجموعات في األسر. باإلضافة إلى ذلك يجري 

وضع إرشادات خاصة بتدخالت القطاعات كالنقد لإليجار والنقد إلعادة 
اإلصالح. وأصبحت أزمة السيولة المستمرة واالنهيار المستمر لقيمة 

الريال من أبرز القضايا وقد بدأ العمل على تقدير كيف سيؤثر ذلك على 
االستجابة بالنقد والخطوات الممكن اتباعها في االستجابة. وستسمر الجهود 

في البحث عن آلية لتوزيع النقد والتي من الممكن استخدامها في تسهيل 
ومضاعفة هذا الخيار.

التحديات المستقبلية تتضمن:

الحالة غير المستقرة في اليمن يمكن أن تتسبب في جعل المعلومات 	 
غير مالئمة كما يمكن أن تتسبب أيضا في تقويض النظام المالي 

الحالي لذلك فالبد من مراقبتها بشكل حذر.

تمويل البنك الدولي لتعزيز االستجابة االنسانية الجماعية
باإلضافة الى المساهمات المالية لصالح خطة االستجابة االنسانية في اليمن واالستجابة االنسانية الجماعية المنسقة من خالل نظام المجموعات فقد 

تلقى الشركاء الدعم المالي من ممولين من خارج مجال العمل اإلنساني وهذا الدعم سيلعب دورا أساسيا في تلبية االحتياجات المتزايدة للسكان. 
وكان البنك الدولي الذي قدم 300 مليون دوالر لمشروع االستجابة لألزمات الطارئة تحت برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( األبرز من 
بين هؤالء الممولين. وسيقوم المشروع منذ العام 2017 وحتى العام 2019 بتعزيز القدرة الشرائية والدخل على مستوى األسر ودعم إعادة تقديم 

الخدمات العامة األساسية وإعادة تنشيط الشركات اليمنية الرئيسية. وتقيم منظمة األمم المتحدة للطفولة )UNICEF( شراكة مع البنك الدولي لتقديم 
خدمة التحويل النقدي اإللكتروني )ECT(. ويستهدف هذا المشروع البالغ تمويله 200 مليون دوالر عدد 1.5 مليون مستفيداً من صندوق الرعاية 
 )WHO( ومنظمة الصحة العالمية )UNICEF( في كافة أنحاء اليمن. باإلضافة الى ذلك فإن منظمة األمم المتحدة للطفولة )SWF( االجتماعية

تقومان بدءاً من العام 2017 وحتى العام 2019 بتنفيذ مشروع الصحة والتغذية في حاالت الطوارئ والممول من قبل البنك الدولي وسيقدم هذا 
المشروع الخدمات الصحية األولية والتغذية األساسية مع التركيز على تعزيز قدرات المؤسسات الصحية القائمة. 

ستعزز هذه المشاريع بشكل كبير االستجابة في جميع أنحاء البلد كما ستسهم في توسيع نطاق المساعدات الى درجة أبعد مما هو متوقع لها بناء على 
التمويل اإلنساني حتى اليوم. ولتحقيق أعلى قدر من التكامل والتآزر ستحتاج هذه المشاريع للتنسيق عن كثب مع الشركاء في نظام المجموعات 

لضمان إتباع نهج منسق في المجاالت الرئيسية كاالستهداف واختيار المستفيدين واستخدام النقد ودفع الحوافز )أو البدالت اليومية DSA( لموظفي 
القطاع العام في الدولة باإلضافة الى المعايير الفنية المعدة من قبل المجموعات االنسانية. وسيقوم الفريق الوطني للشؤون االنسانية )HCT( وآلية 

التنسيق بين المجموعات )ICCM( بتعزيز التنسيق مع هذه األنشطة لضمان التكامل وتجنبا ألي تداخل.
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خالصة مؤشرات المجموعة للعام 2017
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خالصة مؤشرات المجموعة للعام 2017
تقدم هذه الخالصة تعريفات لمؤشرات المستويات المحددة لدى المجموعة والتي تقدم في لوحات متابعة الحالة االنسانية وتصدر كل نصف شهر 

وتستخدم في قياس مستوى اإلنجاز االنساني االستراتيجي في اليمن وتقدم في تقارير الرصد الدورية. وتعتبر الخالصة وسيلة لضمان االتساق والشفافية 
وتعزيز نوعية األعمال واالنجازات االنسانية طوال عام 2017.

الوصفالمؤشر

عدد األفراد الذين يتلقون مساعدات غذائية مستدامة 
وطارئة )توزيع مواد غذائية والنقد أو االئم(

يتوافق مع الحد األدنى لمجموعة األمن الغذائي والزراعي الخاص بالسلة الغذائية/ سلة الحياة بمبلغ 108 دوالر لألسرة الواحدة التي 
تتألف من 7 أعضاء شهرياً وتمثل 75 في المائة من السلة الغذائية. وتحتوي السلة على 75 كيلو غرام من الحبوب )القمح أو األرز( 
و11 كيلو غرام من الفاصوليا و6 ليترات من الزيت النباتي و5 كيلو غرام من السكر وكيلو غرام واحد من الملح الذي يحتوي على 

اليود.

عدد لألفراد الذين منحوا المواد واألصول الزراعية 
أو الحيوانية او السمكية المخصصة لحاالت الطوارئ

المساعدة على العيش في حاالت الطوارئ:

توزيع المواد الزراعية – بذور المحاصيل الثابتة )مثل القمح والذرة الرفيعة والذرة الشامية( وبذور الخضروات واألسمدة )العضوية 
والمعدنية( وأدوات الفالحة اليدوية، الخ.

التغذية الحيوانية في حاالت الطوارئ

مكافحة األمراض الحيوانية ومعدات سالسل التبريد ولقاحات جماعية للماشية وتوفير معدات التلقيح وعالجات مضادة للطفيليات 
والمركزات/ واألعالف وصناديق الثلج، الخ.

توزيع المواد الخاصة بالدواجن )فراخ الدجاج وأعالف الدواجن/ المركزات، الخ(

توزيع المواد الخاصة بمصايد األسماك )الوقود والخيوط المجدولة وخيوط الشص المنفردة والشباك والصنانير وصناديق الثلج، الخ(

نفاد المحزون من الماشية

تحويالت مالية مشروطة )تحويالت مالية مشروطة بالموسم كالتحويالت المالية أثناء فترة القحط أو النقد مقابل العمل أو النقد مقابل 
مواد الزراعة أو الطعام/ النقد مقابل األصول كإعادة تأهيل المدرجات(

التدريب على كل األنشطة السابقة.

عدد األفراد الذين لديهم القدرة على الوصول إلى 
أنشطة مدرة للدخل، تطوير مهارات كسب العيش 

ودعم األصول طويل األمد

توزيع مدخالت المحاصيل طويلة األمد/ المعمرة مثل أشجار البن وأشجار الفاكهة ومعدات التشذيب، الخ.

توفير المياه ألغراض الزراعة- معدات الري بالتقطير، توزيع مضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وإصالح امدادات المياه 
الزراعية، الخ

األنشطة المدرة للدخل وتطوير مهارات كسب العيش- تجهيز األغذية )مثل صناعة المخلل( واستخالص الزيت من المحاصيل )مثل 
زيت السمسم( وتجهيز المنتجات الزراعية، الخ.

دعم أصول كسب العيش في المناطق الريفية لتحسين األمن الغذائي والزراعي كإعادة تأهيل المدرجات وإعادة تأهيل السدود وإعادة 
تأهيل خزانات المياه، الخ.

إعادة تكوين رصيد من الماشية

توزيع معدات تربية النحل )خاليا النحل ومستخرج العسل ومنافيخ، الخ(

توزيع قوارب الصيد

منتجات البيوت الزجاجية

تطوير المشاريع الزراعية الصغيرة واألصغر

بناء القدرات وتكوين تعاونيات أو جمعيات خاصة بالمزارعين والصيادين

أنشطة تحسن من سالسل القيمة في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومصائد السمك )تحسين القيمة والعملية( على كل مراحل 
االنتاج – االنتاج والحصاد والمعالجة والتسويق.

التدريب على جميع األنشطة السالفة الذكر.

مجموعة األمن الغذائي والزراعة 
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الوصفالمؤشر

عدد األفراد الذين تلقوا خدمة الدعم على تشغيل 
وصيانة وإعادة تأهيل شبكات المياه العامة.

يشير إلى عدد المشتركين في شبكة الصرف الصحي أو عدد المستفيدين من خدمة تصريف النفايات الصلبة. فالمؤشر يحتسب 
الوصول إلى الحد األقصى عند وجود مشتركين يستفيدون من أكثر من خدمة من الخدمات المدرجة على القائمة.

عدد األفراد الذين يحصلون على المياه وفقاً للمعايير 
المتفق عليها )من 7.5 لتر إلى 15 لتر( للفرد الواحد 

يومياً عن طريق شاحنات نقل المياه.

األشخاص المستهدفون هم النازحون والمجتمعات المستضيفة األكثر ضعفاً أو األشخاص الذين يعيشون في مناطق معرضة للخطر أو 
الذين أصيبوا باإلسهال المائي الحاد. يتم إضافة الكلور للمياه ويحصل كل فرد على 7.5 لترات من الماء يومياً على األقل.

عدد األفراد الذين لديهم القدرة على الوصول إلى 
المراحيض )من خالل البناء أو التنظيف أو إعادة 

التأهيل(.

األشخاص المستهدفون هم النازحون الذين يعيشون في مراكز جماعية وتجمعات عفوية. ويتم افادتهم ببناء حمامات جديدة أو إعادة 
تأهيل مراحيض قديمة أو تنظيف الفضالت مما يعني أن األفراد يحسبون عندما يحصلون على مرحاض جديد أو استعادوا قدرتهم 

على استخدام مرحاض عن طريق ازالة الفضالت أو إعادة تأهيله.

عدد األفراد الذين حصلوا على أدوات النظافة 
األساسية القياسية.

يجب أن تحتوي أدوات النظافة على الحد األدنى من معايير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المتفق عليها وهي 150جم 
صابون لكل شخص و2 كيلو غرام مسحوق غسيل وعلبتين سعة 20 لتر وحوض غسيل سعة 20 لتر وإبرة واحدة ومستلزمات 

النظافة النسائية. يجب استبدال المواد غير المستهلكة مرة كل ستة أشهر أما المواد المستهلكة فيجب توفيرها مرة كل شهر.

مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

الوصفالمؤشر

عدد السكان الذين تم الوصول إليهم بخدمات الصحة 
اإلنجابية ورعاية المواليد الجدد.

ويشمل هذا عدد النساء الحوامل الالتي تم الوصول إليهن بخدمات الرعاية ما قبل الوالدة وعدد النساء اللواتي يلدن تحت رعاية قابلة 
ماهرة وعدد النساء ومواليدهن الذين يحصلون على خدمات الرعاية ما بعد الوالدة وعدد النساء والرجال الذين يتلقون خدمات تنظيم 

األسرة وعدد النساء والرجال الذين يتلقون العالج من األمراض التي تنتقل عن طريق االتصال الجنسي.

وتشمل االستشارات التي تجرى لمعالجة األمراض المعدية بما في ذلك أي شيء يمكن أن يصاب به اإلنسان.عدد االستشارات حول األمراض المعدية.

األشخاص الذين تعرضوا لإلصابة وتلقوا المساعدة عدد األشخاص المصابين والذين تم عالجهم.

عدد األشخاص الذين يحصلون على األدوية األساسية 
للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك األمراض غير 

المعدية.

عدد األشخاص الذين تمت مساعدتهم عن طريق األدوية لهم. 

مجموعة الصحة 

الوصفالمؤشر

عدد األطفال بين عمر )صفر إلى 59 شهراً( الذين 
تمت معالجتهم من حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم.

عدد األطفال بين عمر )صفر إلى 59 شهراً( الذين تمت معالجتهم حديثا من حاالت سوء التغذية الحاد الوخيم )اعتماداً على محيط 
متوسط الذراع والوزن مقارنة بالطول(.

عدد األطفال بين عمر )صفر إلى 59 شهراً( 
الذين تمت معالجتهم من حاالت سوء التغذية الحاد 

المتوسط.

عدد األطفال بين عمر )صفر إلى 59 شهراً( الذين تمت معالجتهم حديثا من حاالت سوء التغذية الحاد المتوسط )اعتماداً على محيط 
متوسط الذراع والوزن مقارنة الطول(.

عدد النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تمت 
معالجتهن من سوء التغذية الحاد.

عدد النساء الحوامل والمرضعات اللواتي تمت معالجتهن حديثا من سوء التغذية الحاد )اعتماداً على محيط متوسط الذراع(.

عدد األطفال بين عمر )6 إلى 24شهراً( الذين تم 
اعطاؤهم مكمالت غذائية دقيقة.

أطفال بين عمر )6 إلى 24شهراً( الذين تم اعطاؤهم مكمالت غذائية دقيقة.

مجموعة التغذية
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الوصفالمؤشر

تحتوي مجموعة المواد الغير غذائية لألسر على ما يلي: بطانيات )واحد لكل شخص(، فرش )واحد لكل شخص(، عدة مطبخ )واحد عدد األسر التي تلقت مساعدات غير غذائية.
لكل عائلة(، دلو للماء )2 لكل أسرة(، حصيرة للنوم )2 لكل أسرة(.

تحتوي مجموعة المأوى الطارئة لألسر على ما يلي: أغطية بالستيكية )قطعتين لكل أسرة(، مطرقة )واحدة لكل أسرة(، عتلة )واحدة عدد األسر التي تلقت مساعدات طارئة للمأوى. 
لكل أسرة(، منشار )واحد لكل أسرة(، حبل السيزال )قطعة واحدة لكل أسرة(، أعمدة خشبية )6 قطع لكل أسرة(، ألواح خشبية )7 

قطع لكل أسرة(، مسامير )صندوق لكل أسرة(.

سيعطى للعائدين إلى منازلهم منحاً مالية إلعادة ترميم منازلهم المدمرة. عدد المنازل التي تمت إعادة ترميمها أو إعادة بنائها.

سيتلقى النازحون الذين اختاروا العودة إلى مناطقهم األصلية مساعدات بناًء على تقييمات االحتياجات الواضحة التي تحدد االحتياجات عدد األسر التي تلقت مساعدات أدوات العودة.
من األدوات المنزلية و / أو أدوات إعادة إصالح المأوى.

المأوى والمواد الغير غذائية/ تنسيق وإدارة المخيمات

الوصفالمؤشر

عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم من خالل األنشطة 
اإلعالمية )جلسات معلومات جماعية أو عن طريق 

أنشطة خدمات الجمهور(.

ويشمل ذلك تقديم معلومات عن: أ. الحقوق المتعلقة بالنزوح، ب. توافر المساعدة االنسانية و/أو )ج( آليات تقديم المالحظات. فتقديم 
المعلومات يشير إلى جلسات التوعية الجماعية التي ينبغي على الشركاء من خاللها نشر المعلومات المتعلقة بالنزوح التي تشتمل 

على حرية التنقل والتحرر من االعتقال واالحتجاز التعسفي وعدم الخضوع للنزوح القسري والحصول على حلول دائمة والحق في 
الحصول على الهوية القانونية )وثائق مدنية( والحق في السكن واألراضي والممتلكات كعدم الخضوع من اإلخالء القسري أو الحق 

في استرداد الممتلكات للعائدين، الخ. ويمكن أن يقيم الشركاء الجلسات اإلعالمية الجماعية عن طريق موظفيهم أو عن طريق أعضاء 
شبكة الحماية المجتمعية. وإذا كان موظفو شبكة الحماية المجتمعية هم ما يقومون بتقديم الجلسة اإلعالمية الجماعية فإن مسؤولية 

الشركاء تكون في جمع المعلومات من شبكة الحماية المجتمعية المتعلقة ببند عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم ورفع تقرير بذلك في 
تقرير األنشطة.

عدد البالغين الذين يتلقون دعما نفسيا واجتماعيا 
)جلسات فردية أو جماعية(.

يشتمل الدعم النفسي على جلسات الدعم الفردية أو الجماعية. ويجب على شركاء مجموعة الحماية الرئيسية رفع تقارير فقط عن 
البالغين الذين يتلقون الدعم النفسي )رجاالً ونساًء(. وإذا قدم الدعم النفسي لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي يجب رفع 

التقرير في تلك الحالة إلى المجموعة الفرعية الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي. 

عدد األطفال وأعضاء المجتمع الذين يتلقون 
المعلومات لحماية أنفسهم ضد اإلصابات والموت 

بسبب انفجار لغم/ أو العبوات الغير منفجرة.

يتم إعداد رسائل الوقاية من األلغام على شكل منشورات أو الفتات ورسائل اذاعية. كما يتم إعداد رسائل مناسبة للعمر بشكل متساٍو 
بشكل يضع احتياجات األطفال بعين االعتبار. وتستخدم الرسائل اإلذاعية والرسائل القصيرة ووسائل التواصل االجتماعي عندما 

تكون التغطية الجغرافية واسعة ومناسبة. باإلضافة إلى نشر رسائل الوقاية في أوقات التجمعات العامة مثل وقت صالة الجمعة في 
المساجد واالجتماعات المجتمعية وأثناء توزيع المساعدات.

عدد األطفال واألوصياء عليهم الذين يقطنون في 
المناطق التي تأثرت بسبب الصراعات والذين يتلقون 

الدعم النفسي

يقدم الدعم النفسي في مساحات صديقة للطفل على شكل نشاط منظم أو غير منظم عن طريق الشركاء المحليين في المجتمعات التي 
تضررت من النزاعات. واألنشطة التي اقيمت من أماكن لجنة األمن الغذائي العالمي تشمل على سبيل المثال ال الحصر أنشطة 

اللعب مثل األلعاب المناسبة للعمر والمناقشات الجماعية. ويستطيع األطفال الوصول لخدمات أخصائيين نفسيين واجتماعيين مدربين 
للحصول على الدعم االحترافي. تعتبر أنشطة الدعم النفسي المدخل الذي يدخل من خالله األطفال إلى مواضيع أوسع عن حماية 

األطفال مثل تحديد القاصرين الذين انفصلوا عن ذويهم والغير مصحوبين واألطفال الذين انخرطوا في القوات والجماعات المسلحة 
وضحايا العنف واالستغالل واألطفال الذين يقعون ضحايا ألسوأ أنواع عمالة األطفال.

عدد المستفيدين من خدمات ودعم متعددة القطاعات 
لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي )بما 

في ذلك االحالة إلى خدمات صحية وقانونية ونفسية 
ومتعلقة بالمأوى وإدرار الدخل(.

تشمل الخدمات متعددة القطاعات لضحايا العنف بسبب العنف القائم على النوع االجتماعي ما يلي:

الدعم النفسي )لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي( والخدمات والمساعدات التي تهدف إلى معالجة اآلثار العاطفية والنفسية 
واالجتماعية الضارة للعنف القائم على النوع االجتماعي. وذلك يشمل تقديم الدعم النفسي الفردي لضحايا العنف القائم على النوع 

االجتماعي.

الخدمات القانونية: وتشمل تقديم الخدمات القانونية لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي والتنسيق والدفاع وتسهيل وصول 
ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي إلى العدالة وخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها الوكاالت والفاعلين من ذوي الخبرات 
في هذا المجال. وتعتبر الخدمات القانونية جزًء مهماً من استجابة العنف القائم على النوع االجتماعي. كما ينبغي أن يعمل في خدمات 

المساعدة القانونية موظفين مؤهلين ومدربين تدريباً مناسباً بحيث تكون خدماتهم متاحة لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي 
ومدمجة في نظام االحالة الخاص بضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي. وال ينبغي أن يتكبد الضحايا أي تكاليف قانونية أو 

تكاليف متعلقة بالنقل واإلقامة والحصول على الخدمات القانونية.

الخدمات الصحية: وتشمل توفير معالجة سريرية لالغتصاب لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي. وينبغي أن يشمل العالج 
تدابير للوقاية بعد التعرض للتجربة وموانع الحمل في حاالت الطوارئ والمضادات الحيوية لعالج األمراض التي تنتقل عبر االتصال 

الجنسي.

الدعم المادي في حاالت الطوارئ )لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي(: المساعدة المادية هي نوع من أنواع الدعم الفردي 
المقدم لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي أو الفئات الضعيفة التي ال قدرة لها على الوصول إلى الخدمات وتسمى هذه 

المساعدة المادية ألنها تشير إلى األشياء المادية والمال. 

ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي الذين أحيلوا إلى خدمات أخرى مثل الخدمات الصحية والنفسية واالجتماعية والقانونية/ 
والعدالة واألنشطة التمكينية واألمنية. 

تشمل مجموعات الكرامة التي تم توزيعها )بما في ذلك مجموعات الحد من المخاطر(: مجموعة الكرامة ومجموعة الرضاعة عدد مجموعات الكرامة التي تم توزيعها. 
الطبيعية ومجموعات المراهقات، الخ. ويمكن أن تصمم المجموعات بما يتماشى مع أنشطة التوعية المختلفة ولذلك تختلف المجموعة 

تبعاً الختالف الموضوع. وتشمل مجموعة الكرامة: عباية وغطاء رأس ومحارم نسائية ومالبس داخلية ومسحوق تنظيف وشامبو جل 
ومعجون أسنان وفرشاة أسنان وصابون لغسل اليدين ومنشفة وقالمة أظافر وفرشاة تصفيف الشعر ومصباح يعمل بالطاقة الشمسية 

وجوارب قطنية وبطانية صوفية وحقيبة ظهر قماشية. 

الحماية 
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الوصفالمؤشر

ويشمل اعادة ترميم الفصول الدراسية دهن الجدران على نطاق صغير ومتوسط فعلى سبيل المثال يتم اعطاء منحة مالية للجان عدد المدارس التي دمرت جزئياً وأعيد تأهيلها.
المدرسية للقيام بإصالحات سريعة للفصول الدراسية المدمرة تحت اشراف مهندسين مختصين. وفيما يتعلق بخدمات المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية يعطى مرحاض واحد لكل 30 فتاة ومرحاض واحد لكل 60 صبي و3 لترات من المياه لكل طالب للشرب 

وغسل اليدين.

عدد طاوالت المدارس الجديدة أو التي أعيد 
إصالحها.

يمكن توفير طاولة واحدة لكل طالبين مع غطاء للطاوالت بدالً من المقاعد القديمة عند الحاجة بحيث يكون لكل طالب متر مربع.

عدد األطفال الذين استلموا الحقائب المدرسية 
ومستلزمات الدراسة الضرورية.

ينبغي أن يستلم كل طالب كحد أدنى من 5 إلى 10 دفاتر تمارين )500 إلى 700 صفحة للعام الدراسي( وعشرة أقالم/ أقالم رصاص 
لكل طالب )للعام الدراسي( وحقيبة لكل طالب ومسطرة لكل طالب ومبراة لكل طالب.

سيتم العمل عليه الحقاً.عدد الطالب الذين يستفيدون من الدعم النفسي 

التعليم

الوصفالمؤشر

عدد األسر التي تحصل على دخل من خالل مشاريع 
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

عدد األسر المستفيدة من مشاريع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

عدد األسر التي تحصل على دخل من خالل مشاريع 
النقد مقابل العمل.

عدد األسر المستفيدة من مشاريع النقد مقابل العمل.

مجموعة التشغيل وإعادة تأهيل المجتمع في حاالت الطوارئ

الوصفالمؤشر

المواد االنسانية التي تم نقلها إلى اليمن.أطنان المواد االنسانية التي تم نقلها وتخزينها.

عدد المسافرين الذين تم نقلهم بحرا بين عدن 
وجيبوتي.

عدد المسافرين الذين تم نقلهم بحرا إلى اليمن.

كمية المحروقات التي تم توزيعها على شركاء العمل اإلنساني في اليمن.كمية المحروقات الموزعة على الشركاء.

عدد المسافرين الذين تم نقلهم بواسطة خدمات النقل 
.)UNHAS( الجوي االنسانية التابعة لألمم المتحدة

عدد المسافرين الذين تم نقلهم جوا إلى اليمن.

مجموعة خدمات اإلمداد والتموين )اللوجستية(

الوصفالمؤشر

عدد مناطق العمليات المغطاة باالتصاالت األمنية ومناطق العمليات هي مراكز المساعدة االنسانية. عدد مناطق العمليات المغطاة باالتصاالت األمنية.

عدد مناطق العمليات المغطاة بخدمات االتصاالت ومناطق العمليات هي مراكز المساعدة االنسانية.عدد مناطق العمليات المغطاة بخدمات االتصاالت.

مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ
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الوصفالمؤشر

الخدمات الصحية تتضمن المساعدات األولية والفحص الطبي والعالج والبقاء في المشفى باإلضافة الى الصحة العقلية والدعم النفسي عدد المستفيدين من المساعدات الصحية.
للمهاجرين. ويتضمن هذا أيضا تقييم "القدرة على السفر" للمهاجرين والذي يتم إجراءه قبل مغادرتهم. 

عدد المستفيدين الذين يحصلون على الغذاء ومياه 
الشرب.

يتم تجهيز ثالث وجبات يومية في مراكز االستجابة للمهاجرين )MRPs( التابعة لمنظمة الهجرة الدولية )IOM( واألسر الداعمة 
وتعطى مع مياه الشرب بشكل يومي للمهاجرين.

عدد المستفيدين الذين يحصلون على المأوى الطارئ 
والمؤقت في المخيمات.

مراكز االستجابة للمهاجرين واألسر الداعمة الذين يقدمون التجهيزات المؤقتة حتى العودة االختيارية للمهاجرين إلى أوطانهم.

عدد الالجئين وطالبي اللجوء الذين حصلوا على 
التسجيل والتوثيق القانوني

إجراءات التسجيل هي الخطوة األولى إلى جانب جمع المعلومات األساسية )على سبيل المثال السيرة الذاتية(.

)RAM( مجموعة المهاجرين والالجئين متعددة القطاعات
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