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 الملخص: .0

 

 

. 

 

 عام من المتبقية الخاصة بالفترة االستراتيجية

2013 

 العامة االستراتيجية جوهر على تغيير أي يطرأ لم

، وندرج 2113لليمن لعام  اإلنسانية االستجابة لخطة

هي ما  العام لبقية للعمل اإلنساني التوجيهية الغايات

 :يلي

 إضافية زيادة حدوث ومنع األرواح إنقاذ 

 ذوي من السكان معدالت الوفيات بين في

توفير  خالل من اإلنسانية االحتياجات

 الصحي والصرف والمياه التغذية

 األولية والمساعدات الصحية والخدمات

 الغذائية؛

 والصمود المرونة قدرات تعزيز 

 تحسين طريق عن المبكر واإلنعاش

 واألصول الغير الزراعية األصول

 الزراعية لسبل العيش

 حقوق النتهاكات االستجابة زيزتع 

 ، الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان

والمتأثرة  الضعيفة الفئات حماية وتحسين

 بالنزاعات؛

 في العمل واالستدامة القرائن تعزيز 

 المحلية القدرات بناء خالل من اإلنساني

المجموعات  في التعاون وتعزيز

 المجاالت المتعلقة بالتقييم القطاعية في

 .والبرامج

 من االستراتيجية األهداف بتحسين الشركاء وقد قام

 لعدة المستخدمة المصطلحات وتنقيح تعديل خالل

 من للتأكد مؤشرات

 بشكل والتأكد من أنها ترتبط للقياس قابلة أنها

 .باألهداف واضح

 2113خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 

 المحددات الرئيسية في منتصف العام

الفترة المحددة عند 

 التخطيط والموازنة

 2113ديسمبر  –يناير 

المعالم الرئيسية 

المتبقية لعام 

3102 

 الزراعةديسمبر:  وكذلك يوليو – يونيو 

 أغسطس: موسم السيول–يوليو  

 الوطني الحوار مؤتمر أعمال سبتمبر: انتهاء 

 الدراسي مايو(: العام –)سبتمبر  

 ديسمبر: الحصاد-أكتوبر  

 ديسمبر: لجفاف – نوفمبر 

المستفيدين 

 المستهدفين

األشخاص الذين يعانون من انعدام شديد في  

 األمن الغذائي:

 شخص 464626673

سن الخامسة المصابون بسوء األطفال تحت  

 التغذية:

 طفل 6916918

األشخاص المتضررين بشدة من تدني  

مستويات الحصول على خدمات المياه 

 والصرف الصحي

 شخص 266186221

 األطفال الذين يحتاجون الحماية 

 طفل 5116841

 شخص من النازحين 2996187 

 شخص من العائدين 2326125 

 شخص من المهاجرين 376151 

 شخص من الالجئين 2696111 

 شخص من طالبي اللجوء 86779 

شخص من سكان المجتمعات  1516111 

 المحلية التي تستضيف النازحين

 7.7إجمالي عدد األشخاص المستهدفين هو  

 مليون شخص.

جمالي التمويل اإل

 المطلوب

 دوالر أمريكي  702,334,398

نسبة التمويل المطلوب 

للفرد الواحد من 

 المستفيدين

 دوالر أمريكي 9.12

 

 األساسي والسياق اإلنسانية االحتياجات تزال ما

 كانت كما كبير حّد إلى حالهما على في اليمن

 اإلنسانية االستجابة خطة تم إطالق أن منذ عليه

 ، ويقدر2112ديسمبر من عام  شهر في لليمن

إلى مساعدات  بحاجة هم الذين عدد األشخاص

 جميع أنحاء في شخص مليون 13.1 بنحو إنسانية

 7.7اإلنساني  العمل شركاء البالد، ويستهدف

بالقدرة  تتعلق ألسباب سنة لمدة شخص مليون

 التنفيذ وقدرات األمنية على الوصول واألوضاع

 . الموارد المفروضة على والقيود

 
 في 2013 عام في األحداث من العديد تسببت

 متينة حلول إلى للتوصل قوية خلق فرصة

 التعديالت تخللت وقد لألزمة في اليمن، ومستدامة

 لالستفادة جهودًا في غالبيتها القائمة البرامج في

 دمج أنشطة اإلنعاش خالل من الفرصة هذه من

والذي  األرواح، الحفاظ على أنشطة المبكر في

 االستثمارات فوائد ترسيخ على سيساعد أيضا

 انخفاض طرأ تاريخنا هذا، وقد اإلنسانية حتى

 االستجابة لخطة في متطلبات التمويل بسيط

 . ونتيجة لتحسين2113لعام  لليمن اإلنسانية

 خالل األنشطة وتركيز األولويات الترتيب في

انخفض المبلغ  2013 عام من الفترة المتبقية

 المخصص من متطلبات التمويل إجمالي قيمته

جميع عالمات ) أمريكي دوالر 702,334,398

الدوالر في هذه الوثيق تعبر عن الدوالر 

األمريكي. ويجب تقديم التقارير عن هذا النداء 

 fts@un.orgاإلنساني إلى خدمة التتبع المالي 

والذي سيعرض متطلبات التمويل في صفحة 

 ، وقد التزم شركاء( النداءات اإلنسانية الحالية

ن المشاركة م وعاء بتنويع اإلنساني العمل

 الخاص والقطاع الخليج المانحين ليشمل دول

 قام لتمويل هذه المتطلبات من التمويل، كما

 األكثر أهمية األنشطة بتحديد كذلك الشركاء

األولوية  ذات المشاريع ضمن العام لبقية بالنسبة

 التمويل قرارات لتسهيل محاولة في العالية

 فوري نحو على ستساعد والتي بدورها السريع

 احتياجًا. األشد للفئات الطارئة المتطلبات تلبية في
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 2013 عام من المتبقية الخاصة بالفترة االستراتيجية

للعمل  التوجيهية ، وندرج الغايات2113لليمن لعام  اإلنسانية االستجابة لخطة العامة االستراتيجية جوهر على تغيير أي يطرأ لم

 :هي ما يلي العام لبقية اإلنساني

توفير  خالل من اإلنسانية االحتياجات ذوي من السكان معدالت الوفيات بين في إضافية زيادة حدوث ومنع األرواح إنقاذ 

 الغذائية؛ األولية والمساعدات الصحية والخدمات الصحي والصرف والمياه التغذية

الزراعية لسبل  واألصول الغير الزراعية األصول تحسين طريق عن المبكر واإلنعاش والصمود المرونة قدرات تعزيز 

 العيش

 متأثرة بالنزاعات؛وال الضعيفة الفئات حماية وتحسين ، الدولي اإلنساني والقانون اإلنسان حقوق النتهاكات االستجابة تعزيز 

 المجموعات القطاعية في في التعاون وتعزيز المحلية القدرات بناء خالل من اإلنساني في العمل واالستدامة القرائن تعزيز 

 .والبرامج المجاالت المتعلقة بالتقييم

 

 من للتأكد مؤشرات لعدة المستخدمة المصطلحات وتنقيح تعديل خالل من االستراتيجية األهداف بتحسين الشركاء وقد قام

 .باألهداف واضح بشكل والتأكد من أنها ترتبط للقياس قابلة أنها

 

 تاريخنا هذا: حتى المحرز واإلنجاز القطاعية للمجموعات االستجابة خطط

أن التقدم  كما ،حدثت تغييرات بسيطة على خطط االستجابة المنفذة من قبل المجموعات القطاعية كما حدث في االستراتيجية العامة 

المحرز حتى اآلن هو في معظمه يسير في المسار الصحيح نحو األهداف المحددة وذلك مقارنة بالموارد المتاحة. ومن الجدير بالذكر 

أن العديد من المجموعات بلغت مراحل أكبر مما حددته مستويات التمويل تجاه أهدافها. وقد أمكن تحقيق ذلك في جزء منه من خالل 

إلى جانب تعزيز التنسيق في التدخالت  ،ى المشاريع ذات األثر الكبير وعن طريق التخفيف من حجم الحصص الغذائية التركيز عل

ومواصلة االستثمار في البنية على مستوى المجتمع المحلي من خالل بناء القدرات والتمكين المحلي، كما ساهمت األموال التي وردت 

أيضا في توفير المساعدات اإلنسانية خالل الربع األول من عام  2112ربع األخير من عام من قبل الشركاء في وقت متأخر في ال

 . ولكن من الضرورة بمكان أن تتوفر استدامة التمويل في الفترة المتبقية من العام للحفاظ على مثل هذا المستوى من الزخم.2113

 

ومن العناصر التي ستسهم في التحّول من أسلوب  ،المجموعات ستعمل على جعل برامجها أكثر استدامة في مضيها قدمًا إنكما 

المساعدات المتنقلة إلى المساعدات الثابتة إلى جانب عملية تعزيز القدرات المحلية. كما أن مشاركة الحكومة في نظام المجموعات 

وتلعب  .ال سيما خالل الفترة االنتقالية السياسية الجارية في اليمن ،حلي تحمل أيضًا أهميًة كبيرة القطاعية على المستوى الوطني والم

العديد من الوزارات أدوارا رئيسية في بعض المجموعات مثل مجموعة الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة والتغذية 

مجال حماية األطفال والحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي. وستقوم هذه باإلضافة إلى المجموعتين الفرعيتين العاملتين في 

الجهود بدعم قدرات المرونة والصمود في مواجهة الصدمات من خالل دعم البنية التحتية والموظفين العاملين على توفير الخدمات 

 األساسية مع الحفاظ على األنشطة الضرورية إلنقاذ األرواح.

 

إدارة وتنسيق المخيمات واإليواء والمواد  تقوم مجموعة إدارة وتنسيق المخيمات واإليواء والمواد الغير غذائية:مجموعة  

 والعائدين داخليا النازحين من 463,060 أمريكي من اجل دعم دوالر مليون 39.5 على الغير غذائية بمحاولة الحصول



3 

 الرئيسي وتقوم الهدف هذا من وكجزء .المنزلية األساسية والمستلزمات اإليواء من خالل خدمات الضعفاء واألشخاص

 من أنها على األحيان من كثير في تصنف التي الفئات الشمالية وهي المناطق في األولوية ذات الضعيفة الفئات بتحديد المجموعة

فقد قامت  المجموعة ألنشطة االحتياجات التمويليةمن  المائة في 42.2 التمويل نسبة بلغت أن وبعد .فقرًا األكثر الفئات بين

 .اآلن حتى شخصًا 237,951 المجموعة بتقديم مساعداتها لعدد

 

 هذه وستقوم .المجموعات كافة عمل تسهيل على المشتركة والخدمات التنسيق أنشطة تعمل :المشتركة والخدمات التنسيق 

 ، المعلومات وإدارة ، (الخاص والقطاع الخليج دول مع التواصل ذلك في بما) العام لبقية األولوية لتعبئة الموارد بوضع الخدمات

المشتركة، وتطلب مكتب  الصناديق أموال من الوطنية الحكومية غير للمنظمات الدعم وزيادة ، األمنية والمعلومات ، والوصول

 ، اإلنسانية الشؤون تنسيق األلغام ومكتبمنظمة برامج إدارة المعلومات وشؤون السالمة و وإدارة الجغرافية المعلومات

 هذه تعود أن لضمان دوالر مليون 6.4 بحجم تمويل إلى المتحدة التابعة لألمم وبرنامج واألمن الدولية الحكومية غير والمنظمات

 .اإلنساني المجتمع من شريحة واسعة على بالنفع الخدمات

 

 ما إلى المساعدة لتقديم دوالر مليون 39.8 على الحصول إلى المبكر اإلنعاش مجموعة تسعى :المبكر اإلنعاش مجموعة 

 إزالة الرئيسية األنشطة وتشمل .الطبيعية حياتهم الستئناف النزاعات من والمتضررين الضعفاء مليون شخص من 1 من يقرب

منها  إدراك في المجموعة وستقوم .الزراعية غير العيش سبل وبناء الوطنية الحكومية غير المنظمات قدرات األلغام وبناء

 في سبل العيش وتعزيز األلغام بمكافحة المتعلقة لألعمال األولوية إعطاء بمواصلة دائمة حلول إيجاد في المحوري لدورها

 المائة في 8.3 بعد تلقيها شخص 53,829 لعدد مساعداتها تقديم من المجموعة تمكنت وقد .العام لبقية النزاعات بعد ما مناطق

 من تطهيرها تم التي في المناطق يعيشون مباشر غير بشكل آخرون شخص 115,472 استفاد كما .التمويلية من احتياجاتها

 .األلغام

 

لعدد   الصلة ذات والخدمات التعليم جودة لضمان دوالر مليون 18.6 على الحصول التعليم مجموعة تحاول  :التعليم مجموعة 

 اليمن الشمالية من المناطق في األنشطة أولويات بترتيب المجموعة ستقوم ، الطارئ الهدف هذا من وكجزء .شخص 622,300

 لعدد المجموعة مساعداتها وقدمت .الجنوبية المناطق على معظمها في ركزت التي البرمجة في التناقضات تصحيح من أجل

 .التمويلية احتياجاتها من المائة في 13.2 تلقيها بعد اآلن حتى شخص 323,909

 

 

 المعونات لتوفير دوالر مليون 283.7 على الحصول إلى الغذائي األمن مجموعة تسعى :والزراعة الغذائي األمن مجموعة 

 األرواح إنقاذ خدمات مع وبالتوازي المجموعة هذه تقوم كما .يمني مليون 6.9 إلى الطارئة والمساعدات المعيشية الغذائية

من  المجموعة وتمكنت .الذاتي االكتفاء على والتشجيع المزمن الغذائي األمن النعدام حلول إلى للتوصل بترتيب األولويات

 .التمويلية احتياجاتها من تلقتها المائة في 36.2 بنسبة اآلن حتى شخص مليون 4.3 مساعدة

 

 مليون 4.2 لحوالي الطارئة الصحية المساعدات لتوفير دوالر مليون 59.2 تلقي إلى الصحة مجموعة تسعى :الصحة مجموعة 

وستقوم  .األوبئة رصد وأنشطة األمراض ومراقبة القدرات وبناء والثانوية األولية الصحية الخدمات دعم ذلك ويشمل .شخص

 والتدريب والحشد األنشطة في االستدامة من للمزيد أولوياتها بترتيب لألرواح المنقذة البرامج مع جنب إلى جنبا المجموعة

 اآلن حتى مليون شخص 1 عن قليال يزيد لما مساعداتها تقديم من المجموعة وتمكنت .األمراض وإدارة ومراقبة المجتمعي

 .التمويلية احتياجاتها من المائة في 18.1 بلغ بتمويل
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 األهمية بالغة تعتبر التي للخدمات دوالر مليون 1.6 على للحصول اللوجستية المجموعة تسعى :اللوجستي اإلمداد مجموعة 

 .الوقود وإمدادات الجوي والنقل اإلمداد معلومات من سلسلة توفير ذلك في بما ، اإلنسانية للعمليات

 

 مليون 51 إلى القطاعات متعددة المجموعة تحتاج :والمهاجرين اللجوء وطالبي ٬ الالجئين :القطاعات متعددة المجموعة 

 وغالبا (دوالر ماليين 9.7) الضعفاء والمهاجرين (دوالر مليون 41.3) اللجوء وطالبي لالجئين األساسية الخدمات لتوفير دوالر

 الهدف هذا إطار في القطاعات متعدد المجموعة وستقوم .طارئة إلى مساعدات وبحاجة حادة ضائقة في الناس هؤالء يكون ما

 السبل بهم تقطعت الذين للمهاجرين الطوعية العودة ودعم القدرات وبناء والمناصرة المنقذة لألرواح المساعدات أولويات بترتيب

 طالبي/لالجئين المائة في 41 و للمهاجرين المائة في 23) المالية احتياجاتها من المائة في 37.5 وتلقت المجموعة .والمعوزين

طالبي /الالجئين من 244,842 و المهاجرين من 13,811) شخص 258,653 احتياجات تلبية من بذلك وتمكنت ، (اللجوء

 .شخص 315,000 والبالغ المستهدف العدد إجمالي من (اللجوء

 

 أنحاء في المدمرة وآثارها التغذية سوء من والوقاية للعالج دوالر مليون 96 لتلقي التغذية مجموعة تحتاج :التغذية مجموعة 

 محافظات صعدة) احتياجًا األكثر المناطق في األنشطة أولويات بترتيب الهام الهدف هذا من كجزء المجموعة هذه وستقوم .اليمن

 من مساعدة تمكنت المجموعة وقد .انتشاره وراء الكامنة واألسباب الحاد التغذية سوء لمعالجة (ولحج وعدن وأبين والجوف

 .التمويلية من احتياجاتها المائة في 30.5 بلغ بتمويل مستهدف شخص 691,000 أصل من شخص 282,171

 

 بموا فوي   الحقووق  النتهاكات واالستجابة للرصد دوالر مليون 42.5 إلى الحماية مجموعة في الشركاء يحتاج :الحماية مجموعة 

 تودعيم الشوبكات   خوالل  مون  بوذلك  المجموعوة  وسوتقوم  .أقووى  حمايوة  بيئوة  ودعم توفير واألطفال النساء حقوق ضد االنتهاكات ذلك

 فوي  الشوركاء  وسويقوم  .اآلنية الحماية لقضايا وللتصدي المخاطر من للحد المحلية للمجتمعات القائمة القدرات وتعزيز االجتماعية

 فوي  خاصوة  ، النزاعوات  والمتضوررين مون   والعائودين  النوازحين  مون  الضوعيفة  الفئوات  لحمايوة  األولويوة  بترتيوب  الهودف  هوذا  إطوار 

 مون  اآلن حتوى  االجتمواعي  النووع  علوى  القوائم  بوالعنف  المعنيوة  الفرعيوة  والمجموعوة  الحمايوة  مجموعوة  وتمكنت .الشمالية المناطق

 مساعداتها األطفال لحماية الفرعية قدمت المجموعة حين في ، مستهدف شخص 858,356 أصل من شخص 647,886 مساعدة

 االحتياجوات  مون  المائوة  فوي  14.4 بنسوبة  فقوط  تمويول  بعود تلقوي   وذلوك  مسوتهدف  طفول  500,849 أصول  من طفل 375,961 لعدد

 .للنازحين الوطنية السياسة وضع من خالل أيضا كبير تقدم إحراز وتم .المجموعة لهذه التمويلية

 

 مليون 66.5 على للحصول الصحي والصرف والنظافة المياه مجموعة تسعى :الصحي والصرف والنظافة المياه مجموعة 

 وتشومل  .الويمن  في الضعيفة الفئات من شخص مليون 2.6 لعدد النظافة سلوكيات الصحي وتعزيز والصرف المياه لتوفير دوالر

 إلوى  للوصول أكبر واهتمام ، الجنوبية المناطق في للعائدين الصحي والصرف المياه خدمات لبقية السنة دعم الرئيسية األولويات

فوي   الخودمات  فوي  والتوسع ، الجنوبية المناطق في التحتية والبنية ، الريفية المناطق في الصحي المياه والنظافة والصرف خدمات

إلوى   مسواعداتها  قودمت  أنهوا  إلوى  ، التمويليوة  احتياجاتهوا  مون  المائوة  فوي  11.4 سووى  المجموعوة  تتلقوى  لوم  .الشومالية  المنواطق 

 .للشرب نظيفة مياه على الحصول إمكانية لهم أتيحت 192,000 حوالي ذلك في بما ، اآلن حتى شخص432,590
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Humanitarian Dashboard  

 الوضع اإلنساني

 (3102-1-01اليمن )حتى تاريخ  – 3102المراجعة النصفية )خطة االستجابة اإلنسانية  

 وصف األزمة

 مسببات األزمة:

الفقر المدقع واألسعار المتقلبة لألغذية والسلع  

األساسية مما يسهم في انعدام األمن الغذائي، 

ومحدودية الوصول إلى الخدمات األساسية وسبل 

 كسب العيش.

االنخفاض الشديد في قدرة الحكومة في توفير  

الخدمات االجتماعية في العديد من المجاالت التي 

 مرتفعة. اإلنسانيةتكون فيها االحتياجات 

محلية جديدة في الشمال والجنوب ومن  صراعات 

وان تتفاقم بسبب  1214المتوقع أن تستمر في عام 

 ضعف سيادة القانون ونظام األمن

والمهاجرين من منطقة "القرن  تدفق الالجئين 

 األفريقي".

 ملف االحتياجات:

شخص يفتقرون إلى المياه المأمونة  مليون 14 

 ومرافق الصرف الصحي األساسية.

شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي؛  مليون 1205 

 بذلك بشدة المتأثرينونصفهم من 

شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول  مليون 201 

 عاية الصحية األساسية.على خدمات الر

مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من التقزم  102 

مليون شخص يعانون  1بسبب سوء التغذية المزمن: 

من  155,222من سوء التغذية الحاد ومنهم 

 المتأثرين بشدة من ذلك.

 7,115 –عائج  141,717 –نازح  122,287 

مهاجر ضعيف وتقطعت  122,125 –طالب لجوء 

 به السبل

  

 خطط األساس:

 عدد السكان
 (1211تقديرات  –المصدر: البنك الدولي )

24.8 m 

 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
 (1212تقديرات  –المصدر: البنك الدولي ) 

$1,209 

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط 
 الفقر

 (1211تقديرات  –المصدر: البنك الدولي )
54.4% 

 (1212)تقديرات متوسط العمر المتوقع 
 1-11( SOWCالمصدر )

سنة 23  

وفيات األطفال تحت سن الخامسة  عدد
 (1212)تقديرات 
 (SOWC 2012)المصدر: 

77/1,000 

معدل وفيات األطفال تحت سن الخامسة 
 (1211- 1211)مسوحات سمارت

<1/10,000 

 كل يوم

معدل األطفال تحت سن الخامسة المصابين 
(1212)تقديرات  الشاملسوء التغذية الحاد ب  

 (SOWC 2012) المصد
15% 

)المصدر: برنامج األمم 18عدد األطفال تحت سن 
 (1212 –المتحدة اإلنمائي 

مليون 0321  

 

المصدر: ) 17و 5نسبة عمالة األطفال بين سن 
 (1214 –منظمة العمل الدولية 

17% 

 التمويل
مليون دوالر  113( = 1214)التمويل المطلوب عام   

 أمريكي

 

 

433 38% 

Funded Not fundedنسبة التمويل 

270 

 األهداف االستراتيجية

إنقاذ األرواح ومنع حدوث زيادة إضافية في معدل وفيات السكان من ذوي االحتياجات   10
 ٬والخدمات الصحية األولية  ٬والمياه والصرف الصحي  ٬التغذية اإلنسانية من خالل توفير 

 ةوالمساعدات الغذائي

تسير التغطية من خالل توزيع األطعمة  :0التقدم المحرز في الهدف االستراتيجي رقم  
وبرامج التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية األولية بشكل جيد 

 المتوفرة0 وذلك مقارنة بالموارد
 
تعزيز قدرات المرونة والصمود واإلنعاش المبكر عن طريق تحسين األصول الزراعية وغير  10

 ؛للحياة المعيشيةالزراعية 

بمقارنة التقدم المحرز باألهداف  :3التقدم المحرز في الهدف االستراتيجي رقم  
الموضوعة فان التقدم متأخر نوعا ما والسبب األكبر في ذلك هو ضعف دعم أنشطة 

 اإلنعاش المبكر المتعلقة بالحياة المعيشية واألنشطة األخرى0 
 
وتحسين حماية الفئات  ٬تعزيز االستجابة النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي  40

 ة والمتأثرة بالنزاعات؛الضعيف

التقدم المحرز كبير على الرغم من  :2التقدم المحرز في الهدف االستراتيجي رقم  
التحديات الموجودة والتي تتضمن السياسة الشاملة المتعلقة باألشخاص النازحين داخليا٬ 

التعليم مليون متر مربع من األلغام٬ وتم أيضا تقديم  105كما انه قد تم تطهير مساحة 
 شخص0 122,222المتعلق بمخاطر األلغام ألكثر من 

 
تعزيز القرائن واالستدامة للعمل اإلنساني من خالل بناء القدرات المحلية وتعزيز التعاون في  10

 في مجاالت التقييم والبرامج0 المجموعات القطاعية

تم إحراز تقدم كبير من ناحية تعزيز  :1التقدم المحرز في الهدف االستراتيجي رقم  
التقييمات المشتركة باإلضافة إلى إنشاء فرقة عمل التقييم المشترك وبناء قدرات 

المنظمات الغير حكومية قبل الموعد المحدد٬ وهناك حاجة إلى مزيد من العمل في جانب 
 0الوطنية الحكومية غير للمنظمات والتمويل المشتركة البرمجةتعزيز 

 

 قام الهامة:األر

 القضايا الشاملة

عدد مليون   13.1

ألشخاص الذين يحتاجون ا
 المعونات اإلنسانية

  مستقر منذ شهر يناير 

 مليون   7.7 
ألشخاص المستهدفين في عدد ا

 المعونات اإلنسانية
  مستقر منذ شهر يناير 

 62%  
نسبة األشخاص المستهدفين 

 بالمعونات اإلنسانية
  ينايرمستقر منذ شهر 

 اليونيسيف/برنامج األغذية العالمي/مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةالمصدر: 

 النزوح والنازحين

299,087 
عدد األشخاص 
 النازحين داخليا

 

منذ شهر يناير 

 232,025 
 عدد العائدين

 
 

 منذ شهر يناير 

 237,717 
 عدد الالجئين

 
 

 منذ شهر يناير 

 106,205 
المهاجرين الضعفاء عدد 

 والذين تقطعت بهم السبل

  مستقر منذ شهر

 يناير

 وفريق عمل النازحين – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينالمصدر: 

 :والصحة، والمياه والصرف الصحي والتغذية يالغذائ احتياجات األمن

 مليون 10.5
عدد األشخاص الذين 

يعانون من انعدام 
 األمن الغذائي

  شهر مستقر منذ

 يناير

 مليون  6.4 
يفتقرون إلى  شخص

خدمات الرعاية الصحية 
 األساسية

  مستقر منذ شهر

 يناير

 مليون  7.1 
شخص يعيشون في 

 وضع مائي حرج

  مستقر منذ شهر

 يناير

 * ا مليون  
سوء حاالت 

التغذية الحاد 
 الشامل

 منذ شهر يناير 

 الضمانات خدمة معلومات نظام- (CSSF 1211 الوطنية االستراتيجية إطار) العالمي(برنامج الغذاء العالمي ) الغذاء برنامج: المصدر
 – 1211صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( )مسوحات منهجية سمارت ) –( RWSISالمبنية على تحديد الترددات الراديوية )
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Humanitarian dashboard second pag 

 

 

 

 تتضمن هذه البيانات مجموعة الحماية والمجموعة الفرعية الخاصة بالعنف المبني على أساس النوع االجتماعي*
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 : متطلبات التمويل حتى تاريخنا هذا لكل قطاع / مجموعة0جدول رقم 

 3102اإلنسانية لليمن لعام خطة االستجابة 

 3102-4-0تاريخ 

 

متطلبات  المجموعة

 التمويل األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

المتطلبات التي  التمويل

 لم تلبى

نسبة المتطلبات 

 التي تم تغطيتها

التعهدات الغير 

 ملتزم بها

 ($) 

A 

($) 

B 

($) 

C 

($) 

D=B-C 

 

E=C/B 

($) 

F 

مجموعة إدارة وتنسيق 

المواد  –المخيمات 

 اإليواء –الغير غذائية 

31,428,784 39,538,784 13,276,308 26,262,476 34% - 

مجموعة خدمات 

 التنسيق والدعم
6,369,873 5,796,779 4,872,869 923,910 84% - 

مجموعة اإلنعاش 

 المبكر
31,465,871 37,568,311 3,124,785 34,443,526 8% - 

 - %14 16,720,432 2,711,337 19,431,769 20,575,769 مجموعة التعليم

مجموعة األمن الغذائي 

 والزراعة
303,162,338 283,776,589 145,294,096 138,482,493 51% - 

 - %19 47,820,583 11,446,904 59,267,487 58,916,582 مجموعة الصحة

 - %86 218,862 1,381,138 1,600,000 1,600,000 مجموعة اإلمداد

مجموعات متعددة 

طالبي لجوء  –)الجئين 

 مهاجرين( –

50,696,264 51,072,344 18,492,921 32,579,423 36% - 

 - ذ%38 59,993,926 36,026,296 96,020,222 96,020,222 مجموعة التغذية

 - %15 35,819,757 6,450,379 42,270,136 40,838,174 مجموعة الحماية

مجموعة المياه 

والصرف والنظافة 

 الصحي

75,763,110 65,991,977 12,056,918 53,935,059 18% - 

لم يتم تحديد المجموعة 

 حتى اآلن
 - ال ينطبق ال ينطبق 14,463,373 - -

 - %38 432,737,074 269,597,324 702,334,398 716,836,987 اإلجمالي الكلي

 

 المقدمة من الجهات المانحة والمنظمات المشاركة في النداء اإلنساني.أعدها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على أساس المعلومات 
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 يعني المساهمات + االلتزامات + الترحيالت "تمويل"  مالحظة:

 

 .تعني الدفع الفعلي لألموال أو النقل الفعلي للبضائع العينية من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة  "مساهمة"

 

 التزام قانوني وتعاقدي بين الجهة المانحة والجهة المستفيدةيعني خلق   "االلتزام"

 

يعني اإلعالن الغير ملزم عن مساهمة أو تخصيص مالي من قبل الجهة المانحة )التعهد الغير ملتزم به في الجدول   "التعهد"

 يشير إلى حساب التعهدات األصلية التي لم يتم االلتزام بها حتى اللحظة(

 

 

وللحصول  2113-7-1األرقام المتعلقة باحتياجاتها من التمويل في هذه الوثيقة هي عبارة عن إضاءة لها في تاريخ قائمة المشاريع و

على معلومات محدثة باستمرار عن المشاريع واحتياجات التمويل والمساهمات حتى اآلن، قم بزيارة موقع دائرة التتبع المالي  

fts.unocha.org 

 

 والتمويل حتى تاريخه على حسب األولوية 3102 : متطلبات عام3جدول رقم 

 3102خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 

 3102-4-0تاريخ 

متطلبات  األولوية

 التمويل األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

المتطلبات التي  التمويل

 لم تلبى

نسبة المتطلبات 

 التي تم تغطيتها

التعهدات الغير 

 ملتزم بها

 ($) 

A 

($) 

B 

($) 

C 

($) 

D=B-C 

 

E=C/B 

($) 

F 

 - %40 385,976,609 256,843,849 642,820,458 658,690,589 أولوية مرتفعة

 - %12 52,657,798 6,856,142 59,513,940 58,146,398 أولوية متوسطة

 - ال ينطبق ال ينطبق 5,897,333 - - أولوية غير محددة

 - %38 432,737,074 269,597,324 702,334,398 716,836,987 اإلجمالي الكل

 

 

 والتمويل حتى تاريخه على حسب المنظمة 3102: متطلبات عام 2جدول رقم 

 3102خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 

 3102-4-0تاريخ 
 

متطلبات  المنظمة

 التمويل األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

المتطلبات التي  التمويل

 لم تلبى

نسبة المتطلبات 

 التي تم تغطيتها

التعهدات الغير 

 ملتزم بها

 ($) 

A 

($) 

B 

($) 

C 

($) 

D=B-C 

 

E=C/B 

($) 

F 
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متطلبات  المنظمة

 التمويل األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

المتطلبات التي  التمويل

 لم تلبى

نسبة المتطلبات 

 التي تم تغطيتها

التعهدات الغير 

 ملتزم بها

 ($) 

A 

($) 

B 

($) 

C 

($) 

D=B-C 

 

E=C/B 

($) 

F 

 - %15 4,909,986 863,159 5,773,145 5,773,145 فرنسا-منظمة العمل ضد الجوع 

 - %39 7,964,752 5,109,329 13,074,081 13,074,081 منظمة التعاون التقني والتنمية

لإلغاثة والتنمية وكالة األدفنتست 

 أدرا –الدولية 
11,725,335 9,774,780 264,267 9,510,513 3% - 

 - %0 692,969 - 692,969 692,969 مؤسسة العون للتنمية

 - %10 4,999,543 586,149 5,585,692 5,585,692 هيئة كير الدولية

 - %0 4,550,500 - 4,550,500 4,550,500 جمعية اإلصالح االجتماعية الخيرية

 - %19 2,304,589 537,634 2,842,223 4,721,673 مجلس اللجوء الدنماركي

صندوق االستجابة للطوارئ )مكتب 

 ) تنسيق الشؤون اإلنسانية
 - ال ينطبق ال ينطبق 8,566,040 - -

 - %0 178,672 - 178,672 178,672 مؤسسة ألجل الجميع

 - %19 9,291,184 2,193,311 11,484,495 12,021,184 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 - %0 1,679,900 - 1,679,900 1,679,900 جمعية الهالل األحمر الفرنسية

 - %100 - 247,264 247,264 247,264 منظمة العون اإلنساني والتنمية

 - %0 1,650,000 - 1,650,000 1,650,000 منظمة اإلعاقة الدولية

 اإلسالمية()المعونات 

Islamic Help 
- 940,000 - 940,000 0% - 

 - %75 631,502 1,943,498 2,575,000 2,575,000 الهيئة الطبية الدولية

 - %70 224,061 513,704 737,765 866,598 منظمة برامج إدارة المعلومات وشؤون

 - %19 973,326 235,660 1,208,986 1,508,986 المنظمة اإليطالية للطوارئ انترسوس

 - %9 34,643,258 3,503,039 38,146,297 38,146,297 منظمة الهجرة الدولية

 - %0 4,483,500 - 4,483,500 4,483,500 لجنة اإلنقاذ الدولية

 - %14 1,587,216 250,000 1,837,216 1,837,216 منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية

 - %0 23,725,750 - 23,725,750 23,725,750 اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم

 - %0 1,029,045 - 1,029,045 1,029,045 فرنسا-منظمة أطباء العالم 

 - %1 17,757,539 165,461 17,923,000 17,923,000 منظمة فيلق الرحمة )ميرسي كوربس(

المنظمة الدولية لإلغاثة الطبية في 

 حاالت الطوارئ
2,525,858 2,525,858 - 2,525,858 0% - 

 - %0 824,000 - 824,000 824,000 المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان

 - %54 4,426,794 5,242,953 9,669,747 9,669,747 مجلس الالجئين النرويجي

 - %90 499,549 4,359,165 4,858,714 5,242,816 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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متطلبات  المنظمة

 التمويل األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

المتطلبات التي  التمويل

 لم تلبى

نسبة المتطلبات 

 التي تم تغطيتها

التعهدات الغير 

 ملتزم بها

 ($) 

A 

($) 

B 

($) 

C 

($) 

D=B-C 

 

E=C/B 

($) 

F 

 مكتب المفوضية السامية لحقوق

 اإلنسان
514,700 514,700 99,726 414,974 19% - 

 - %51 6,170,739 6,450,261 12,621,000 33,875,000 بريطانيا العظمى –منظمة اوكسفام 

 - %0 872,905 - 872,905 776,106 منظمة بروجريسيو

المساعدة -منظمة اإلسعاف األولي

 الطبية الدولية
4,333,330 4,333,330 - 4,333,330 0% - 

 - %0 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 قطر الخيرية

 - %0 6,853,231 - 6,853,231 13,312,775 اإلغاثة الدولية

 - %0 290,360 - 290,360 290,360 منظمة رقيب لحقوق اإلنسان

 - %19 33,414,704 7,766,296 41,181,000 42,325,000 منظمة إنقاذ الطفولة

 - %0 253,920 - 253,920 253,920 اإلنسانيجمعية التكافل 

 - %0 1,080,000 - 1,080,000 1,080,000 منظمة سول

 - %0 498,513 - 498,513 838,001 المنتدى اإلنساني اليمني

برنامج األمم المتحدة المشترك 

 لمكافحة اإليدز
104,325 104,325 - 104,325 0% - 

 - %15 13,430,715 2,301,225 15,731,940 8,137,000 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 - %0 200,300 - 200,300 260,459 إدارة األمن والسالمة التابعة لألمم المتحدة

 - %34 2,403,849 1,228,487 3,632,336 3,132,336 صندوق األمم المتحدة للسكان

 - %43 40,391,224 29,998,708 70,389,932 59,837,440 المفوضية العليا لألمم المتحدة لشئون الالجئين

 - %27 59,882,094 21,701,701 81,583,795 81,333,795 صندوق األمم المتحدة للطفولة

 - %0 3,045,000 - 3,045,000 3,045,000 مبادرة الرؤية الصحية

 - %63 92,587,653 159,301,709 251,889,362 251,889,362 برنامج الغذاء العالمي

 - %18 27,261,772 6,168,578 33,430,350 33,430,350 منظمة الصحة العالمية

 - %0 472,500 - 472,500 472,500 جمعية رعاية األسرة اليمنية

 - %0 340,000 - 340,000 340,000 اتحاد نساء اليمن

 - %0 1,997,000 - 1,997,000 1,997,000 منظمة زوا الدولية لرعاية الالجئين

 - %38 432,737,074 269,597,324 702,334,398 716,836,987 اإلجمالي الكلي

 أعدها مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على أساس المعلومات المقدمة من الجهات المانحة والمنظمات المشاركة في النداء اإلنساني.

 

 يعني المساهمات + االلتزامات + الترحيالت "تمويل"  مالحظة:

 

 .تعني الدفع الفعلي لألموال أو النقل الفعلي للبضائع العينية من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة  "مساهمة"
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 يعني خلق التزام قانوني وتعاقدي بين الجهة المانحة والجهة المستفيدة  "االلتزام"

 

)التعهد الغير ملتزم به في الجدول يعني اإلعالن الغير ملزم عن مساهمة أو تخصيص مالي من قبل الجهة المانحة   "التعهد"

 يشير إلى حساب التعهدات األصلية التي لم يتم االلتزام بها حتى اللحظة(

 

 

 

وللحصول  2113-7-1قائمة المشاريع واألرقام المتعلقة باحتياجاتها من التمويل في هذه الوثيقة هي عبارة عن إضاءة لها في تاريخ 

على معلومات محدثة باستمرار عن المشاريع واحتياجات التمويل والمساهمات حتى اآلن، قم بزيارة موقع دائرة التتبع المالي  

fts.unocha.org
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 محدثة عن سياق الخطة واالحتياجاتمعلومات 

، 2113ظل سياق االحتياجات اإلنسانية ونطاقها في اليمن دون تغيير كبير وذلك منذ أن نشرت خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام 

مليون شخص  13.1وبالنسبة للتحسينات في القدرة على الوصول واألمن في بعض المناطق فإنها تعتبر مشجعة، ولكن يظل ما يقدر ب 

تمثل التحسينات األخيرة على الرغم من هشاشتها فرصة هامة لنقل اليمن من مرحلة األزمة إلى   .من المتضررين باألزمة اإلنسانية

إن الشركاء في المجال اإلنساني ملتزمون بإيجاد حلول مستدامة ودائمة حيثما كان ذلك ممكنًا لما تبقى من  .مرحلة أقرب إلى االنتعاش

 .عامال

 

 

 البيئة السياسية واألمنية وبيئة المعونات:

يمثل مفتاحا لحل األزمة الحالة فانة يمثل خطر أن يغمر  2113مارس  18على الرغم من أن مؤتمر الحوار الوطني الذي انطلق في 

بإطالق حملة عصيان مدني تعطل االحتياجات العاجلة للمساعدات اإلنساني. كما أن الجنوبيين المعارضين للحوار الوطني قد قاموا 

 الخدمات الحكومية وتحد من التحركات اإلنسانية وذلك له احتمال كبير في أن يقوم بزعزعة االستقرار في المنطقة.

 

ويؤثر الوضع األمني المتقلب على العمليات اإلنسانية في معظم أنحاء البالد، مع زيادة احتمالية وخطر حاالت اختطاف الموظفين 

قاموا بالتشتت في مناطق متباعدة ونائية سيطرة الدولة  2112ب، كما أن أنصار الشريعة بعد انسحابهم من أبين في منتصف عام األجان

عليها محدودة، وقد أدى هذا إلى خلق أوضاع ال يمكن التنبؤ بها ومن الممكن أن تسفر عن مواجهات جديدة مع الجماعات القبلية 

 .والقوات الحكومية

 

والن   .األشهر األخيرة اتجاها مثيرا للقلق في تأشيرات موظفي المنظمات الدولية والخبراء االستشاريين في األمم المتحدة وقد شهدت

ها المنظمات غير الحكومية الدولية تلعب بدورا رئيسيا فيما يتعلق بالنداء اإلنساني فان متطلبات التأشيرة مرهقة والموافقة المتأخرة علي

الشركاء في المجال اإلنساني يعملون بشكل وثيق  رة المجتمع اإلنساني على الوفاء باألهداف الموضوعة للعام. كما أنتقوم بتقويض قد

 .مع السلطات الحكومية لمعالجة هذه المسألة

 

 

 دعم العائدين والنازحين لفترات طويلة والمهاجرين

وأدى أيضا إلى تقليل البرامج  66133ازحين في الجنوب إلى من النازحين إلى أبين مما أدى إلى تقليل عدد الن 1626235عودة 

المتمحورة حول النازحين في تلك المناطق، وعلى الرغم من ذلك يحتاج العائدين دعما كبيرا لمساعدتهم في العودة إلى الحياة الطبيعية 

الصحية والحماية والمأوى والمواد الغير غذائية ال سيما في المجاالت المتعلقة بخطة نزع األلغام والرعاية الصحية والمياه والمرافق 

 .ويجب على الشركاء في الوقت ذاته العمل مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق استعادة سبل كسب العيش واالكتفاء الذاتي  .والتعليم

 

 كما أن.اليمن ما زالت بعيدة المنالنازح في شمال  3116111أما في شمال اليمن فان احتمالية عودة النازحين الذين يبلغ عددهم حوالي 

احتياجاتهم أولوية مرتفعة في جوانب الغذاء والرعاية الصحية والتغذية المياه والصرف الصحي المأوى والقدرة على الوصول إلى 

طوير حلول الجهود اإلنسانية في الشمال على ت األرض اآلمنة والحماية والدعم النفسي االجتماعي أولوية مرتفعة، ويجب أن تركز

، وقد أشارت دراسة .% من النازحين في الشمال الذين يعيشون خارج المخيمات95مستدامة للنزوح الذي طال أمده وزيادة الدعم لنسبة 

كيلومتر إلى  211نازح الذين عادوا إلى صعدة يجب عليهم السفر مسافة 716111العديد من النازحين المقدر عددهم ب أن حديثة إلى 
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وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين إيصال المعونات إلى مناطق قريبة من مناطق  استالم المساعدات الغذائية  حرض من اجل

 العودة.

وفي الوقت نفسه يتم ترحيل المهاجرين اإلثيوبيين واليمنيين من المملكة العربية السعودية إلى اليمن على نطاق غير مسبوق بينما 

شخص إلى الشاطئ اليمنى خالل الفترة حتى  36 111ى اليمن من دول القرن األفريقي، وقد وصل يتواصل وصول المهاجرين إل

من المهاجرين اإلثيوبيين وقد زادت هذه التطورات عدد القضايا المتعلقة بالمهاجرين عموما وأدت إلى  316111أبريل، بما في ذلك 

واالجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة والغذاء والمأوى  تفاقم االحتياجات في جوانب الحماية والصحة والدعم النفسي

 .ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل

 

 

 

 

 

 

 النازحين داخليا والعائدين والقادمين الجدد )الالجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين(:

 

 

 

 

 



14 

 :تعزيز المرونة والحلول الدائمة

ونتيجة لذلك سيتحول النهج العام للمساعدة قلياًل في النصف الثاني من عام  برامج المعونة التطورات على أرض الواقعيجب أن تواكب 

وقد كشفت األزمة في اليمن أيضا  .لتحسين تلبية االحتياجات التي تم تحديدها وتعزيز التركيز على المرونة واإلنعاش المبكر 2113

كن حلها إال من خالل العمل اإلنساني وبالتالي فانة من الضروري تعزيز وترسيخ الصالت بين نقاط الضعف المزمنة التي ال يم

وستجعل معظم المجموعات أنشطتها أكثر استدامة   .عمليات اإلغاثة واإلنعاش المبكر من اجل ترسيخ فوائد للمعونة اإلنسانية حتى اآلن

الصحية المتحركة إلى المرافق الصحية الثابتة ودعم إعادة تأهيل البنية التحتية  خالل الفترة المتبقية السنة من خالل التحول من الفرق

ومعالجة سوء التغذية الحاد والمزمن والتحرك نحو إيواء أكثر استدامة وإشراك المجتمعات المحلية في توفير خدمات الحماية 

 .االجتماعية بشكل أكثر مباشرة

 تحليل التمويل حتى تاريخ التقرير النصفي .3

% عن العام األسبق. ومع 22مليون دوالر بزيادة  716.8في األصل بطلب مبلغ  2113قامت خطة االستجابة اإلنسانية اليمن في عام 

مليون دوالر، كما أن هناك العديد من النقاط الهامة  712% إلى 2هذا التقرير النصفي عن الخطة ستنخفض احتياجات التمويل بنسبة 

 :الكامل لهذا المبلغفي تبرير تقديم الدعم 

 .استمرار االرتفاع االحتياجات اإلنسانية التي تم تقييمها، بما في ذلك المساعدة المنقذة للحياة •

 .تزايد عدد الشركاء الذين يشاركون في " خطة االستجابة اإلنسانية لليمن"، بما في ذلك شركاء من المنطقة •

 .ناطق التي تعذر الوصول إليها سابقا )بشكل رئيسي في الجنوب(قدرة أفضل على الوصول إلى الناس المحتاجين في الم •

 .الفرص التي تم التعرف عليها من اجل تعزيز إيجاد حلول دائمة عن طريق دعم اإلنعاش المبكر •

 

األزمات الواسعة إن الشركاء في المجال اإلنساني على علم بأن الكثير من الجهات المانحة التقليدية تواجه قيودا مالية وأن العديد من 

النطاق التي تكون فيها الرؤية والوضوح أكبر منها في اليمن تتطلب قدرا كبيرا من التمويل، ولكن تقوم البلدان المجاورة بتقديم 

ات مساعدات كبيرة إلى اليمن خارج إطار عملية النداء الموحد. )ومع ذلك فإن التمويل اإلنساني لليمن الذي لم يتم توجيهه إلى اإلجراء

مليون دوالر 18.4والمشاريع المخططة في خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن يقدر بمبلغ 
1

)أقل من عشر المبلغ الذي قد توجه  

الجهات المانحة نحو "خطة استجابة اليمن اإلنسانية" مما يدل على االلتزام الجيد بخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن من قبل 

ذه القيود المفروضة على التمويل فان الفريق القطري اإلنساني في اليمن يسعى إلى توسيع قاعدة الجهات المانحة المانحين(. ولمعالجة ه

بما في ذلك في دول الخليج والقطاع الخاص. وكجزء من عملية التقييم النصفي قامت المجموعات بتحديد أولوية أنشطتها من اجل 

 جعلها أكثر وضوحا.تسليط الضوء على البرامج األكثر إلحاحا و

                                                      
 أنمنظمة بعينها لهذا المخصص كما  أيلم يتم التعاقد مع  ألنهلليمن وذلك  األوروبيلالتحاد  اإلنسانيةمليون دوالر من حساب قرار اللجنة  1401ال يشتمل الشكل على   1 

 في اليمن اإلنسانيةمشاريع خطة االستجابة  إلى األخيرمن النصف( سيذهب في  أكثرجزء غير معروف منها )غالبا 



15 

 

 

 وضع تمويل النداء الموحد في منتصف العام

% مقارنة بالهدف 38وضع التمويل الخاص بالنداء الموحد يعتبر اقل بقليل من التمويل المستهدف تحقيقه في منتصف العام وبلغ 

مليون دوالر في عام  271بصورة مطلقة ) 2112بخطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  %. ويعتبر هذا زيادة إذا ما قارناه41ومقداره 

في منتصف العام(، ولكنها أيضا تمثل نقصا متناسبا مع نقص متطلبات التمويل لهذا  2112مليون دوالر لعام  251مقارنة ب  2113

 .(2112% في منتصف 43% من متطلبات هذا العام مقارنة بتحقيق 38العام )

 

 

 

وقد قدمت الغالبية العظمى من األموال التي تم المساهمة بها حتى اآلن إلى وكاالت األمم المتحدة
2

، والتي غطى التمويل حتى اآلن 

مليون  17% من مشاريعها، ويرجع هذا التناقض جزئيا إلى 16% من مشاريعها مقارنة بالمنظمات الغير حكومية التي مولت 47

.، والتي ذهبت فقط لوكاالت األمم المتحدة"الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ“دوالر على شكل منح من 
3
الدعم المالي يعتبر  

للمنظمات األهلية أمر بالغ األهمية من اجل استدامة البرامج اإلنسانية، ال سيما في محدودية قدرة األمم المتحدة على الوصول، ويعتبر 

 ."خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن"ة المنظمات الغير حكومية الوطنية أيضا عنصرا أساسيا في تعزيز قدر

                                                      
منظمة الهجرة الدولية تعتبر من الجانب  أنالمتحدة المذكورة في تحليل التمويل المنظمة الدولية للهجرة وذلك على سبيل االختصار على الرغم من  األممتشتمل وكاالت   2

 المتحدة لألممالتقني منظمة غير حكومية غير تابعة 
 الشركاء المنفذين من المنظمات الغير حكومية إلى تمريرةللطوارئ يتم  جابةاالستتمويل صندوق  أنبالرغم من ذلك على  اإلشارةوتجدر  3

 65% 

 67% 

 58%  

 38%  

 -

 200,000,000

 400,000,000

 600,000,000

 800,000,000

2010 2011 2012 2013 to date

 تمويل خطة االستجابة اإلنسانية، االحتياجات الغير ممولة، النسبة المغطاة، 
2010 - 2013 

Funding Unmet requirementsالدعم متطلبات لم يتم اإليفاء بها 
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كما أن التمويل غير متساوي للمجموعات حيث أن مجموعات االنتعاش المبكر والتعليم والحماية والصحة والمياه والصرف الصحي 

وقد قامت مجموعة األمن الغذائي  .الفعل البرامجنقص إلى إعاقة تلك البرامج. وقد أدى هذا ال % فقط من تمويلها،21والنظافة تم تغطية 

من النازحين  3116111تقريبا التي تقدمها إلى   %50والزراعة في شهر فبراير ومارس مؤقتًا بتخفيض الحصص الغذائية بنسبة 

في التمويل للقطاعات األخرى المنقذة للحياة قد  ، كمل قد يؤدي النقصأشخاص 6والعائدين الذين لديهم عائالت تتكون من اكثر من 

الشركاء في ، وقد حذر يزيد معدل الوفيات والمرض بسبب األمراض المنقولة عن طريق المياه التي ال يتم منعها وغيرها من التهديدات

ير المزيد من التمويل ألف شخص في الشمال يتوقع أن يفقدوا خدمات الرعاية الصحية إذا لم يتم توف 200مجال الصحة من أن 

 .الدعم المقدم من المانحين لبناء سبل كسب العيش وبناء القدرات أيضا محدودا جدًا وباإلضافة إلى ذلك كان

 

 ممول% 16

 ممول% 47

منظمات غير 
 حكومية

 أمم متحدة

 نسبة التمويل بحسب نوع المنظمة

 ممول
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تأتي اليمن دائمًا في آخر المراكز في مؤشرات قياس المساواة بين الجنسين كما أن التحديات التي تواجه البرمجة التي تراعي الفوارق 

وتظهر التقارير األخيرة من المؤشرات التالية )مؤشر فجوة النوع االجتماعي من المنتدى االقتصادي العالمي  .الجنسين مروعةبين 

ضمن " )والذي يندرج مؤشر عدم المساواة بين الجنسين" و )والذي يعتبر بشكل رئيسي مقياسا لنصيب المرأة من الفرص االقتصادية

، ومنذ اليمن في الجزء السفلي من القائمة( أن س الفجوات في مستوى المعيشة والخدمات األساسيةقيال مؤشر التنمية البشرية""

من التمويل لمشاريع تهدف إلى اإلسهام بطريقة محدودة لتحقيق المساواة بين الجنسين؛  %46 مايو خصصت نسبةمنتصف شهر 

ير في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ وقد خصصت نسبة من التمويل لمشاريع تهدف إلى اإلسهام إلى حد كب %26وخصصت نسبة 

حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير ، وهناك % من التمويل للمشاريع التي تهدف على وجه التحديد إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين28

دات الثقافية ووصمة العار التي من اجل إدماج منظور النوع االجتماعي عبر البرامج، ولكن التقدم المحرز بطيء بسبب المعايير والعا

 تحيط بهذا الموضوع.

14% 

10% 

12% 

10% 

30% 

33% 

42% 

37% 

36% 

50% 

10% 

10% 

15% 

17% 

28% 

33% 

38% 

47% 

70% 

100% 

 التعليم

 اإلنعاش المبكر

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 الحماية

 التغذية

 التنسيق

 المخيمات

 مجموعات متعددة

 األمن الغذائي

 اإلمداد

 تحليل تمويل القطاعات

 2013نسبة التمويل في المراجعة النصف سنوية  2012نسبة التمويل في المراجعة النصف سنوية 
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 التمويل اإلجمالي للطوارئ والتمويل خارج نطاق تمويل خطة االستجابة اإلنسانية

 

مليون دوالر بتمويل خارج نطاق تمويل خطة االستجابة اإلنسانية تبلغ قيمته  311.2يبلغ التمويل اإلجمالي للطوارئ مبلغا وقدرة 

 والرمليون د 18.4
4

المساعدات اإلنسانية والحماية المدنية في االتحاد مليون دوالر لليمن من قرار لجنة  13.2باإلضافة إلى رصيد  

والذي لم يتم التعاقد مع أي جهات أو منظمات معينة حتى )ومن المرجح أن تكون بعضها مشاريع ضمن خطة االستجابة  األوروبي

اإلنسانية في نهاية المطاف(. وتشمل المجاالت الرئيسية الممولة خارج نطاق تمويل خطة االستجابة اإلنسانية "الحوار الوطني" 

دولية ومعظم هذه المشاريع ال يتماشى مباشرة مع نطاق خطة االستجابة اإلنسانية، ولكها قد والتمويل لنداء لجنة الصليب األحمر ال

 .تسهم أيضا في خدمة األهداف األوسع لهذه الخطة في إنقاذ األرواح وتحسين سبل كسب العيش

 

                                                      
 أنمنظمة بعينها لهذا المخصص كما  أيلم يتم التعاقد مع  ألنهلليمن وذلك  األوروبيلالتحاد  اإلنسانيةمليون دوالر من حساب قرار اللجنة  1401ال يشتمل الشكل على  4 

 في اليمن اإلنسانيةمشاريع خطة االستجابة  إلى األخيرمن النصف( سيذهب في  أكثرجزء غير معروف منها )غالبا 

1 

1 

1 
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6 
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4 

3 

2 
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6 
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6 
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2 
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1 

1 
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 …المواد غير /إدارة وتنيسق المخيمات

 لم يتم تحديد المجموعة حتى اآلن

 التنسيق

 اإلنعاش المبكر

 التعليم

 األمن الغذائي والزراعة

 الصحة

 اإلمداد والتموين

 قطاعات متعددة

 التغذية

 الحماية

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 عدد المشاريع بحسب مؤشر النوع االجتماعي والمجموعة القطاعية

 غير مركزة على النوع االجتماعي   - 0

 تركيز محدود على النوع االجتماعي - 1

2a -  تركيز كبير على النوع االجتماعي 

2b - استهداف لقضايا النوع االجتماعي 

 ال ينطبق

تمويل من الصندوق المركزي 
 لالستجابة الطارئة٬

 مليون $17
 مليون $ 7المبالغ المرحلة٬    

حساب المكتب األوروبي  
للشؤون اإلنسانية التي لم يتم  

 التعاقد عليها بعد٬
 مليون $13 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 (ضمن وخارج خطة االستجابة)إجمالي التمويل اإلنساني 

 %90االستجابة اإلنسانية لليمن،  ضمن خطة

خطة االستجابة   خارج
 %6 اإلنسانية لليمن، 

تمويل من صندوق لالستجابة  
 مليون $4الطارئة٬ 

التدخالت غير المدرجة في  تمويل
 مليون$ 18خطة االستجابة لليمن٬ 
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هها على أساس ثنائي، ويتضمن ذلك يتم توجي –بما في ذلك المساعدات اإلنسانية  —يعتقد أن مبالغ كبيرة من الدعم المقدم لليمن 

التمويل المقدم من دول الخليج من خالل المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية الواقعة في منطقة الخليج، وتقدم هذه المجموعات 

يعمل الفريق اإلنساني إسهاما هاما في تلبية االحتياجات، ولكن ال تقدم تقارير إلى نظام التتبع المالي عن جميع المساهمات اإلنسانية، و

 القطري على تعزيز عمليات تبادل المعلومات والتنسيق مع منطقة الخليج.

 

 التمويل المشترك

الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ وصندوق  أسهمت اثنين من آليات التمويل المشترك في تمويل عملية االستجابة في اليمن: وهما

مليون دوالر من نافذة نقص التمويل في الصندوق المركزي  17تلقت اليمن ما يقارب  إدارته محليا.اليمن لالستجابة للطوارئ الذي تتم 

المخصص لوكاالت  "خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن"% من إجمالي تمويل 6أوائل هذا العام وهو ما يشكل  لالستجابة للطوارئ

ت هذه األموال لإلجراءات والمشاريع ذات األولوية مثل تمكين الدعم للعائدين استخدموقد   .2113المساعدة اإلنسانية إلى تاريخنا هذا 

بدعم كما قام التمويل  في محافظة أبين وللسكان المتضررين من النزاع في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها أنصار اهلل )الحوثيين(،

دم منحا مالية لوكاالت األمم المتحدة التي تعمل ضمن شراكة مع الشراكة بين المنظمات الغير حكومية ووكالة األمم المتحدة كما ق

 ."الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ"المنظمات الغير حكومية في مشاريع 

وذلك تماشيا مع أهدافها  2113مليون دوالر للمشاريع اإلنسانية في عام  1.7صندوق االستجابة للطوارئ مبلغ وقد خصص 

االستراتيجية
5

ذا التمويل إلى ست منظمات غير حكومية دولية من اجل توفير الحماية للضعفاء من المهاجرين والالجئين ودعم ، ومنح ه

 العائدين في الجنوب وتقديم المساعدة للنازحين وللمجتمعات المستضيفة للنازحين

                                                      
ذات مرونة كافية للتعامل مع احتياجات الطوارئ  للطوارئيكون صندوق االستجابة  أن( 1االستراتيجية لصندوق االستجابة للطوارئ على ما يلي:  األهدافتنص  5

الحياة والتي تنبع من الكوارث الطبيعية والصراعات وذلك من خالل العمل كصندوق يتم اللجوء اليه كمالذ  إلنقاذ( تلبية االحتياجات الفورية 1واالحتياجات الغير متوقعة 
 األهميةالمزيد من المشاريع ذات  إجراء( تشجيع المنظمات الغير حكومية الدولية على 4لليمن  اإلنسانيةالستجابة والتي لم يتم تمويلها في خطة ا األهليةللمشاريع ذات  أخير

 الحاسمة في اليمن من خالل العمل كمصدر تكميلي للتمويل0



20 

 

 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانيةالمصدر: 

 

 االستراتيجيةالتقدم المحرز نحو تحقيق األهداف  .2

 اإلبالغ والتقارير عن األهداف االستراتيجية والمؤشرات

مايو  28قام الشركاء في المجال اإلنساني بمراجعة األهداف االستراتيجية والغايات والمؤشرات المرتبطة بها في، ورشة عمل في 

تحديد نطاقها بشكل أفضل وأن تكون أكثر  هناك حاجة إلى . واتفق الشركاء أن روح األربعة األهداف ال تزال صالحة ولكن2113

قابلية للقياس. ونتيجة لتلك األسباب نقحت تلك األهداف والغايات والمؤشرات قليال استنادًا إلى نتائج ورشة العمل ومن ثم قدمت هذه 

ذلك المسؤوليات التي اتفق عليها  التنقيحات إلى الشركاء في المجال اإلنساني للموافقة عليها، وتم عرض النتيجة النهائية أدناه، بما في

بوضوح للذين سيقومون بقياس التقدم المحرز ومقارنته بأهداف مختلفة، وتم عرض تفاصيل التغييرات التي طرأت على كل مؤشر من 

 المؤشرات أدناه مع مالحظات عن التقدم المحرز حتى اآلن.

 

 

 

 

 

300,000 

599,142 

659,923 

852,321 

894,477 

1,395,553 

1,443,298 

1,998,178 

2,301,225 

2,837,308 

3,519,397 

 األمن الغذائي والزراعة

 حماية األطفال

 اإلمداد والتموين

 التغذية

 التعليم

 قطاعات متعددة

 المياه والصرف الصحي والنظافة

 الصحة

 اإلنعاش المبكر

 اإليواء/المواد غير الغذائية/إدارة وتنيسق المخيمات

 الحماية

التخصيص لتمويل الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة بحسب  
 القطاعات

(مارس 31)إجمالي التمويل  مليون دوالر $16.8  
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وفيات السكان من ذوي االحتياجات اإلنسانية إنقاذ األرواح ومنع حدوث زيادة إضافية في معدل  

والمساعدات  ٬والخدمات الصحية األولية  ٬والمياه والصرف الصحي  ٬من خالل توفير التغذية 

 الغذائية

تم تحقيقه في  الهدف المؤشر

 منتصف العام

 تم قياسه بموجب

سوء التغذية الحاد الشامل وقوع معدالت 

عتبة ومعدالت سوء التغذية الحاد تحت 

 الطوارئ

 %15معدل سوء التغذية الحاد الشامل تحت 

 

 

 

 %5معدل سوء التغذية الحاد الوخيم 

معدل سوء التغذية 

الحاد الشامل تحت 

14.6%6 

 

معدل سوء التغذية 

 %4.5الحاد الوخيم 

 مجموعة التغذية

تمويل وتغطية السكان المستهدفين من توزيع 

 الغذاء

 

% 81العام و% في منتصف 41التمويل بنسبة 

 في نهاية العام

 

 %81التغطية بنسبة 

 %61التمويل: 

 

 

 3.8% )85التغطية: 

مليون شخص في 

مع محافظة ولكن  13

تخفيض الحصص 

 التموينية(

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 )نظام التتبع المالي(

 مجموعة األمن الغذائي

 

تمويل وتغطية السكان المستهدفين من التدخالت 

 الغذائية

 

% 81% في منتصف العام و41التمويل بنسبة 

 في نهاية العام

 

% 81% في منتصف العام و41التغطية بنسبة 

 في نهاية العام

 %3765التمويل: 

 

 

 %41.8التغطية: 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 )نظام التتبع المالي(

 

 مجموعة التغذية

تمويل وتغطية السكان المستهدفين من تدخالت 

 الصحية األوليةالرعاية 

 

% 81% في منتصف العام و41التمويل بنسبة 

 في نهاية العام

 

% 81% في منتصف العام و41التغطية بنسبة 

 في نهاية العام

 %19.3التمويل: 

 

 

 %26التغطية: 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 )نظام التتبع المالي(

 

 مجموعة الصحة

تمويل وتغطية السكان المستهدفين من دعم 

 المياه

% 81% في منتصف العام و41التمويل بنسبة 

 في نهاية العام

 

% 81% في منتصف العام و41التغطية بنسبة 

 في نهاية العام

 %18.3التمويل: 

 

 

 %8التغطية: 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

 )نظام التتبع المالي(

 

مجموعة المياه والصرف 

 الصحي والنظافة

 

يركز على منع الزيادات في معدل الوفيات في اليمن، كما أن أهدافها ومؤشراتها تقوم بقياس مستوى  0الهدف االستراتيجي رقم 

تقديم الخدمات المنقذة للحياة، وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات مقاييس ال تتصف بالكمال في قياس التغيرات في معدالت الوفيات، 

رقام خط األساس للوفيات وعدم جدوى إجراء تقييمات شاملة عن الوفيات نهاية ولكنها أفضل الطرق المتاحة وذلك نظرا لعدم وجود أ

                                                      
 مشروع رصد الحماية االجتماعية المنفذ من قبل اليونيسيف  6
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العام. يتم التقدم إلى حد كبير على المسار الصحيح تماشيا مع الموارد المتاحة. وفي الواقع، أن التغطية في توزيع األغذية وبرامج 

وقد قامت مجموعة الزراعة واألمن الغذائي باتخاذ قرار صعب التغذية والرعاية الصحية األولية تسبق مستويات التمويل إلى حد ما. 

نازح داخليا وعائد في شهري فبراير  3116111% تقريبا ل 51ألنها تواجه نقصا في التمويل وذلك بخفض الحصص الغذائية بنسبة 

ت سوء التغذية الحاد الشامل بغية الوصول إلى جميع السكان المحتاجين. وقد ساعد شركاء التغذية على إبقاء معدال 2113ومارس 

% على التوالي(. ومع ذلك 15% و5تحت عتبات الطوارئ ) –% على التوالي 14.5% و4.6عند  —وسوء التغذية الحاد الشديد 

% في محافظة 31.75تواصل معدالت سوء التغذية المحلية االختالف على نطاق واسع وارتفاع معدالت سوء التغذية الشامل إلى 

% من 26د قام الشركاء في مجال الصحة بتحديد األولويات في دعم أكثر الفئات ضعفا، مما يسمح لهم الوصول إلى الحديدة. وق

% من خدمات الصحية 81% فقط من التمويل المطلوب، وقد ساعدت هذه الجهود على الحفاظ على 19.3المستفيدين المستهدفين بنسبة 

ولوية والحفاظ على معايير الوصول األساسي وإن كان ذلك في وجود نقص في األدوية األولية والثانوية لتعمل في المناطق ذات األ

األساسية. وأخيرًا كانت أهداف مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة كانت تقريبا حسب الموعد المحدد على الرغم من 

الصرف الصحي والنظافة بالتأكد من حصول حوالي االنخفاض الكبير في التمويل. وبحلول منتصف العام قام شركاء مجموعة المياه و

 شخص على القدرة على الوصول إلى مياه للشرب واالستخدام المنزلي. 1926111

 

تعزيز قدرات المرونة والصمود واإلنعاش المبكر عن طريق تحسين األصول الزراعية وغير 

 الزراعية للحياة المعيشية

تم تحقيقه في  الهدف المؤشر

 العاممنتصف 

 تم قياسه بموجب

عدد المستفيدين الذين تحسنت سبل العيش لديهم من خالل 

 مساعدات الثروة الحيوانية

مجموعة األمن الغذائي  2,000 195,000

 والزراعة

عدد المستفيدين الذين تحسنت سبل العيش لديهم من خالل 

 مساعدات إدارة المياه والمحصول

الغذائي مجموعة األمن  6,050 296,000

 والزراعة

عدد المستفيدين الذين استفادوا من مساعدات برنامج المال 

 مقابل العمل

 مجموعة اإلنعاش المبكر 100 8,900

 مجموعة اإلنعاش المبكر 219 980 عدد مشاريع األعمال الصغيرة التي تم إنشائها أو إعادة تأهيلها

 

رئيسي لكل المجموعات، ومع ذلك لم يتم تعريف مفاهيم الصمود واإلنعاش المبكر تعزيز المرونة واإلنعاش المبكر هدف استراتيجي 

والحلول الدائمة بوضوح كاف لتمكين الرصد واإلبالغ الشامل بشأن هذه القضايا في اليمن، ولذلك اتفق الشركاء في المجال اإلنساني 

وذلك للوقت المتبقي  –زراعية وغير الزراعية على حد سواء ال –أن يقدم تقريرا عن المؤشرات التي تظهر تحسينات في معيشة الناس 

 من العام.

 

بمقارنة التقدم المحرز في األهداف بالمؤشرات المختارة نرى أن التقدم المحرز متخلف إلى حد كبير في منتصف العام بسبب النقص 

اهيم على حد سواء أوسع بكثير مما تعكسه في التمويل لإلنعاش المبكر وأنشطة كسب الرزق. إن المرونة واإلنعاش المبكر كمف

وقد قام الشركاء باالتفاق على هذه المؤشرات في غياب بدائل أفضل كما اتفقوا على تطوير فهم مشترك لهذه  2113مؤشرات عام 
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االنتعاش ، وسوف تشمل هذه العملية جهد شبكة 2114المفاهيم وكيفية قياسها بشكل أكثر فعالية كجزء من دورة التخطيط في عام 

 المبكر لتعقب أنشطة اإلنعاش عبر جميع المجموعات.

 

وتحسين حماية الفئات  ٬تعزيز االستجابة النتهاكات حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي 

 الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات

 

 تم قياسه بموجب تم تحقيقه في منتصف العام الهدف المؤشر

ألنشطة تمويل وتغطية المستهدفين 

 وخدمات االستجابة المتعلقة بالحماية

 %41التمويل: 

 

 

 %41التغطية: 

 %14التمويل: 

 

 

 %35التغطية: 

مكتب تنسيق الشؤون 

اإلنسانية )نظام التتبع 

 المالي(

 مجموعة الحماية

االتفاق على االستراتيجية الوطنية للنازحين  وضع االستراتيجية الوطنية للنازحين

 مع الحكومة

تقديم االستراتيجية الوطنية للنازحين تم 

إلى الفريق اإلنساني القطري في مايو 

 وفي انتظار موافقة الحكومة 2113

 مجموعة الحماية

عدد األمتار المربعة التي تم تطهيرها من 

 األلغام

.متر مربع   13,072,000
7

مجموعة اإلنعاش  .متر مربع 2,585,414 

 المبكر

تم مسحها  عدد األمتار المربعة التي

وإخراجها من دائرة الخطر أو وضع 

 عالمة عليها بانها خطرة

.متر مربع   32,725,000
8

.متر مربع  5,231,935 
9

مجموعة اإلنعاش  

 المبكر

عدد األشخاص المستفيدين من التعلم 

 10بمخاطر األلغام

مجموعة اإلنعاش  شخص 216,801 شخص 4116111

المبكر ومجموعة 

 الحماية

مجموعة اإلنعاش  ضحية 113 11ضحية 457 األلغام الذين تمت مساعدتهمعدد ضحايا 

 المبكر

جعل المدارس سهلة الوصول لتمكين 

 اليمنيين من الحصول على التعليم

 

% من المدارس التي تستخدم ألغراض 81

أخرى و/أو دمرت أصبحت متوفرة 

ألغراض تعليمية وتم إعادة تأهيلها ليتمكن 

تعليمهم في بيئة طفل من مواصلة  896611

 تعليمية أمنة

% من المدارس التي تستخدم 35

ألغراض أخرى و/أو دمرت أصبحت 

متوفرة ألغراض تعليمية وتم إعادة 

طفل من  396111تأهيلها ليتمكن 

 مواصلة تعليمهم في بيئة تعليمية أمنة

 مجموعة التعليم

 

يصعب قياس الحماية كميًا، وعلى الرغم من هذا العائق عمل الشركاء في المجال اإلنساني بشكل حثيث على وضع مقاييس دقيقة 

لحماية البيئة في اليمن وقد أحرز تقدم في االتفاق على سياسة وطنية شاملة بشأن النازحين داخليا مع الحكومة. ووضعت هذه السياسة 

ع الوزارات الحكومية ذات الصلة والنازحين داخليا والعائدين والمجتمعات المتأثرة بالصراع فضال عن من خالل مشاورات مكثفة م

التكتالت األخرى والمجموعات الفرعية، وتعكس هذه السياسة المعايير الموجودة في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق 

دئ التوجيهية" بشأن "النزوح داخليا". وعند الموافقة على هذه السياسة سوف يعطي اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي و "المبا

                                                      
 األلغاموقد تم تعديل الهدف ليعكس برنامج العمل الجديد والموسع المتعلق بنزع   7
 تفصيال أكثرمسح  إجراءبعد  األرقامتم تعديل  8
 1214 أبريل إلىيناير  الخاصة بشهر األرقام 9

 تعديل الهدف ليعكس برامج مجموعة الحمايةالمبكر ولقد تم  واإلنعاشهي عبارة عن جهد مشترك بين مجموعتي الحماية  األلغامالتوعية من مخاطر   10
فقط وهو ما كان  األلغامولذلك فقد تم تقليص العدد المستهدف لضحايا  األلغامضحايا غير  لألشخاصشخص المساعدة  2522تضمن الهدف خطئا والذي كان عدة   11

 مقصودا في البداية
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األشخاص النازحين وصوال أفضل للمعلومات حول حقوقهم والمساعدة المتاحة لهم وتوضيح مسؤوليات الحكومة وإقامة إطار تعاوني 

 .لتلبية احتياجات النازحين داخليا

 

طفل في اليمن الذين لم يحصلوا على التعليم بسبب النزاع ق إلى التعليم. على الرغم من  91111وبحلول منتصف العام رجع جميع ال 

طفل فيقومون بحضور الدروس  516111( عادوا إلى مدارس أعيد تأهيلها. أما بقية ال 396111ذلك أقل من نصف هؤالء األطفال )

أللغام قد أحرزت أيضا تقدما كبيرا، وخاصة بالنظر إلى انخفاض مستويات في بيئات تعلم غير آمنة. أما بالنسبة لإلجراءات المتعلقة با

التمويل والتهديدات الجديدة من الذخائر العنقودية واألجهزة المتفجرة المرتجلة )العبوات الناسفة( التي أودت بحياة تسعة أفراد وجرع 

ة أكبر بكثير مما كان متوقعا لتطهيرها من األلغام، بينما يسير من العاملين في إزالة األلغام. وقد قام الشركاء بمسح وتحضير منطق 23

ألف  211التطهير الفعلي لأللغام على المسار الصحيح إلى حد كبير بالتناسب مع التمويل المتوفر. كما قام الشركاء بتعليم أكثر من 

 ن القيود المفروضة على التمويل.شخص عن مخاطر األلغام والذخائر غير المنفجرة، لتحقيق الهدف بالضبط على الرغم م

 

تعزيز القرائن واالستدامة للعمل اإلنساني من خالل بناء القدرات المحلية وتعزيز التعاون في 

 المجموعات القطاعية في مجاالت التقييم والبرامج
 

 تم قياسه بموجب تم تحقيقه في منتصف العام الهدف المؤشر

% بحلول منتصف 41 اإلنسانية لليمنمستوى تمويل خطة االستجابة 

 العام

مكتب تنسيق الشؤون  38%

اإلنسانية )نظام التتبع 

 المالي(

مشاركة المنظمات الغير حكومية الوطنية في برامج بناء 

 القدرات

منظمة غير حكومية  31

 وطنية

منظمة غير  81شاركت 

حكومية وطنية في برامج 

بناء القدرات وتدريبات 

 التقييم

 المجموعاتكل 

نسبة التمويل الممنوح من صندوق االستجابة للطوارئ 

 للمنظمات الغير حكومية الوطنية

مكتب تنسيق الشؤون  0% 20%

 اإلنسانية

عدد تقارير تحليل االحتياجات والمشتركة المجموعات 

 في إعدادها بناء على أساس تقييم مشترك

مكتب تنسيق الشؤون  1 4

 اإلنسانية

التي نفذت فيها تقييمات االحتياجات  عدد المديريات

 المشتركة بين المجموعات

مكتب تنسيق الشؤون  3 10

 اإلنسانية

مكتب تنسيق الشؤون  0 مديريتين تجريب البرمجة المشتركة بين المجموعات

 اإلنسانية

 

اإلنساني المستدام. وفي مواجهة يركز الهدف االستراتيجي الرابع في األصل على البرمجة المشتركة كوسيلة أساسية لضمان العمل 

القيود المفروضة على الوصول ومحدودية التمويل اتفق الشركاء في المجال اإلنساني خالل المراجعة النصفية على أن بناء قدرات 

القدرات. وقد محلية أقوى هي أفضل استراتيجية للتغلب على هذه العقبات، ونتيجة لذلك تم تنقيح األهداف والمؤشرات للتأكيد على بناء 

تم اإلبقاء على التعاون بين المجموعات كأحد نقاط التركيز ولكن مع إعطاء األولوية لبناء قاعدة أدلة صلبة للمعونة اإلنسانية وتجريب 

ين ، سيلعب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية دورًا قياديا أقوى في تعزيز االختبار2113البرامج المشتركة. وفي الوقت المتبقي من عام 

 .التجريبيين في الميدان وبالتالي تشجيع تقارب أكبر بين الموارد على الصعيد المحلي
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وعموما يتفاوت التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف وقد أدت جهود المناصرة المستمرة أي تحقيق نسبة تمويل قريبة نسبيا من الهدف 

ومية الوطنية يسبق الجدول المحدد. ومع ذلك قد ال ينعكس التدريب %( في منتصف العام، كما أن التدريب للمنظمات غير الحك41)

بالضرورة على زيادة دور هذه المنظمات حيث لم تكن أي من الثالثة المقترحات من صندوق االستجابة للطوارئ والمقدمة من 

ة حتى اآلن حاجة إلى مستوى أفضل للتدريب منظمات الوطنية غير الحكومية تفي بالمعايير الدنيا للموافقة عليها. وتبرز التجربة والخبر

المستهدف وألنشطة التوعية حيث أنها تؤدي إلى زيادات قابلة للقياس في تنفيذ البرامج التي تقودها محليًا. وكجزء من دورة التخطيط 

رئيسية في المنظمات غير سيقوم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بتحليل أوجه القصور ال 2114عام 

الحكومية الوطنية واقتراح برامج تدريبية هادفة حول هذه الثغرات. ومن خالل ربط التدريب بأهداف محددة مثاًل كيف يمكن للوفاء 

بمعايير صندوق االستجابة للطوارئ يجب أن يتناول هذا النهج الغموض التي يمكن أن يحيط بمصطلح "بناء القدرات" ونتائجه، 

ضع الشركاء أيضا مؤشرات منفصلة لقياس الجهود المبذولة لبناء قدرات الوكاالت الحكومية كجزء من دورة التخطيط في عام وسي

2114. 

 

وأخيرًا أحرز تقدم كبير في تعزيز التقييمات المشتركة مع وجود فرقة عمل تقييم مشترك بالفعل وقاعدة تقييم مشتركة سيتم إطالقها في 

الشركاء في المجال اإلنساني على االستمرار في طرح تقييمات مشتركة هذا العام وتجريب البرامج المشتركة في  سبتمبر. كما اتفق

 .مديريتين استنادًا إلى المشاورات التي جرت في الميدان
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 تحديثات القطاع/المجموعة

 ويمكن االطالع على معلومات رصد مفصل لجميع المجموعات في المواقع التالية:

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Yemen_Cluster_Reporting_Tables.docx 

https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/MYR_2013_Yemen_Cluster_Reporting_Tables.pdf 

 

 

 مجموعة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات والمواد الغير غذائية والمأوى

 hussainn@unhcr.org -معلومات التواصل: نافيد حسين     

 

 

(3102إبريل  21( والذين تمت تغطيتهم )حتى 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
12

 

 
 النازحين داخل المخيمات

 المجموع الذكور اإلناث

 14,923 7,478 7,445 ذوي االحتياج

 14,923 7,478 7,445 المستهدفين

تم الوصول إليهم بحلول 

 منتصف العام
6,852 6,929 13,781 

 
 النازحين في المراكز الجماعية )في الجنوب فقط(

 المجموع الذكور اإلناث

 1,720 808 912 ذوي االحتياج

 1,720 808 912 المستهدفين

تم الوصول إليهم بحلول 

 منتصف العام
205 182 387 

 

 النازحين خارج المخيمات

 )المحافظات الجنوبية والشمالية(

 المجموع الذكور اإلناث

 415,323 205,835 209,488 ذوي االحتياج

 281,910 139,715 142,195 المستهدفين

تم الوصول إليهم بحلول 

 منتصف العام
30,858 31,750 62,608 

 

 للنازحين والمتأثرة بهمالمجمعات المستضيفة 

 )المحافظات الجنوبية والشمالية(

 المجموع الذكور اإلناث

 200,000 95,727 104,273 ذوي االحتياج

 59,117 29,182 29,935 المستهدفين

                                                      
12   

 األشخاص إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  األشخاص أعداد
 النازحين والعائدين بشكل كبير أعدادالمستفيدين لم يتم تغييرها على الرغم من ازدياد  واألشخاصذوي االحتياج 
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تم الوصول إليهم بحلول 

 منتصف العام
11,786 11,671 23,457 

 
 العائدين

 المجموع الذكور اإلناث

 105,390 51,272 54,118 ذوي االحتياج

 105,390 51,272 54,118 المستهدفين

تم الوصول إليهم بحلول 

 منتصف العام
70,872 67,233 138,105 

 
 اإلجمالي

 المجموع الذكور اإلناث

 737,356 361,120 376,236 ذوي االحتياج

 463,060 228,455 234,605 المستهدفين

تم الوصول إليهم بحلول 

 منتصف العام
120,573 117,765 238,338 

 

 ت وأثرت في األهداف االستراتيجيةاإلنجازات والتحديات التي ساهم

شخص ومساعدتهم في توفير  2116111بحلول الثالثين من إبريل قامت المجموعة بتوفير المواد الغير غذائية واإليواء ألكثر من 

احتياجاتهم األساسية وساهمت في حمايتهم بشكل عام. وإذا توفر التمويل الكافي فإن شركاء المجموعات في المسار الصحيح نحو 

من العائدين خدمات المأوى  1386115الل اإلجمالي الذي تم تحقيقه حتى اآلن فقد تلقى ما يقارب تحقيق األهداف السنوية، ومن خ

منازلهم بكرامتهم، كما قام الدعم المقدم من المواد الغير  إلىأسرة على العودة  296111والمواد الغير غذائية وتم مساعدة ما يقارب 

 أسره 16711من  ألكثرالذين ما زالوا نازحين، وفي الوقت فان تقديم غاز الطبخ  غذائية والمأوى بتحسين المستوى المعيشي لألشخاص

وهو ما يعرضهم لمخاطر اكبر.  األحطابجمع  نمسؤوليتهالنساء والبنات الالتي عادة ما تكون  تواجهقام بتقليل مخاطر العنف الذي 

ثالثة مشاريع على أساس مجتمعي كلها تؤكد على التعايش بين ونتيجة للتعرف على الحاجة لتعزيز حلول دائمة قامت المجموعة بتنفيذ 

كما قد قامت المجموعة  البرامج،شخص من تلك  186711من  أكثراد فالنازحين والعائدين والمجموعات السكانية المتضررة. وفد است

وتحسين المأوى  أبينمستدامة في لتعزيز العودة ال أبريلبالبدء بمشروع ممول من الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ في شهر 

من خالل رفع  2113جهود المناصرة المشتركة قامت بدعم كل أنشطة المجموعة في عام  أنالخاص بالنازحين داخليا في الشمال، كما 

 مستوى الوعي والتعبئة من اجل التمويل في اليمن والخارج.

ى الرغم من تحسن الوضع األمني في بعض المناطق فإن الوضع وقد واجه شركاء المجموعة تحديات كبيرة في تنفيذ عملهم، وعل

لذلك فقد كانت عملية تحويل  جديدة، ونتيجةالسياسي المعقد في اليمن والنزاعات القبلية المتواصلة عادة ما يزال يسبب مشكلة نزوح 

ذلك من خالل غياب الخدمات االجتماعية  من أكثر إضعافهاحلول دائمة تحديا كبيرا، ولذلك فان الحلول الدائمة يتم  إلىالبرنامج 

 األراضي والممتلكات. إلىفي الوصول  تواجهاألساسية والنقص والعيوب في البنية التحتية والصعوبات التي 

 

 تغيرات الكبيرة في خطة االستجابةال

 النازحينمن  1626111قام عدد  31، وبحلول 2112في النصف الثاني من عام  أبينبدأت عمليات العودة على مستوى كبير في 

ال يزالون من النازحين، ومن خالل  أبينمن النازحين داخليا من  66133منازلهم، وفي يومنا هذا فان ما يقارب  إلىداخليا بالرجوع 
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لطوارئ في النصف الثاني من العام. وفي نفس المسار معطيات عودة النازحين وعدم عوده البعض تم تقرير استمرار الدعم المادي ل

 وإعدادبإعادة االستقرار  األسرتقوم  أنطويله المدى. وبعد  التأهيلاإلنعاش وإعادة  إلىستقوم المجموعة بمناصرة التحول من اإلغاثة 

 أنالمنازل والمباني العامة، كما  هيلتأستكون عملية التحول مهمة جدا فيما يتعلق بتسهيل إعادة  أبينحياتهم من جديد في محافظة 

للنازحين داخليا في الشمال، وهناك مشروع  3والمزرق  1المجموعة تقوم باستكشاف حلول طويلة األمد لساكني مخيم المزرق 

حاليا لتزويد مأوى انتقالي وسهل التحريك )مقارنة بالخيم( وذلك لساكني المخيمات الذين يتم اختيارهم، وستقوم هذه  إعدادهتجريبي يتم 

 الخطوة بتحسين مستوى المعيشة الذي يضمن امتالك األشخاص الضعفاء القدرة على الحصول على ملجأ مستدام وأمن وكريم.

 

 3102عام األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من 

ستظل عملية توفير مأوى مناسب واألدوات المنزلية األساسية للضعفاء من النازحين داخليا والعائدين واألسر المتضررة من النزاع 

، ومن ضمن هذا الهدف فقد قامت المجموعة بإعطاء األولوية للحاجة للمأوى والمواد الغير 2113ذات أولوية قصوى لما تبقى من عام 

ان الضعفاء في الشمال ومن ضمنهم األشخاص النازحين داخليا في مخيمات النازحين، وذلك الن أولئك األشخاص يميلون غذائية للسك

إلى أن يكونوا في فقر مدقع وفي اشد الحاجة للمساعدة، وفي ظل تواصل مدة النزوح فإن مستويات ضعفهم واعتماديتهم على 

طبيعة  إلىعالية جدا وطارئة لمعالجة احتياجات هؤالء األفراد المستهدفين وذلك نتيجة  ترتفع. وهناك أهمية أنالمساعدات من المحتمل 

 فترة النزوح المطولة في شمال اليمن.
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 خدمات الدعم والتنسيق  

 222207 712 967+ ،مدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن –معلومات التواصل: تروند جينسين  

jensen8@un.org 

 

 اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية:

 15يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن بتنظيم العديد من الخدمات من اجل تنسيق ودعم العمليات اإلنسانية، وبحلول تاريخ 

ألهداف تسير طبقا لما هو مجدول لها لهذا العام وذلك بالتناسب مع للموارد المتوفرة، وقد تضمنت تلك كانت معظم ا 2113مايو 

الخدمات عمليات تنسيق وإدارة المعلومات وتعزيز القدرة على الوصول والتمويل والمناصرة اإلنسانية. كما تزايد الدعم المقدم من اجل 

عية في صنعاء وأربعة مراكز رئيسية للتنسيق في محافظات صعدة وحرض والحديدة/ريمة التنسيق بين المجموعات القطا تآلياتطوير 

التنسيق بين المجموعات القطاعية المنتظمة،  تآلياوعدن وذلك خالل النصف األول من العام، وتعقد في تلك المراكز اجتماعات 

في  ستبدأاعدة مشترك لبيانات وتصورات البينات والتي تقييم االحتياجات المشترك وتطوير ق بإطاروهناك تقدم محرز فيما يتعلق 

 اإلقطاعيةوالتي بالتالي ستقوم بتحسين إدارة المعلومات بين المجموعات  2113سبتمبر 

 

والقدرة على الوصول فقد قامت إدارة األمن والسالمة التابعة لألمم المتحدة بتنفيذ تقييم المخاطر األمنية في  باألمنفيما يتعلق  أما

والبيضاء وحضرموت مما مكن البرامج اإلنسانية من التوسع، ففي محافظة صعدة يقوم مكتب تنسيق  أبينالمناطق الجديدة وهي 

غياب  أنمن اجل تحسين قدرتهم على الوصول، كما  اإلنسانيينالحوثيين والشركاء  الشؤون اإلنسانية حاليا بإقامة مفاوضات بين

مجموعة عمل خاصة بالقدرة على الوصول عمل على تأخير التقارير المنتظمة عن القدرة على الوصول وعن تحليل مشترك 

 للصراعات بين المديريات.

 

ذلك قام مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن بإدارة مقترح عملية التطوير للمنح المالية من تمويلين مشتركين، وقد  إلىوباإلضافة 

مليون دوالر لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن كما قام صندوق االستجابة  16.8قام صندوق االستجابة للطوارئ الدولي بمنح 

الحياة للمهاجرين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم، كما  إنقاذمليون دوالر من اجل احتياجات  1.7للطوارئ المدار محليا بتقديم 

الخصوص في بلدان  وجهاإلنسانية في اليمن وعلى  األزمة إلىاإلنسانية على جذب االهتمام والموارد  الشؤونعمل مكتب تنسيق 

ستجابة اإلنسانية في اليمن تظل صغيرة جدا، وعلى الرغم من ذلك فقد الخليج العربي، وذلك الن مساهمات دول الخليج في خطة اال

اثنتين من تلك المنظمات لخطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  وأنظمتقامت منظمات تقع في الخليج بزيادة نشاطها في اليمن 

يمن باشراك جمعية التعاون اإلسالمي ومجلس على المستوى اإلقليمي فقد اشترك مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في ال أما. 2113

 .متناسقةالتعاون الخليجي ومنظمات تقع في منطقة الخليج في دعم استجابة 

 

خدمات الدعم والتنسيق هو قلة التمويل، وذلك الن عدم كفاية الدعم المقدم من المانحين يقوم بالتقليل من  يواجهالتحدي الرئيسي الذي 

وذلك من خالل تضييقها  2113على تحقيق األهداف التي وضعتها خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  قدرة المجموعات القطاعية

على الخدمات المتوفرة التي تسهل عملها، وقد كان من الصعوبة بمكان قيام نقاشات عن برامج مشتركة وستبدأ الجهود في الميدان من 

 العام.اجل تجريب برامج مشتركة في النصف الثاني من 

 

 

mailto:jensen8@un.org


30 

 تغيرات الكبيرة في خطة االستجابةال

ليس من الضرورة إجراء تغيرات كبيرة لخطة االستجابة المتعلقة بالتنسيق والخدمات المشتركة، كما أن عملية تطوير اطار تقييم 

مشترك أخذت وقتا اكثر مما كان متوقعا ونتيجة لذلك فان المؤشرات المرتبطة بهذا المشروع _تقارير تحليل االحتياجات المشتركة 

المشتركة تحتاج إلى تطوير بشكل اكثر تكامال، وفي نفس المسار فان هناك تأجيل في إنشاء برامج للمجموعات وأنظمة الرصد 

بالنسبة لالختبارات  أمامشتركة والذي أدى إلى قيام الشركاء بإعادة النظر في هذا الهدف في ورشة عمل مراجعة نصف العام، 

 .21اقل من الهدف السنوي وهو  –الثاني من العام التجريبية الميدانية فسيتم تنفيذها في مديريتين في النصف 

 

 3102األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من عام 

التقارير والرصد المتعلقة بالقدرة على  إطار وإكمالتكوين مجموعة عمل مشتركة بين المجموعات تتعلق بالقدرة على الوصول 

تسهيل التقارير عن الوصول والتحليالت المشتركة  إلىالوصول والتي ستكون من األولويات خالل الستة األشهر القادمة والتي تهدف 

، وستكون اإلنسانيةات للنزاعات بين المديريات، كما ستقوم مجموعة التنسيق والخدمات المشتركة بوضع األولوية للدعم الجاري للعملي

 أنشطتها األكثر أهمية كما يلي:

 )مناصرة اقوى من اجل تحسين مستويات التمويل وتنويع قاعدة الجهات المانحة )وتتضمن القطاع الخاص ودول الخليج 

  المنظمات الغير حكومية الوطنية من خالل صندوق االستجابة للطوارئ لتأهيلزيادة التمويل 

 المعلومات وشؤون  إدارةات في جانب إدارة المعلومات من خالل الدعم المقدم من منظمة برامج تحسين قدرات المجموع

 األلغام

  وسيسهل عمليات المساعدات المقدمة  األمنإيجاد معلومات موثوقة عن الوضع األمني والذي سيمكن قدرة على الوصول

 )إدارة األمن والسالمة التابعة لألمم المتحدة(
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 ش المبكرمجموعة االنعا

 alsanah@undp.org-rosemary.willeyمعلومات التواصل: روزماري وايلي األسانه 

 

(3102مايو  05( والذين تمت تغطيتهم )حتى 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
13

 

  
 النازحين داخليا

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 431,966 211,663 220,303 ذوي االحتياج

 431,966 211,663 220,303 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
0 0 0 

  
 العائدين

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 105,390 51,641 53,749 ذوي االحتياج

 105,390 51,641 53,749 المستهدفين

إليهم في تم الوصول 

 منتصف العام
18,561 33,298 51,859 

  
 المناطق المتأثرة بالصراع بدون نزوح

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 202,364 99,158 103,206 ذوي االحتياج

 202,364 99,158 103,206 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
0 0 0 

  
 المجتمعات المضيفة

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 200,000 98,000 102,000 ذوي االحتياج

 200,000 98,000 102,000 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
972 777 1,749 

  
 موظفي الوكاالت الغير حكومية الوطنية

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 2,500 1,250 1,250 ذوي االحتياج

 552 350 202 المستهدفين

الوصول إليهم في تم 

 منتصف العام
77 43 120 

                                                      
 إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتي ذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول األشخاص أعداد  13

 النازحين والعائدين بشكل كبير أعدادالمستفيدين لم يتم تغييرها على الرغم من ازدياد  واألشخاصذوي االحتياج  األشخاص

mailto:rosemary.willey-alsanah@undp.org
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 السكان الضعفاء الغير متضررين من النزاعات

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 55,890 27,394 28,496 ذوي االحتياج

 55,890 27,394 28,496 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
50 50 100 

 

  
 اإلجمالي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 998,110 489,106 509,004 ذوي االحتياج

 996,162 488,206 507,956 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
19,660 34,168 53,828 

 

 

 

 اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية:

 يعتبر اإلنعاش المبكر أمر بالغ األهمية من اجل تعزيز إيجاد حلول دائمة وبناء القدرة على التكيف في المجتمع في اليمن كما يعتبر احد

األولويات الرئيسية بالنسبة للجهات المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين، وتقوم مجموعة االنتعاش المبكر بتعزيز االنتعاش المبكر 

ة باإلضافة إلى إدارة برامج تتعلق باإلجراءات المتعلقة باأللغام وسبل كسب الرزق الغير الزراعية وبناء القدرات والحد عبر االستجاب

من مخاطر الكوارث والمصالحة، وعلى الرغم من تركيز مجموعة االنتعاش المبكر على خطة االستجابة الشاملة فان المجموعة التي 

 تمويال في اليمن. األسوأالتمويل هي  % من  متطلبات8.3 إاللم تتلقى 

 

األولوية إلزالة األلغام وبناء القدرات المحلية وتعزيز أنشطة اإلنعاش المبكر في  بإعطاءومع تلك الموارد المحدودة للغاية قام الشركاء 

في صعدة  مليون متر مربع 2.5مما يزيد على  األلغاممارس بنزع  إلىمن يناير  األلغامنزع  أنشطةالمجموعات األخرى، وقد قامت 

خطرة  أنهاتعليم المناطق على  أو األلغاموباإلضافة إلى ذلك فقد قامت العملية بنزع  .(األلغام% من الهدف السنوي لنزع  17وأبين )

وفيما يتعلق ببناء  من العام، األول% من الهدف السنوي في الربع 16متر مربع )والذي يشكل  562316935لمساحة ما يقرب من 

من موظفي المنظمات الغير حكومية اليمنية الصغيرة والمتوسطة الحجم باإلضافة إلى  111القدرات فقد غطت الدورات التدريبية عدد 

ب من موظفي المنظمات الغير حكومية الوطنية في القانون اإلنساني الدولي، كما قام الشركاء بتقديم التدري 121دورات تدريبية لعدد 

شاب الذين قاموا بتحسين البنية التحتية للمجتمع من خالل أنشطة المال مقابل العم، وتتطلع المجموعة إلى  111في مهارات الحياة لعدد 

ثالث وحدات رعاية صحية ثابتة من شهر يناير إلى شهر مايو وتوزيع البذور  تأهيل إعادةتعزيز االنتعاش في صعدة من خالل 

أكثر تفصياًل عن اإلنعاش  تبتعزيز معلوماوأخيرًا قامت المجموعة  .من المزارعين المتضررين من الصراع 16511واألدوات إلى 

المبكر، وبدأت في إجراء تقييم األسر في شهر مايو في محافظات صعدة وعمران وحجة وأبين وتعز، والتي ستقوم نتائجه بمساعدة 

 .األسرة وأفضل السبل لدعم سبل كسب العيش لدينامياتالمجموعات على الحصول على فهم أفضل 

 

مستويات التمويل أقل بكثير من ما هو مطلوب لدعم اإلنعاش المبكر وتعزيز الحلول الدائمة،  أنويظل التحدي األكبر للمجموعة هو 

الكامل مما  يؤدي إلى  االنتعاش إدارةواذا لم تكن هناك زيادة في االستثمارات في اإلنعاش المبكر سيكون هناك خطر كبير في سوء 
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ضعف قدرة الشركاء من المنظمات الغير حكومية  اإلضافيةاستمرار الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية في اليمن، وتشمل التحديات 

التغلب على  يعالج جزئيا من خالل التدريب( وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق، كما يشكل  األمرالوطنية )على الرغم من أن هذا 

نازح تقريبا من أبين  66133صم االجتماعي أيضا صعوبة في بعض األحيان ال سيما في مساعدة النازحين داخليا الباقيين وعددهم الو

 .من أصل أفريقي ويعانون من التمييز العنصري أوويعيشون في فقر مدقع  األرضوذلك الن الكثير منهم ال يملكون 

 

 :التغيرات الكبيرة في خطة االستجابة

ستنقح جهود اإلنعاش المبكر في أبين قلياًل لتحسين فرص لكسب الرزق للفئات األكثر ضعفا وإعادة تأهيل البنية التحتية األساسية 

بناء قدرة المجتمعات المحلية خالل فترة من العوائد األعلى من  إلىوتيسير الوصول إلى الخدمات الحكومية المحسنة، مما سيؤدي 

وباإلضافة إلى ذلك تم توسيع اإلجراءات  .الذي من شأنه سييهم في دعم الحلول الدائمة السالميسهم في عائد  العوائد المتوقعة مما

مليون دوالر لمعالجة الحاجة إلى توسيع نطاق  11المتعلقة باأللغام مع إطالق " المرحلة الرابعة من المشروع" وزيادة الميزانية بمبلغ 

لمرتجلة والتي تتطلب معدات ولمعالجة التهديدات الجديدة من المواد ا باأللغامالعمليات بسبب زيادة المساحة التي اعتبرت مزروعة 

 .معينة والتدريب للتصدي للذخائر العنقودية بشكل امن

 

 .في خطة االستجابة للمجموعة خالف ما ذكر أخرىتغييرات رئيسية  أيوال يتوقع 

 

 

 3102األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من عام 

المجموعة هي تسهيل عودة السكان المتضررين من النزاع إلى أوضاع مع تحسن االستقرار والوصول إلى بعض المناطق فان أولوية 

ما قبل األزمة، وتشمل األنشطة الرئيسية داخل هذا التركيز على إزالة األلغام بما في ذلك معالجة التهديدات التي تم التعرف عليها 

 .العيشمؤخرا من األجهزة المتفجرة المرتجلة والذخائر العنقودية فضال عن دعم سبل كسب 
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 مجموعة التعليم

 amodhesh@unicef.orgسفيان اهلل  التواصل: عبدمعلومات 

 

(3102مايو  02( والذين تمت تغطيتهم )حتى 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
14

 

 

األوالد والبنات الضعفاء والمتضررين من النزاعات والذين ال يمتلكون القدرة 

األرواح التي تتضمن معلومات  إنقاذخدمات  أوعلى الحصول على تعليم جيد 

 عن الصحة والتغذية وإنقاذ الحياة

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 1,200,000 600,000 600,000 ذوي االحتياج

 608,150 304,075 304,075 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
149,467 172,938 322,405 

 

تطوير القدرات للمعلمين ومسؤولي الرصد والتقييم / لجان اإلباء والمعلمين 

 ولجان التعليم المحلية

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 48,000 - - ذوي االحتياج

 14,150 7,075 7,075 المستهدفين

الوصول إليهم في تم 

 منتصف العام
602 920 1,522 

 

 اإلجمالي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 1,200,000 600,000 600,000 ذوي االحتياج

 622,300 311,150 311,150 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
150,069 173,858 323,927 

 

 :األهداف االستراتيجيةاإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في 

موووايو وصووولت مجموعوووة  13، ومنوووذ .مليوووون طفووول يمنوووى إلوووى المسووواعدة فوووي التعلووويم فوووي حووواالت الطووووارئ  1.2يحتووواج موووا يقووودر ب 

مووون  1511مووون هوووؤالء األطفوووال وذلوووك باإلضوووافة إلوووى تعزيوووز القووودرات لموووا يزيووود عووون   3236111موووا يزيووود قلوووياًل علوووى  إلوووىالتعلووويم 

%( 14المدرسوووين والمسوووؤولين وأصوووحاب المصووولحة المحليوووين، وعلوووى الووورغم مووون االنخفووواض الشوووديد فوووي مسوووتويات التمويووول )           

التناسووب مووع الموووارد المتاحووة، وقوود تحققووت النسووبة العاليووة       فووان المجموعووة تسووير علووى المسووار الصووحيح نحووو تحقيووق أهووم أهوودافها ب        

                                                      
 إجمالي أعدادفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيل ذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدو األشخاص أعداد  14

 تتغيرالمستفيدين لم  واألشخاصذوي االحتياج  األشخاص
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%( هوووو إلوووى حووود كبيووور نتيجوووة إلقاموووة شوووراكات موووع المجموعوووات األخووورى ذات الصووولة   52مووون السوووكان الوووذين توووم الوصوووول الووويهم ) 

بنووواء )أو  بإعوووادةاألكثووور بأهوووداف مجموعوووة التعلووويم وبخاصوووة فوووي الغوووذاء المدرسوووي وحمايوووة األطفوووال، وقووود قاموووت مجموعوووة التعلووويم   

طفوول مووون الووذين لوووم يسوووتطيعوا    91111نتيجوووة لوووذلك عوواد حووووالي   فصوول دراسوووي مؤقووت،    41مدرسوووة و  186قيوود إعوووادة إعمووار(   

مووون  396111مدارسوووهم، ويووودرس   إلوووىالحصوووول علوووى التعلووويم بسوووبب المووودارس المتضوووررة مووون النوووزاع أو المحتلوووة مووورة أخووورى       

فووي  فصووول دراسووية مؤقتووة أو بيئووات تعليميووة تحتوواج       األطفووال، ويوودرس بقيووة  اتأهيلهوو ةإعووادفووي الموودارس التووي تووم     األطفووالهووؤالء 

 51ووقعوووت اليونيسووويف فوووي الشووومال علوووى موووذكرة تفووواهم موووع مكتوووب التربيوووة والتعلووويم فوووي صوووعدة لتوظيوووف         .إلوووى إعوووادة تأهيووول 

قوواء الفتيووات خووارج   إب إلووىكمعلمووات متطوعووات لموودارس البنووات وذلووك لمعالجووة الوونقص خطيوور فووي عوودد المدرسووات والووذي يووؤدي             

وأخيوورًا  .طفوول فووي حوورض   116111الحقائووب المدرسووية واللوووازم األساسووية لمووا يزيوود علووى      المجموعووةقوودم شووركاء   كموواالمدرسووة، 

عملووووت المجموعووووة مووووع مجموعووووة الميوووواه والصوووورف الصووووحي والنظافووووة ومجموعووووة األموووون الغووووذائي ومجموعووووة الحمايووووة لوووودمج       

مووون الطوووالب اليمنيوووين  4176111مووودارس ومواصووولة التعلووويم، كنتيجوووة لوووذلك تلقوووي عووودد  االلتحووواق بالحوووافز خووودماتها فوووي المووودارس ك

طالووب موون خووالل الخوودمات النفسووية واالجتماعيووة ومووا يقوورب         2916111مووا يزيوود علووى    إلووىالوجبووات فووي الموودارس وتووم الوصووول     

موووون التعلووويم حوووول مخوووواطر األلغوووام واسووووتفاد أكثووور مووون عشوووورة آالف شوووخص مووونهم موووون خووودمات الميوووواه          ااسوووتفادو  136111مووون  

 .والصرف الصحي والنظافة

فووي الوونقص المووزمن فووي التمويوول وعوودم القوودرة علووى التنفيووذ         متمثلووةوفيمووا يتعلووق بالتحووديات الرئيسووية ألنشووطة المجموعووات فكانووت       

ارق كبيووورة بوووين االحتياجوووات والمووووارد المتاحوووة وال سووويما فوووي الشووومال، وعلوووى      وعووودم االسوووتقرار المتواصووول وال توووزال هنووواك فوووو   

 إضووافيةموون الوصووول فووان أنشووطة التعلوويم تتطلووب دعمووا        يسووتطيعونالوورغم موون أن شووركاء المجموعووة يسووعون إلووى تحقيووق كوول مووا        

ناقضوووات بوووين األنشوووطة العووودد المحووودود مووون الشوووركاء يقووووض أيضوووا توووأثير المجموعوووة ويسوووهم فوووي الت   أنعلوووى وجوووه السووورعة، كموووا 

ذلوووك تواصووول عووودم االسوووتقرار واالضوووطرابات التوووي توووؤثر علوووى التعلووويم، ومنعوووت حموووالت    إلوووى وباإلضوووافةفوووي الشووومال والجنووووب، 

وعوووالوة علوووى ذلوووك   طفووول مووون االلتحووواق بالمووودارس مووورتين خوووالل أسوووبوع واحووود.     51 111العصووويان المووودني فوووي عووودن حووووالي  

 وتوووؤثرالبقووواء خوووارج المدرسوووة،   أبنوووائهميطلبوووون مووون  اآلبووواءأمووواكن أخووورى بجعووول  قاموووت الصوووراعات المتكوووررة فوووي تعوووز وفوووي   

النظووام التعليمووي فووي الوويمن     أنالصوودمات النفسووية موون الصووراعات الماضووية أو الحاليووة علووى التعلوويم فووي العديوود موون المجوواالت كمووا            

التخطووويط واإلدارة فوووي بعوووض األحيوووان  وأخيووورًا فوووان قضوووايا   يكوووون مسوووتعدا لالسوووتجابة لتلوووك التحوووديات والمشووواكل،   أنمووون  أسووووأ

عمليووة شووراء المعوودات المدرسووية وقتووًا أطووول ممووا كووان متوقعووا ويعموول شووركاء المجموعووة علووى              أخووذتتشووكل تحووديا خطيوورا وقوود    

 .متسلسلة لضمان دعم شامل لجميع المدارس المستهدفة أنشطتهاتكون مجموعة  أن

 

 :التغيرات الكبيرة في خطة االستجابة

وتحوووديثها  أولويووات كبيوورة مخططووه علوووى عمليووة االسوووتجابة فووي مجموعووة التعلووويم ولكوون تووم تعوووديل         أوتغيوورات رئيسوووية   أيال توجوود  

أعلووى أو أسوووفل( علووى أسوواس المتبقوووي     إلووى تنقوويح طفيووف علووى عووودة أهووداف )     إجوووراءكمووا تووم    (،أدنوواه ضوومن الخطووة الحاليووة )انظووور    

 .من فترة التنفيذ وإسقاطات التمويل

 

 3102األهمية القصوى للمتبقي من عام األولويات ذات 

هوووي تصوووحيح التفووواوت فوووي أنشوووطة التعلووويم بوووين الشووومال والجنووووب،      2113بالنسوووبة لشوووركاء هوووذه المجموعوووة لبقيوووة عوووام     األولويوووة

فوووي الشووومال  اإلنسوووانيكموووا تسوووتهدف خطوووة اسوووتجابة التعلووويم الشووومال والجنووووب بشوووكل متسووواوي تقريبوووا ولكووون ضوووعف وجوووود العمووول  

ووفقوووا ألحووودث   دة( والتمويووول المووونخفض يعنيوووان أن معظوووم األنشوووطة حتوووى اآلن كانوووت فوووي الجنووووب فقوووط،          )خاصوووة فوووي صوووع  

%  موون االحتياجووات المقوودرة فووي    37% فقووط موون االحتياجووات المقوودرة فووي صووعدة مقابوول       7 إلووىموون الشووركاء   7البيانووات اسووتجاب  

لوووب فوووي الشووومال )صوووعدة وعموووران( بحضوووور     الوووف طا 466111الجنووووب )معظمهوووا مووون أبوووين(، ونتيجوووة لوووذلك يقووووم موووا يقوووارب       

العديوود موون الموودارس األخوورى تفتقوور إلووى اإلموودادات األساسووية، وسووتركز المجموعووة          أنموودارس غيوور آمنووة أو غيوور مناسووبة، كمووا     
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مدرسوووة فووي هوووذه المجتمعوووات مموووا سوويتيح تعليموووا آمنوووا لألطفووال، ويمتلوووك شوووركاء مجموعوووة     53علووى إعوووادة تأهيووول وتجهيووز حووووالي   

 .حاليا القدرة على تحقيق النتائج ولكن تحقيق هذه األولوية سوف يعتمد على الموارد المتاحةالتعليم 

  



37 

 مجموعة األمن الغذائي والزراعة

   herman.bergsma@fao.orgالغذائي والزراعة  األمنمنسق مجموعة  –معلومات التواصل: هيرمان بيرغسما 

 

(3102مايو  20( والذين تمت تغطيتهم )حتى 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
15

 

 

 الذين يعانون من انعدام شديد في األمن الغذائي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 4,958,526 2,489,180 2,469,346 ذوي االحتياج

 4,462,673 2,222,411 2,240,262 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
1,900,000 1,900,000 3,800,000 

 

 الذين يعانون من انعدام متوسط في األمن الغذائي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 4,989,194 2,504,575 2,484,619 ذوي االحتياج

 1,865,878 929,207 936,671 المستهدفين

في تم الوصول إليهم 

 منتصف العام
0 0 0 

 النازحين داخليا 

 اإلجمالي الذكور اإلناث 

 312,000 156,000 156,000 ذوي االحتياج

 312,000 156,000 156,000 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
156,000 156,000 312,000 

 العائدين 

 اإلجمالي الذكور اإلناث 

 185,000 92,500 92,500 ذوي االحتياج

 185,000 92,500 92,500 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
92,500 92,500 185,000 

 الضعفاء المتضررين من النزاعات 

 اإلجمالي الذكور اإلناث 

 62,644 31,576 31,068 ذوي االحتياج

 62,644 31,576 31,068 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 العاممنتصف 
0 0 0 

 

 اإلجمالي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 10,507,364 5,273,831 5,233,533 ذوي االحتياج

 6,888,195 3,431,694 3,456,501 المستهدفين

                                                      
 إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  األشخاص أعداد  15

 النازحين والعائدين بشكل كبير أعدادالمستفيدين لم يتم تغييرها على الرغم من ازدياد  واألشخاصذوي االحتياج  األشخاص
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تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
2,148,500 2,148,500 4,297,000 

 

 :اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية

% من مجموع السكان بحاجة إلى المساعدة الغذائية أو الزراعية في اليمن 45مليون شخص ما يقرب من  11.5يحتاج أكثر من 

مايو وتسير المجموعة على  31مليون اعتبارا من  4.3ولكن تم الوصول إلى   2113مليون في عام  6.9واستهدف شركاء المجموعة 

ومع ذلك قد يتطلب هذا تقليص البرامج  %،51.2نظرا لمستويات التمويل الحالية )  أهمية راألكث األهدافالطريق الصحيح لتحقيق 

% لألسر التي تمتلك أكثر من ستة أشخاص 51وقد تم تخفيض الحصص الغذائية المساعدة للنازحين داخليا والعائدين بنسبة  الرئيسية 

ي فبراير ومارس، ولم تصل أي مساعدة إلى األسر تعاني من انعدام بغية الحفاظ على التغطية الكاملة للسكان المستهدفين في شهر

 56911األمن الغذائي بشكل معتدل، وقد استفاد عدد 
16

من المساعدة النقدية وتحسنت درجة استهالك الغذاء قليال نتيجة لذلك والذي 

المجموعة أيضا تقدما كبيرا في تحليل  أحرزتمهما ولكنة اقل من الهدف الذي  خطط بسبب االفتقار إلى الموارد، كما  إنجازايعتبر 

بما في ذلك  رمنذ ينايسلسلة من التقييمات الجديدة  بإنجازوقامت  اليمنيينالقوى المحركة النعدام األمن الغذائي وبناء القدرات لنظرائها 

ات االستقصائية قاعدة األدلة ألنشطة : إعادة توجيه الرأي( وستعزز هذه الدراس5عمليات تقييم مشتركة مع الحكومة )انظر الفصل رقم 

 .المجموعات لبقية السنة

 

الدعم المقدم من المانحين للزراعة وسبل كسب  أنقيدا رئيسيا كما  األنشطةفيما يتعلق بالتحديات فيعتبر النقص في التمويل لجميع  أما

العيش والتأهب لحاالت الطوارئ والصمود ال يظل محدودا ونتيجة لذلك فان حالة تظل برامج المجموعة إلى حد كبير على قدم 

ل القدرة على المساواة مع الطوارئ وتفوتها فرص لدعم االنتقال إلى اإلنعاش الهادف في المناطق حيث تحسن األمن الغذائي وتظ

الوصول أيضا تحديا خطيرا على الرغم من أنها تحسنت في عدة مناطق، ويبدو أن "الحوار الوطني" قد خفف من تنفيذ األنشطة، مع 

فان جميع أنشطة مجموعة  لألسفالسلطات في األمر الواقع في صعدة خاصة تظهر أكثر تقبال لبرامج الصحة والتغذية، ولكن  أن

تقييمات مستقلة، وعلى الرغم من أن الوضع في أبين ال يزال  أي أداءلزراعة تظل مستحيلة في صعدة حيث لم يسمح األمن الغذائي وا

 الغذائي والزراعة في عدن لألمنمجموعة  إنشاءالمجموعة بتوسيع أنشطتهم هناك وال بد من  أعضاءصعبا فقد قام 

 

 :التغيرات الكبيرة في خطة االستجابة

 وتدهورهال يتوقع وجود تغييرات كبيرة في خطة االستجابة، وعلى الرغم من تحسن األمن الغذائي تحسنا طفيفا في بعض المحافظات 

خريطة المرحلة المتكاملة )التي  قلياًل في محافظات أخرى لم يطرا تغيير على حجم االحتياجات اإلنسانية الشاملة إلى حد كبير، وستقوم

 .با( بتوفير معلومات إضافية مفصلة في تصنيف األمن الغذائي في جميع أنحاء البالدقري إصدارهاسيتم 

 

 3102األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من عام 

وسوف تشمل هذه المساعدة توزيع المواد الغذائية وقسائم  2113ستظل اليمن بحاجة إلى مساعدة غذائية في النصف الثاني من عام 

فيل إعادة بناء االعتماد على  لاألجالغذاء وبرامج النقد مقابل العمل، كما  ستكون األولوية لتطوير االستراتيجيات المتوسطة والطويلة 

راعة أو برامج تربية الماشية والجهود الرامية الذات اقتصاديا وتشجيع إدخال تحسينات مستدامة لألمن الغذائي ويتطلب هذا الدعم للز

إلى تعزيز األصول اإلنتاجية من خالل سبل العيش الغير الزراعية، كما ستعطي المجموعة األولوية للتعاون مع مجموعات التغذية 

  والمياه والصرف الصحي والنظافة.

                                                      
 الغذائي لألمندرجة استهالك الغذاء عبارة= عن درجة مركبة وهي المؤشر المرجح   16



39 

 

 مجموعة الصحة 

 altafm@yem.emro.who.intمعلومات التواصل: دكتور محمد داوود الطاف 

 

(3102مايو  05( والذين تمت تغطيتهم )حتى 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
17

 

 

 

 النازحين داخليا

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 431,966 211,663 220,303 ذوي االحتياج

 431,966 211,663 220,303 المستهدفين

في تم الوصول إليهم 

 منتصف العام
112,790 108,366 221,156 

 

 العائدين

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 105,390 51,641 53,749 ذوي االحتياج

 105,390 51,641 53,749 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
33,221 31,919 65,140 

 المتضررين المستضيفين 

 اإلجمالي الذكور اإلناث 

 5,876,103 2,878,690 2,997,413 االحتياجذوي 

 3,658,334 1,792,584 1,865,750 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
408,956 392,918 810,874 

 

 اإلجمالي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 6,413,459 3,141,994 3,271,465 ذوي االحتياج

 4,195,690 2,055,888 2,139,802 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
554,976 533,203 1,088,170 

 

                                                      
 إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  خاصاألش أعداد  17

 النازحين والعائدين بشكل كبير أعدادالمستفيدين لم يتم تغييرها على الرغم من ازدياد  واألشخاصذوي االحتياج  األشخاص
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 اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية

مليون من اليمنيين الذين يحتاجون  1ما يزيد قلياًل على  إلىقام شركاء مجموعة الصحة بالوصول   2113بحلول شهر مايو من عام 

% من التغطية الحتياجاتها 19إلى المساعدة الصحية في حاالت الطوارئ وهو ما يشكل أكثر من ربع الهدف السنوي وذلك مع 

تمثل في تقديم الرعاية الصحية ،  ولكن التقدم نحو الهدف المأهدافهااعلى مستوى من  إلىالتمويلية  وبالرغم من ذلك وصلت المجموعة 

مليون يمني إلى  6.4في وضح يحتاج فيه أكثر من  إيقافهامليون شخص قد يتطلب قرارات صعبة فيما يتعلق بأي برامج سيتم  4.3إلى 

 .المساعدة الصحية في حاالت الطوارئ على وجه السرعة

 

وتشمل اإلنجازات الدعم المستمر للمرافق الصحية والموظفين الصحيين في جميع أنحاء البالد، وقد مكن الدعم المقدم من المجموعة 

حيا من تقديم خدمات صحية شاملة وتشمل ما يلي: الرعاية الطبية واإلحالة في حاالت الطوارئ والرعاية  82مرفقا صحيا في  124

إلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة والرعاية الطبية لألطفال المصابين بسوء التغذية وتقديم العالج للحاالت التوليدية واإلنجابية وا

الصحية المزمنة والعقلية، وقام شركاء المجموعة بتوزيع المعدات لوحدات العناية المركزة بالمستشفيات في محاولة لتعزيز الوقاية من 

مليون طفل ضد شلل األطفال والحصبة والخناق والتيتانوس  4.5لة لتطعيم ما يزيد على األمراض وقامت المجموعة بقيادة بحم

والسعال الديكي )التطعيم الثالثي( وقام البرنامج المشترك بين مجموعة الصحة ومجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة بتحسين 

في اربع محافظات  وتقدم تلك ض لإلنذار المبكر من األمرا ياإللكترونمراقبة األمراض واالستجابة لها وجربت المجموعة "النظام 

أربع  المالئمة حسب االقتضاء، وستدرج واإلدارةاالستجابة  أنشطة، مع تنفيذ بعض أسبوعيتقارير اإلنذار المبكر بشكل  األنظمة

تدامة بدون قدرات محلية قوية لذلك ذات طبيعة مس األنشطة هذهمن  أيمحافظات أخرى في هذا النظام في األشهر المقبلة، ولن تكون 

بتنفيذ برامج التوعية والتدريب للعاملين في مجال الصحة والمجتمعات المحلية ويتطلب كل هذا العمل التوسع بغية الوفاء  الشركاءقام 

 .بحجم االحتياجات

 

توفير الخدمات الصحية من قبل الحكومة تحت المستوى  أنهي  2113وتشمل التحديات األساسية التي تواجه حتى اآلن في عام 

مما  أصغرتفاوت إمكانيات الحصول على الرعاية والنقص في التمويل، وغالبا ما تكون مراكز الرعاية الصحية األولية  إلى باإلضافة

ج التي ال تكون دايما في مستوى العوائق تتمثل في نوعية الموظفين واإلشراف والبرام إنيجب علية لتناسب السكان المجاورين كما 

والدوسنتاريا وأمراض  البلهارسيا واألميبياذلك ارتفاع الحاالت تم اإلبالغ عنها من األمراض التي تنقلها المياه مثل  إلى أضفمثالي. 

ضة جدًا والرعاية التي عدد الوالدات التي تتم في المرافق الصحية منخف إنفهم العديد من اليمنيين لقضايا الصحة، كما  اإلسهال وعدم

ومع ذلك ظل التحدي  .تسبق الوالدة وتنظيم األسر، وعانت خدمات التحصين وخدمات الطوارئ من ضعف الوعي العام أو سوء الفهم

ستقوض بشدة حياة المستضعفين من النازحين والعائدين  فإنهاالفجوة في التمويل  هذهلم تتم معالجة  وإذااألكبر في التمويل، 

 جرين والمجتمعات المضيفة.والمها
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 2113المصدر : التقرير الدولي للتنمية البشرية 

 

 التغيرات الكبيرة في خطة االستجابة

دعم المرافق الصحية  إلىستقوم بالتحول بشكل متزايد من دعم الفرق المتنقلة  كبيرة ولكنهاال تتطلب خطة االستجابة أي تغييرات 

 .الثابتة من أجل دعم االنتعاش في المناطق التي تحسنت فيها الظروف األمنية

 

 2013األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من عام 

 كما يلي: 2113قامت مجموعة الصحة بتحديد أهم األولويات التالية للفترة المتبقية من عام 

 .المرافق الصحية الثابتة بداًل من الفرق المتنقلة بما في ذلك إعادة التأهيل وتوفير المعداتتقديم المزيد من الدعم إلى  •

 .استمرار الخدمات للفئات الضعيفة من السكان ال سيما العائدين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة •

 .تدريب وبناء قدرات العاملين في مجال الصحة وتعبئة المجتمعات المحلية •

 .ة تفشي األمراض المعدية والتنبيهاتمراقبة وإدار •

 القرن األفريقي"."منع أي امتداد محتمل لتفشي مرض شلل األطفال في  •

  

40.8 40.3 39.2 

32.8 

0.3 

 اليمن تونس عمان األردن سوريا

 مواطن 10،000عدد الممرضات واألطباء والقابالت لكل 
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 اإلمدادمجموعة  

 qaseem.Ghausy@wfp.orgمعلومات التواصل: قسام غوزي 

 

(3102مايو  05( والذين تمت تغطيتهم )حتى 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
18

 

 

 

 العاملين في المجال اإلنساني )ركاب النقل الجوي(

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 500 400 100 ذوي االحتياج

 500 400 100 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
24 140 164 

 

 اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية:

ازداد الطلب على الخدمات المشتركة الموثوقة فيما بين الوكاالت اإلنسانية مع توسيع العمليات اإلنسانية في اليمن بما في ذلك في 

بتسهيل العديد من هذه الخدمات بتوفير النقل الجوي والوقود والمعلومات  اإلمدادصعدة وأجزاء أخرى من الشمال وقد قامت مجموعة 

لتر  956111لتر من الوقود وتم توزيه  1266111اللحظة قامت المجموعة بشراء  هذهذات األهمية الحاسمة لنجاح العمليات وحتى 

إدراكا منها للوضع األمني المتقلب، قامت منها للشركاء عن طريق ثالثة أنظمة لتوزيع الوقود في الشمال والجنوب والوسط، و

المجموعة أيضا باستكمال خطة إجالء جوي للعاملين في مجال المعونة في الحاالت األمنية أو حاالت الطوارئ الطبية، وقد نظمت 

راكبا  164ها رحلة جوية منتظمة ورحلة خاصة واحدة ويستفيد من 17رحالت إلى صعدة لتسهيل التنقل بأمان وقد ترتيب ما يقدر ب 

خالل تبادل  ناإلنسانية مبتعزيز زيادة القدرة على التنبؤ والكفاءة في مجال االستجابة  اإلمدادوكالة، كما تقوم مجموعة  15من 

 اإلمدادمتمثل في خريطة لسلسة خدمات  اإلمدادالمعلومات بين األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والتي تزودها وحدة 

 .األنشطةوالتحديثات عن  األخرىرائط والخ

التحدي الرئيسي الذي يواجه المجموعة حول االحتكارات على بعض الخدمات واإلجراءات البيروقراطية، يعني االحتكار ويدور 

 إنهذه الخدمات تكون مكلفة وال يمكن االعتماد عليها في بعض األحيان، كما  إنالفعلي للمشغل للخدمات الجوية إلى صعدة، كما 

 إلىوالموافقات المتعددة المطلوبة من السلطات للطيران  اإلجراءات إنظروف مطار صعدة أيضا ال تفي بمعايير الطيران المدني، كما 

د والذي يمكن أن يخلق حاالت التأخير في طلبات اجتماعات هناك تشكل عبئا ثقياًل، ويوجد احتكار مماثل فيما يتعلق بتوفير الوقو

 .الشركاء في المجال اإلنساني من الوقود في الوقت المحدد

 

 :3102التغيرات الكبيرة في خطة االستجابة واألولويات القصوى لعام 

                                                      
 إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  شخاصاأل أعداد  18

 يتغيرالمستفيدين لم  واألشخاصذوي االحتياج  األشخاص
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المجموعة وتتشكل أولويتها بالنسبة للفترة المتبقية من العام في مواصلة  لهذهال توجد حاجة لتغييرات رئيسية في خطة االستجابة 

 .تماشيا مع احتياجات الشركاء في المجال اإلنساني أمكن إذاالخدمات القائمة وتوسيع نطاقها 

 

 

 

 المصدر: منظمة الغذاء العالمي و خدمات األمم المتحدة اإلنسانية الجوية 
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 المصدر: منظمة الغذاء العالمي و خدمات األمم المتحدة اإلنسانية الجوية 

 قطاع متعدد: الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

  messiaen@unhcr.orgماري ماسيان أن معلومات التواصل: 

  tzakaria@iom.intتيريزا زكريا 

 

(3102إبريل  21( والذين تمت تغطيتهم )حتى 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
19

 

 

 الالجئين

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 269,000 154,810 114,190 ذوي االحتياج

 269,000 154,810 114,190 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
87,955 149,762 237,717 

 

 طالبي اللجوء

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 8,779 5,616 3,163 ذوي االحتياج

 8,779 5,616 3,163 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
2,280 4,845 7,125 

 المهاجرين 

                                                      
 إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  األشخاص أعداد   19

 12140مارس  41ولكن كانت هناك زيادة بسيطة في عدد الالجئين وطالبي اللجوء٬ واألرقام المتوفرة هي حتى  يتغيرالمستفيدين لم  واألشخاصذوي االحتياج  األشخاص

10,850 

18,694 

36,876 

26,300 

34,375 

11,050 

19,515 

 2013مايو  2013إبريل  2013مارس  2013فبراير  2013يناير  2012ديسمبر  2012نوفمبر 

 (بالليتر)توزيع الوقود في صنعاء وحرض وعدن 
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 اإلجمالي الذكور اإلناث 

106,205 79,442 26,763 االحتياج ذوي
20

 

 37,150 10,387 26,763 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
891 12,920 13,811 

 

 اإلجمالي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 383,984 239,868 144,116 ذوي االحتياج

 314,929 170,813 144,116 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 العاممنتصف 
91,126 167,527 258,653 

 

 

 :اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية

 قام الشركاء في مجموعة القطاع المتعدد بتوفير المساعدة المنقذة للحياة دون انقطاع للتأكد من أن الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

الضعفاء يستطيعون الوصول إلى الغذاء والمأوى والتعليم االبتدائي والرعاية الصحية األولية وفرص سبل العيش والحماية، وعلى 

% لالجئين وطالبي اللجوء( فقد كانت مجموعة القطاع 41.3% للمهاجرين و 13% من احتياجاتها التمويلية )36الرغم من توفر 

أبريل قدم شركاء مجموعة القطاع المتعدد  31حد كبير، وبحلول  ىالرئيسية إل أهدافهاالمتعدد تسير على المسار الصحيح لتحقيق 

% من الهدف 81أي أكثر من  –الالجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الضعفاء  2616111الخدمات المنقذة للحياة لما يقرب من 

السنوي، وقد تحقق ذلك باستخدام الموارد المتاحة للحفاظ على البرامج األكثر أهمية بما في ذلك الرعاية الصحية المنقذة للحياة ألكثر 

ة دوريات االستقبال والحماية التي استمرت وتوسعت في وأنشط 2112% مقارنة بنفس الفترة في عام 25آالف شخص بزيادة  11من 

الجنوب )على طول مضيق باب المندب وقرب ميفع ومحافظة شبوة وقرب آحور ومحافظة أبين(، وأضيفت المواقع الجديدة التي تم 

، كما قام الشركاء أيضا بإنشاء  أبريلبرامج المساعدة التي تقوم بدوريات االستقبال في  إلىالتعرف عليها كموقع لوصول المهاجرين 

"فرق عمل الهجرة المختلطة" في عدن وحرض من اجل تحسين التنسيق وتبادل المعلومات فيما بين أصحاب المصلحة، واستمرار 

 .لجميع هذه األنشطة وتوسيعا لنطاقها وفقا لالحتياجات التي تم تحديدها يجب توفير الدعم المالي الكافي

 

جازات التي تحققت للشركاء تستمر التحديات الرئيسية المتمثلة في عدم القدرة على الوصول إلى جميع السكان وعلى الرغم من اإلن

السكان  أوساطالمحتاجين ودعم عودة المهاجرين الطوعية إلى ديارهم، كما اليزال من غير الممكن الوصول إلى مئات األشخاص 

هؤالء الناس مخاطر كبيرة من  يواجهنظرًا للقدرات المحدودة، ونتيجة لذلك  المهاجرين المختلطين على طول ساحل البحر األحمر

الوقوع فريسة للمتاجرين، كما يحد انعدام األمن من الوصول إلى السكان المهاجرين المختلطين في المناطق التي يعمل فيها المهربين 

اإلنسان من قبل المهربين أو التجار باإلضافة إلى الغير صوماليين معرضون بصفة خاصة النتهاكات حقوق  أنوالمتجرين، كما 

مخاطر االعتقال واالحتجاز والترحيل دون الوصول إلى وكاالت الحماية، ويعمل شركاء المجموعة على مواصلة العمل عن كثب مع 

ياب شبه تام للتمويل، وقد الدعم للعودة الطوعية للمهاجرين كانت دون الهدف المنشود بسبب غ أنالحكومة لمعالجة هذه الثغرات، كما 

المستهدفين بالعودة الطوعية إلى ديارهم ،  66111شخصا( من المهاجرين  55% )1قامت منظمة الهجرة الدولية بمساعدة أقل من 

 بعد اإلفراج عنهم من مخيمات المهربين، ويسهم هذا النقص في 26329بعض المهاجرين اإلثيوبيين  بإعادةبينما قامت "حكومة اليمن" 

                                                      
 من المملكة العربية السعودية الترحيلمعدل وصول الشهري ومتوسط المعدل  ويستند هذا الرقم على  20
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الدعم لبرامج العودة مع التدفق المستمر للمهاجرين الجدد الواصلين إلى اليمن في سوء الظروف التي تضطر المهاجرين المعوزين 

الذين تقطعت بهم السبل على الحصول على المساعدات اإلنسانية من اجل البقاء على قيد الحياة، وقد تفاقم هذا التحدي مع التغييرات 

زيادة  إلىمما يؤدي  كيلومتر على الحدود السعودية 16811السعودي فيما يتعلق العمال األجانب وتشييد سياج  األخيرة في التشريع

 .مجاميع المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في حرض والمناطق المحيطة بها

 

 :التغييرات الكبيرة في خطة االستجابة

تستمر اتجاهات المهاجرين في األشهر  أنالمجموعة في هذه المرحلة ومن المتوقع  لهذهال يوجد تغييرات كبيرة في خطة االستجابة 

، وقد 2113مهاجر طوال عام  66111القادمة، وسيظل العدد المستهدف من المهاجرين عرضه الحصول على مساعدة العودة الطوعية 

العودة إذا توفرت الموارد، وسيتم زيادة المناصرة من المهاجرين المعوزين للحصول على مساعدة  اآلنمهاجر حتى  36511تم تسجيل 

 .وجهود جمع األموال للحفاظ على الدعم لجميع البرامج والحصول على التمويل لألهداف التي تتصارع مع النقص في الموارد

 

 

 3102األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من عام 

 :الواسعة لبقية السنةلدى مجموعة القطاع المتعدد اثنتين من األولويات 

 .الوقت المناسب والحماية فيتعزيز حماية الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من خالل المناصرة وبرامج بناء القدرات  •

 .ضمان استفادة جميع الوافدين الجدد والالجئين من المساعدة المنقذة للحياة ومعلومات عن آليات اللجوء الداخلي واإلحالة •

 

ازدياد متزايد  إلىغياب مساعدة العودة الطوعية  أدىاجرين الطوعية إلى ديارهم ، وقد المجموعة دعم عودة المه هذهوستكون أولوية 

أعلى معدالت االعتالل والوفيات  إلىمن المهاجرين المعوزين الذين يحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية، وفي نهاية المطاف سيؤدي ذلك 

ؤالء الناس، وتعتبر معالجة هذه المسألة أمر بالغ األهمية لدعم الحلول المستدامة لمسألة الهجرة في اليمن، ولذلك هناك والمعاناة بين ه

( وضع نهج إقليمي 3( المناصرة مع الحكومة بشأن قضايا الحماية، و 2( تقديم الخدمات؛ 1حاجة إلى استراتيجية ذات ثالثة جوانب: 

 .في أوساط المهاجرين المحتملين حول مخاطر الهجرة عن طريق اليمن لمعالجة االتجار ورفع الوعي
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 مجموعة التغذية

 adobamo@unicef.org معلومات التواصل: انتينية جيبرميكايل 

 

(3102إبريل  21تغطيتهم )حتى ( والذين تمت 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
21

 

 
 شهر 37و 6توفير التغذية التكميلية الشاملة لألوالد والبنات بين 

 
 اإلجمالي الذكور اإلناث

1,720,720 877,567 843,153 ذوي االحتياج
22

 

 325,000 165,750 159,250 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
63,684 66,284 129,968 

 
 التغذية التكميلية الشاملة للنساء الحوامل والمرضعاتتوفير 

 
 اإلجمالي الذكور اإلناث

 748,008 0 748,008 ذوي االحتياج

 157,000 0 157,000 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
52,325 0 52,325 

 

 توفير التغذية التكميلية الشاملة لألطفال تحت سن الخامسة المصابين بسوء

 التغذية المعتدل

 
 اإلجمالي الذكور اإلناث

 742,545 378,699 363,846 ذوي االحتياج

 200,000 102,000 98,000 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
25,773 26,819 52,592 

 
 عالج األطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية الحاد الوخيم

 
 اإلجمالي الذكور اإلناث

 255,259 130,182 125,077 االحتياجذوي 

 165,918 84,618 81,300 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
21,102 26,184 47,286 

 
 الكشف عن سوء التغذية الحاد أوساط األطفال تحت سن الخامسة

 
 اإلجمالي الذكور اإلناث

 4,489,141 2,289,462 2,199,679 ذوي االحتياج

 897,828 457,892 439,936 المستهدفين

                                                      
٬ وعلى الرغم من في ديسمبر إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  األشخاص أعداد  21

فان العدد اإلجمالي لألشخاص ذوي االحتياج والمستهدفين لم تتغير حيث أن  1221842إلى  228222ذية الحاد الشامل من الزيادة البسيطة في المصابين بسوء التغ
 الزيادة صغيرة جدا من أن تشكل حاجة إلى ضمان الزيادة في تصميم البرامج0

 الشاملة  الوقائية طفل تحت سن الثانية في خطر وفي حاجة إلى التغذية التكميلية 1712712عدد   22

 

mailto:adobamo@unicef.org
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تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
93,791 100,865 194,656 

 

 
 خدمات تعزيز تغذية األطفال صغار السن والرضع أوساط النساء

 
 اإلجمالي الذكور اإلناث

 1,995,094 0 1,995,094 ذوي االحتياج

 199,509 0 199,509 المستهدفين

في  تم الوصول إليهم

 منتصف العام
73,426 0 73,426 

 
 تدخالت المغذيات الدقيقة لألطفال تحت سن الخامسة

 
 اإلجمالي الذكور اإلناث

 4,489,141 2,289,462 2,199,679 ذوي االحتياج

 1,346,742 686,839 659,903 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
67,718 70,482 138,200 

 

 )الكشف وتزويد المغذيات الدقيقة والتغذية التكميلية والعالجية( تتداخل وال يمكن جمعها مع بعضها الفئات أعاله 

 

 

 اإلجمالي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

997,804 508,880 488,924 ذوي االحتياج
23

 

 690,918 352,368 338,550 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
162,884 119,287 282,171 

 

 :اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية

الواحد والعشرين تواجه ظروف خطيرة أو حرجة  محفظاتهامحافظة من  12 أنتعاني اليمن من معدالت سوء التغذية مفزعة كما 

أي ما يقرب من  –من األطفال واألمهات  2816111أبريل، ساعدت "مجموعة التغذية" أكثر من  31)انظر الخريطة أدناه(، وبحلول 

 إلىفل بحاجة ط نيقدر بمليو% من الهدف السنوي، وعلى الرغم من أن االحتياجات الرئيسية ما زالت قائمة حيث ما يزال ما 41

مستوى تناسبا مع الموارد المتاحة  بأعلىمساعدة التغذية في حاالت الطوارئ فان المجموعة على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها 

 926268المجموعة في العالج وجمع المعلومات االستراتيجية والفحص ونتيجة لذلك تلقي  أولوية% من التمويل(، وقد حددت 37.5)

من النساء الحوامل أو المرضعات  امرأة 426394ذين يعانون من سوء التغذية الحاد  التغذية العالجية والتكميلية وتلقت ال األطفالمن 

 والذين اإلصابةطفال تحت سن السنتين والمعرضين لخطر  1186711 لألطفالاألغذية التكميلية كما غطت التغذية التكميلية الشاملة 

 .منع المزيد من التدهور إلى باإلضافةيعانون من سوء التغذية الحاد 

 

ة ومن خالل توفير الخدمات المنقذة للحياة واصل الشركاء تحليل حالة التغذية، واستنادًا إلى نتائج عدد من الدراسات االستقصائية للتغذي

سن الخامسة، ويكشف مسح أجرى من األطفال تحت  161126839إلى  9986111فقد ارتفع سوء التغذية الحاد قلياًل منذ بداية السنة من 

أن التغذية في المناطق المتأثرة بالصراع قد تدهورت من درجة خطيرة إلى حرجة، وال  (SMART) مؤخرا في أبين لمنهجية سمارت

                                                      
 شخص0 1221842يظهر التقييم الذي أقيم مؤخرا في محافظة أبين أن العدد اإلجمالي قد ارتفع إلى   23
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ع توجد بيانات محدثة عن محافظتي الجوف وصعدة بسبب االفتقار إلى إمكانية الوصول إلى إجراء تقييمات، وأخيرًا عملت المجموعة م

المجموعات األخرى المنقذة للحياة على التأكد من توفير مجموعة أساسية لدعم الفئات األكثر ضعفا، وبحلول منتصف العام كانت ثالثة 

مديرية وتجاوزت الهدف  14من مجموعات التغذية والمياه والصرف الصحي واألمن الغذائي و/أو مجموعات الصحة نشطة في 

 .األصلي للسنة

 

 

 مجموعة التغذيةالمصدر: 

 

المناطق عالية االحتياج والقيود المفروضة على القدرات ونقص التمويل  إلىوتشمل التحديات الرئيسية القيود المفروضة على الوصول 

لبعض األنشطة، وتجعل عدم إمكانية الوصول إلى صعدة والجوف من الصعب توسيع خدمات التغذية في الشمال، كما عرقلت القدرات 

غذية الحاد وتعزيز تغذية صغار األطفال والقيود التوعية على مستوى المجتمع المحلي أيضا جهود ستدعم برامج الكشف لسوء الت

نقص التمويل وغيرها من القيود التنفيذية منعت التغذية التكميلية لألطفال الذين  وأخيرًا، عوائق .والرضع والمغذيات الدقيقة التكميلية

الصعب الحصول على عالج  يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل أو المرضعات في المحافظات الجنوبية التمويل وكان أيضا من

األسباب الكامنة وراء سوء التغذية مما سيتطلب في نهاية المطاف التزامات طويلة األجل من جانب المجتمع الدولي وهذا مثير للقلق ال 

 .ثاني أعلى معدل في العالم–% أطفال اليمنيين يعانون من سوء التغذية المزمن 58سيما نظرًا إلى أن 

 

 في خطة االستجابة التغيرات الكبيرة

أهداف المجموعة واستراتيجية االستجابة الخاصة بها إلى حد كبير، وسيتشجع الشركاء على المزيد من التوسيع ال يوجد أي تغيير في 

والدمج لتعزيز توفير المغذيات الدقيقة التكميلية وتغذية والرضع وصغار األطفال جنبا إلى جنب مع تعزيز تحفيز األطفال الرضع، كما 

ة القصوى من المتطوعين المجتمعيين المدربين لتوسيع نطاق توزيع المغذيات الدقيقة وسوف سيقوم شركاء المجموعة أيضا باالستفاد

تواصل تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الالمركزية في أنشطة الكشف واإلحالة، كما سيتم تنفيذ تقييمات التغطية للسماح بالتقييم 

عوق الوصول إلى الخدمة وتقبلها، ونظرا للوضع المتفجر في اليمن سيكون المتكرر والمستمر لتغطية البرنامج وتحديد الحواجز التي ت
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هناك تركيز أكبر على التأهب والتخطيط للطوارئ )بما في ذلك استمرارية األعمال(، ومع تحسن الوضع األمني في بعض المناطق 

اب الكامنة وراء سوء التغذية حيثما كان ذلك سيقوم شركاء المجموعة باغتنام الفرص لدعم الحلول المستدامة من خالل معالجة األسب

 .ممكنًا

 

 3102األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من عام 

على الرغم من أن خطة االستجابة لن تغير بشكل جوهري فان مجموعة التغذية  سوف تعطي األولوية لبرامج في مناطق معينة من 

(وذلك الن هذه المحافظات تمتلك الثغرات األكثر إلحاحا وحاجة، كما ستكون الشمال )صعدة والجوف( والجنوب )عدن وأبين ولحج

المناطق لتوفير العالج لألطفال لذين يعانون من سوء التغذية الحاد والنساء المرضعات وذلك على افتراض  هذهفي  األولى األولوية

وجود موارد كافية، وباإلضافة إلى ذلك سيعمل الشركاء على حشد المزيد من الدعم لمعالجة القضايا المزمنة التي تكمن وراء سوء 

 .م المجموعة بتعزيز الحلول المستدامة حيثما كان ذلك ممكنًاالتغذية في اليمن، وتمثل هذا األولوية التزا
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 مجموعة الحماية 

 musah@unhcr.orgمجموعة الحماية: هاجر موسى   معلومات التواصل:

 mtaleshi@unicef.org مجموعة حماية األطفال الفرعية: ماثيو تاليشي 

 sofan@unfpa.org   مجموعة العنف حسب النوع االجتماعي: 

 

( والذين تمت تغطيتهم من مجموعة الحماية ومجموعة العنف 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 

(3102 إبريل 21حسب النوع االجتماعي )حتى 
24

 

 

 النازحين داخليا

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 431,966 214,385 217,581 ذوي االحتياج

 431,966 214,385 217,581 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
158,384 158,502 316,866 

 

 العائدين

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 105,390 51,746 53,644 ذوي االحتياج

 105,390 51,746 53,644 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
74,288 71,712 146,000 

 
األشخاص في أوضاع شبيهة بالنزوح )المجموعات السكانية المتضررة 

 والمجتمعات المستضيفة(

 اإلجمالي الذكور اإلناث 

 321,000 157,290 163,710 ذوي االحتياج

 321,000 157,290 163,710 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
95,000 90,000 185,000 

 

 اإلجمالي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 858,356 423,421 434,935 ذوي االحتياج

 858,356 423,421 434,935 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
327,672 320,214 647,886 

 

 

 

 

                                                      
 إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  األشخاص أعداد  24

 يتغير ولكن عدد النازحين والعائدين حاليا قد ازدادت بشكل عكسي0المستفيدين لم  واألشخاصذوي االحتياج  األشخاص

 

mailto:musah@unhcr.org
mailto:mtaleshi@unicef.org
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حتى )األطفال ( والذين تمت تغطيتهم من قبل مجموعة حماية 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 

(3102إبريل  21
25

 

 

 األطفال الضعفاء والمتضررين من النزاعات

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 1,564,000 765,850 798,150 ذوي االحتياج

 500,840 245,392 255,448 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
203,075 172,886 375,961 

 

 

 :اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية

ألف شخص من الذين ال يزالون ناحين داخليا كما  311 كان للنزاع عواقب وخيمة على الحماية في اليمن والتي يوجد فيها ما يقرب من

من الالجئين  2426111تلك المخاطر أيضا غدد  ويواجهالنساء واألطفال غالبًا ما يواجهون مخاطر كبيرة في جانب الحماية  أن

نطاق الواسع الحتياجات الحماية فان المجموعة تحتوي على مجموعات للمن المهاجرين والذين يعيشون في البالد، ونظرا  1116111و

مقاطع منفصلة عن  إلىطفل واألخرى بالعنف المبني على النوع االجتماعي، انظر في األسفل تختص بحماية ال إحداهافرعية 

ألف  651حوالي  إلىحققت المجموعة الوصول  أبريل 31اإلنجازات والتحديات التي تواجه هذه المجموعات الفرعية، وبحلول 

فقد كانت المجموعة على المسار الصحيح  (%15.3)ية على الرغم من مستويات التمويل المنخفضة للغا، وشخص بمساعدات الحماية

استثمارات قوية في حماية المجتمع الذي يسمح للشركاء بالوصول إلى عدد كبير  إلى، ويعزى هذا النجاح 2113في تحقيق اهدفها لعام 

 .من الناس من خالل شبكات فعالة

 

يل األشخاص النازحين داخليا والعائدين في الجنوب، ويتواصل ومنذ شهر يناير قام الشركاء بوضع الصيغة النهائية للتحقق وتسج

العمل لرصد احتياجات الحماية للعائدين والسكان المتضررين من النزاع في مناطق العودة، وباإلضافة إلى ذلك ساعدت المجموعة 

دة في أبين، ونتيجة لذلك استطاع على إنشاء عشر شبكات اتصال المستندة إلى المجتمع المحلي وعشرة مراكز حماية في مناطق العو

شخص من العائدين والسكان المتضررين من النزاع الحصول على المشورة النفسية واالجتماعية والقانونية  2116111اكثر من 

وخدمات الدعم الطبي للناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي، فضال عن اإلحالة للناجين من متفجرات من مخلفات الحرب 

والناجين من العنف المبني على النوع االجتماعي. في الشمال تتواصل جهود الرصد واالستجابة الحتياجات الحماية وزيادة الوعي 

حول قضايا الحماية ويسعى الشركاء إلى بناء القدرات المحلية في مجال الحماية، وقد تم حشد جماعات النازحين داخليا للمشاركة في 

على حقوق اإلنسان ومنع العنف المبني على النوع االجتماعي مع التركيز بوجه خاص على الزواج المبكر،  رصد الحماية والتوعية

وقد عقدت ورشه عمل استمرت يومين لمنظمات المجتمع المدني لتعزيز التنسيق وتحديد الثغرات في مجال الحماية وإعطاء التوصيات 

 .بوضع استراتيجية لهذه المنظمات

 

وقد قامات المجموعة باالشتراك مع الحكومة ومن خالل مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة بوضع سياسة وطنية للنازحين داخليا، 

( حماية 2( التحضير لعمليات النزوح الجديدة وحماية المدنيين من النزوح القسري؛ )1ولتلك السياسة ثالثة أهداف استراتيجية: )

( تهيئة الظروف إليجاد حلول دائمة للنزوح، وقد قدم 3داخليا والمجتمعات المتأثرة بالنزوح؛ و )ومساعدة األشخاص النازحين 

رئيس الوزراء، وتعتبر المناصرة العتماد وتنفيذ السياسة أولوية بالنسبة للفريق اإلنساني  إلىالمشروع النهائي للسياسة العامة للنازحين 

 .القطري

                                                      
 إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  األشخاص أعداد  25

 يتغير في مراجعة نصف العام0المستفيدين لم  واألشخاصاالحتياج ذوي  األشخاص
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 اهللالتحديات الرئيسية ألنشطة الحماية الناجحة تكمن في التمويل وعدم االستقرار وغيرها من القيود المفروضة من انصار  إن

عملية الوصول إلى األشخاص المحتاجين، وقد مكنت المفاوضات النشطة وعملية بناء  بإعاقة)الحوثيين( في صعدة والذين يقومون 

عض أعضاء المجموعة من البقاء في صعدة وقد يسرت تقديم أنشطة المساعدة والحماية اإلنسانية، ومع الثقة مع الحوثيين في الشمال ب

% من احتياجات المجموعة غير ممولة وقد قام شركاء المجموعة بالكفاح من أجل المحافظة على البرامج و 91ذلك والن ما يقرب من 

تلقي األموال الملتزم بها عائقا أيضا، وفي الوقت نفسه فان تواصل استمرار  مطابقتها لالحتياجات القائمة، كما كانت التأخيرات في

في الجنوب وقد  أماانعدام األمن يعيق الوصول إلى األشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وال سيما في محافظتي البيضاء وصعدة، 

 .ةزادت حملة العصيان المدني وردة فعل الحكومة لهذه الحملة احتياجات الحماي

 

 المجموعة الفرعية لحماية الطفل

تقوم المجموعة الفرعية لحماية الطفل بتعزيز حماية األطفال عبر االستجابة اإلنسانية وتشكل المنصة الرئيسية ألنشطة حماية األطفال 

م والموظفين ذات في المدارس ويكون وشركاء المجموعة الفرعية لذلك على اتصال وثيق مع مجموعة التعليم والمسؤولين عن التعلي

العالقة، كما يوجد نظام قوي لإلبالغ عن انتهاكات حماية الطفل واتسع نطاق الجهود الرامية إلى حشد مشاركة المجتمعات المحلية في 

رصد ومعالجة وإحالة قضايا حماية الطفل، كما قام الشركاء بإجراء استعراض شامل للتشريع الوطني اليمنى ووضع معايير هامة 

فضال عن معاملتهم كبالغين غي النظام  األطفالاألطفال من التجنيد في القوات المسلحة والزواج المبكر واالتجار بالبشر وعمالة  لحماية

التهم والعقوبة التي ال تتماشى مع مستوى النمو البدني والنفسي للطفل(. والتزمت الحكومة بدعم اعتماد هذه  إلىالقضائي )والذي يؤدي 

هي اآلن في انتظار موافقة مجلس الوزراء وساعد الشركاء في بناء القدرات الوطنية عن طريق تدريب فرق إقليمية  المعايير التي

 للتقييم السريع وإعادة النظر في األماكن المالئمة لألطفال لضمان االمتثال للمعايير الدولية.

 

إلى الوعي أو الحساسيات حول حماية الطفل وضعف اإلطار وتشمل التحديات الخاصة بحماية الطفل آثار انعدام األمن واالفتقار 

الجماعات المسلحة تواصل االستخفاف بالقانون  إنالقانوني ذات العالقة والمخاطر المرتبطة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، كما 

األثر العام للصراع يمثل تهديدات خطيرة لألطفال ويشمل هذا الوفاة أو  إنالدولي المتعلق بالحياد وسالمة المدارس والمستشفيات، كما 

المعايير والممارسات الثقافية القائمة في بعض األحيان تضر أيضا بحماية الطفل  إناإلصابة من المتفجرات من مخلفات الحرب، كما 

رسات ال يزال مسألة صعبة. وأخيرًا يفتقر اليمن إلى وتغيير هذه المما –ال سيما زواج األطفال وتجنيدهم في الجماعات المسلحة  –

 .حماية منهجية للطفل وبروتوكوالت العمل االجتماعي ويجب على كل من الحكومة والحوثيين التعجيل بالتزاماتها بإنهاء تجنيد األطفال

 

 المجموعة الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعي

اعي في اليمن تهديدا خطيرا أو مزمنا وال يتم اإلبالغ عنة، الناجين من العنف الموجة ضد النوع يمثل العنف القائم على النوع االجتم

االجتماعي  يحتاجون إلى الوصول إلى الخدمات الطبية والنفسية واالجتماعية والقانونية والحماية، وتعمل المجموعة الفرعية على بناء 

دمات تركز على الناجين من العنف الموجة ضد النوع االجتماعي وتنسيق استجابة قدرات العاملين في المجال اإلنساني في توفير خ

المجموعة لهم، وقد وسعت المجموعة الفرعية أنشطتها لهذا العام  ال سيما تعاونها مع "مجموعة الصحة" لتعزيز نظام اإلحالة الذي 

سبة. ويتواصل التقدم في بناء نظام لجمع بيانات موثوق بها  بما يوجه الناجين من العنف الموجة ضد النوع االجتماعي إلى الرعاية المنا

في ذلك العمل لتشجيع تقديم التقارير من الناجين من العنف الموجة ضد النوع االجتماعي وذلك بسبب الحساسيات االجتماعية الهائلة، 

مة ووضع الحلول المناسبة لها، ويتضمن جزء من كما يعمل شركاء المجموعة مع السلطات اليمنية لتحديد الثغرات في السياسات القائ

هذا العمل تدريب الوزارات الرئيسية ومجموعات المجتمع المدني والشبكات المجتمعية وكل تلك الخطوات جارية حاليا، وأخيرًا تعمل 

داف الرئيسية مع تعزيز المجموعة الفرعية على رصد التقدم المحرز في البرامج بين الشركاء المنفذين وذلك لضمان الوفاء باأله

 القدرات المحلية فيما يتعلق بقضايا العنف الموجة ضد النوع االجتماعي.
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أن التحديات الرئيسية للمجموعة تشمل الوصمة االجتماعية واالفتقار إلى الوعي واالطار القانوني الضعيف والنقص في التمويل، ومن 

قضايا العنف الموجة ضد النوع االجتماعي إذا ما أريد إحراز تقدم ملموس،  المهم جد معالجة التردد المجتمعي في االنخراط في 

الوصمات االجتماعية القوية التي تحوم حول العنف المنزلي والجنسي في اليمن فان المرأة غالبًا ما تخشى عواقب أكثر  إلى وباإلضافة

ء الفهم لقضايا العنف الموجة ضد النوع االجتماعي بين عنها،  وتتواصل هذه الوصمات بسبب مناخ سو باإلبالغسوءا إذا ما قامت 

عامة السكان مما زاد من تعقيد الجهود للتصدي لها، ويمتد نقص الوعي إلى العديد من مقدمي الخدمات األساسية ويقف خلف كل تلك 

خيرة ة مشجعة ولكن الممارسات التحديات ضعف االطار القانوني لتعريف ومكافحة العنف ضد النوع االجتماعي، تعتبر التحسينات األ

الثقافية غالبًا ما تغلب التشريعات المكتوبة. وأخيرًا االفتقار إلى الموارد لقضايا العنف ضد النوع االجتماعي أن المجموعة الفرعية 

 .تضحي بأنشطة أساسية مما يضعف استجابته الشاملة إنيجب 

 

 التغييرات الكبيرة في خطة االستجابة

ال توجد تغييرات رئيسية على خطة االستجابة الخاصة بمجموعة الحماية، على الرغم من أن مستويات العودة إلى أبين فاقت التوقعات 

أبريل(، وتستمر حاجة العائدين حديثا إلى الحماية، ويقال أن المخاطر وحاالت العنف ضد  31عائد بحلول  1616111)ما يزيد على 

اليا إذا ما توفرت حشمال قد تزايدت ولكن يمكن معالجة هذه التهديدات من خالل برنامج مقترحات موجود النوع االجتماعي في ال

هناك حاجة لبذل جهود أكبر في تعزيز المرونة ال سيما في أوساط العائدين وذلك  األصليةالموارد الكافية،  ومن ضمن خطة االستجابة 

الدعم من اجل العودة إلى الحياة الطبيعية وهذا سيتطلب تعاونا أقوى مع وكاالت  حتاجونيالذين يمرون بمرحلة انتقالية  األشخاصالن 

 .التنمية

 

 3102األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من عام 

 2113القصوى لبقية عام  األولوياتومن ضمن هذه البرامج احد  2113وتقترح مجموعة الحماية مجموعة من البرامج الهامة في عام 

ستكون في ضمان حماية النازحين داخليا والعائدين الضعفاء واألشخاص المتضررين من النزاع، وسيكفل الشركاء أن تتضمن هذه 

في ازدياد، وحماية األطفال بما في ذلك  األرجحاألولوية العمل على العنف ضد النزع االجتماعي الذي ال يزال موضوعا خطرا وعلى 

احتياجات الحماية في الشمال مقارنة باألنشطة ذاتها في الجنوب ونتيجة لذلك  إلىطفال المهاجرين، وحتى اللحظة لم يعطى اهتمام األ

إلى ذلك سوف تعطي المجموعة األولوية للتوعية وإضافة  سوف يركز الشركاء على خدمات الحماية في الشمال )حجة وصعدة(،

الصلة وتحقيق مستوى اعلى من إشراك المجتمع المحلي في المسائل المتعلقة بالحماية والوقاية  من بمخاطر األلغام في المناطق ذات 

الفرعية  المجموعةالعنف ضد النوع االجتماعي واالستجابة المتعلقة بذلك، وتحديدا فيما يتعلق بالعنف ضد النوع االجتماعي ستعطي 

 :بين وعدن ولحجاألولوية لألنشطة التالية في حرض وعمران وصعدة وأ

 .اقوى لقضايا الصحة والخدمات النفسية واالجتماعية إدارةتحقيق  •

 .الوقاية المستندة على المجتمع المحلي ودعم النساء والفتيات •

 .بناء القدرات الصحية لمقدمي الخدمات النفسية واالجتماعية •

 .شراء وتوزيع عدة ما بعد االغتصاب •
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 والنظافةمجموعة المياه والصرف الصحي 

 R.Luff.washcc@gmail.comمعلومات التواصل: ريتشارد لف  

 

(3102مايو  05( والذين تمت تغطيتهم )حتى 3103عدد األشخاص ذوي الحاجة والمستهدفين )حتى شهر نوفمبر 
26

 

 

 النازحين داخليا

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 431,000 222,136 208,864 االحتياجذوي 

 431,000 222,136 208,864 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
25,384 23,837 49,221 

 

 العائدين

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 105,079 54,157 50,922 ذوي االحتياج

 98,567 50,801 47,766 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

العاممنتصف 
27

 
42,271 44,390 86,661 

 

المجتمعات المضيفة، األشخاص المتضررين من سوء التغذية من غير 

، والذين ال يمتلكون القدرة على الحصول المياهالتي تنقلها  اإلمراضالنازحين، 

 غير فعالة وصرف صحي غير كافي مياهخطط  أوعلى مياه محسنة 

 اإلجمالي الذكور اإلناث 

 12,637,771 6,513,460 6,124,311 ذوي االحتياج

 2,470,433 1,273,252 1,197,181 المستهدفين

تم الوصول إليهم في 

 منتصف العام
210,820 85,888 296,708 

 

 اإلجمالي

 اإلجمالي الذكور اإلناث

 13,173,850 6,789,753 6,384,097 ذوي االحتياج

2,618,221 1,347,890 1,270,331 المستهدفين
28

 

الوصول إليهم في  تم

 منتصف العام
262,185 170,405 432,590 

 

 :اإلنجازات والتحديات التي ساهمت وأثرت في األهداف االستراتيجية

                                                      
 إجماليفي ديسمبر ولكن  إطالقهاوالتي تم  1214لليمن لعام  اإلنسانيةطبقا لخطة االستجابة  تأتيذوي االحتياج والمستهدفين في هذا الجدول  األشخاص أعداد  26

 لكن عدد النازحين والعائدين حاليا قد ازدادت بشكل عكسي0يتغير والمستفيدين لم  واألشخاصذوي االحتياج  األشخاص
 

 % من تلك األنشطة52في الحاالت التي ال تكون لدينا قيم متفرقة لم يتم جمعها فإننا نفترض أنها    27
والذي تم تعديله حسب النمو  1212ني الحكومي لعام األصلية كان مبنيا على التعداد السكا 1214مليون والمستخدم في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام  102الرقم   28

ومكتب شؤون حقوق اإلنسان في شهر مارس  منظمة برامج إدارة المعلومات وشؤون األلغامالسكاني٬ أما التقديرات المؤخرة فقد كانت مبنيه على بيانات تم إعدادها من قبل 
 مليون شخص وهو الرقم المستخدم في المراجعة النصفية0 102و حوالي تقترح أن عدد المجموعات السكانية المستهدفة الحقيقي ه 1214

 

mailto:R.Luff.washcc@gmail.com
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يحتاج ما يزيد على نصف اليمنيين إلى مساعدات طارئة في جانب المياه والصرف الصحي والنظافة، وفي ضوء القيود المفروضة 

 2113مليون من أشد الفئات ضعفا في عام  2.6على الوصول والقدرات الحالية تستهدف مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة 

المجموعة تسير في المسار الصحيح مقارنة  إنجازات أنمايو، كما  15بحلول  4316111ما يزيد على  إلىوقد قامت بالوصول 

% فقط من متطلبات التمويل( وحققت نسبة من المستهدفين اعلى من نسبة التمويل 18العامة وتماشيا مع الموارد المتاحة ) األهداف

لصحي والنظافة في بناء القدرات المحلية لمعالجة قضايا المياه المشاريع الممولة جزئيا من مجموعة المياه والصرف ا أسهمتتلك، وقد 

من العاملين في هذا  213لجنة محلية للمياه والصرف الصحي والنظافة وتدريب  29والصرف الصحي والنظافة بما في ذلك إنشاء 

 ألف شخص، وقد وصلت تلك 143والي المجال، وقد شهد الشركاء أيضا تقدما في جمع النفايات الصلبة والتخلص منها واستفاد منها ح

شخصا وقامت بتثقيفهم حول أفضل الممارسات في مجال النظافة  3486111الجهود الرامية إلى تعزيز النظافة الصحية إلى حوالي 

 الصحية وتوفير اإلمدادات األساسية لهم.

 

أن التحدي األساسي الذي يواجه الشركاء في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة هو النقص في التمويل وتكافح المجموعة مثل 

% فقط من احتياجاتها من التمويل قامت 16كل المجموعات للوصول إلى السكان المحتاجين بسبب انعدام األمن، ومع توفر ما نسبته 

وذلك بالتركيز على برامج أقل تكلفة مثل النظافة بينما ال تكون قادرة على القيام بما  األهدافقيق الكثير من حد كبير بتح إلىالمجموعة 

% من المستهدفين( في حاجة ماسة لخدمات 83مليون شخص ) 2.2يكفي لمعالجة نقص المياه المزمن، ونتيجة لذلك يبقى ما يزيد على 

المنقذة للحياة، وان لم يتم اتخاذ إجراء فوري سيظل هؤالء الناس ضعفاء للغاي، وعلى المياه والصرف الصحي األساسية والخدمات 

تعمل زيادة ضعف الدعم لبرامج المياه والصرف الصحي على سوء التغذية لألطفال وزيادة فرص اإلصابة  أنالمدى الطويل يمكن 

والحماية للسكان خاصة بالنسبة للنساء والفتيات الالتي يواجهن باألمراض المتصلة بالمياه والصرف الصحي وتقوم بامتهان الرفاه العام 

المساعدات اإلنسانية ال  إليصالمخاطر أكبر عند الخروج للحصول على المياه، كما عانت البرامج من محدودية القدرة على الوصول 

جتمع مم قيد قدرة الشركاء على تنفيذ مشاريع سيما في الشمال وأدت هذه القيود إلى الثغرات في عمليات تقييم االحتياجات وتنميط الم

 .في المناطق الشمالية

 

 التغيرات الكبيرة في خطة االستجابة

اليونيسيف بإكمال تقييم  ، وستقوم2113لم تنته مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة من أي دراسات جديدة هامة في عام 

ليا االحتياجات ألربع محافظات  لم يتم تقييمها وذلك خالل النصف الثاني من العام، وتقوم الهيئة العامة لمشاريع توفير المياه الريفية حا

لى مستوى ع األولوياتبمسح مشاريع المياه المتضررة في المناطق المتضررة من الصراع، وفي الوقت نفسه يتواصل تحديث خرائط 

 إلىالمستويات العالية من العودة  أناآلن على أي مجاالت جديدة ذات أولوية على الرغم من  ىالجهود حتالمديريات، و لم تتعرف هذه 

تتطلب تركيزا اكبر هناك ، وستركز مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة في محافظات عدن وحجة وصعدة والتي تم  أبين

حافظات ذوي االحتياجات الحرجة التي لم يتم معالجتها، وبالرغم من كل ما سبق لن يكون هناك تغييرات كبيرة من الم أنهااكتشاف 

وقد تم  .ولكن سيكون هناك مجموعة من التنقيحات الالزمة بعد أن توافرت معلومات جديدة بالمجموعةعلى خطة االستجابة الخاصة 

 .في الفترة المتبقية من التنفيذ لهذا العام والبيئة الحالية للتمويل األسفل ىإلذات المؤشرات الفردية  األهدافتعديل معظم 

 

 3102األولويات ذات األهمية القصوى للمتبقي من عام 

يجب االستمرار في دعم العائدين في الجنوب حيث ستركز الجهود على اإلنعاش المبكر واستعادة البنية التحتية األساسية في المدارس 

العامة األخرى وتحسين الوصول إلى المياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، وسيسعى الشركاء أيضا إلى تعبئة موارد والمباني 

إضافية من أجل توسيع نطاق األنشطة حيث يشكل وصول المساعدات اإلنسانية تحديا صعبا ال سيما في الشمال، وستواصل المجموعة 

لفئات ضعفا ال سيما في المناطق المتضررة من النزاع وسوء التغذية واألمراض المتصلة بالمياه إعطاء األولوية لتقديم الدعم ألشد ا

  .والصرف الصحي
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 نظرة مستقبلية .7

الحصول على بيانات دقيقة  أنيعتبر وجود معلومات موثوق بها أمرا بالغ األهمية لتحقيق عمليات االستجابة اإلنسانية الفعالة، كما 

وشاملة عن االحتياجات التي يمكن مقارنتها عبر الوكاالت ال يزال يشكل تحديا في اليمن وذلك على الرغم من الجهود القوية التي تبذلها 

لزراعة الغذائي وا األمن% من احتياجات التمويل بين مجموعات 54المجموعات في تخطيط وتنفيذ تقييمات االحتياجات ، وبتوفر 

بالنسبة لمجموعة المياه والصرف الصحي  أماومجموعة التغذية كانت تلك المجموعات األكثر انتظاما في نهجها في عمليات التقييم، 

 .تمتلك اكبر فجوة حالية في المعلومات وتليها مجموعة الحماية والمجموعة المتعددة القطاعات فإنهاوالنظافة 

 

هناك إمكانات قوية إلجراء تقييمات مشتركة كما تظهر الفجوات في  أنفي المعلومات يشير إلى  ويشير التحليل المكاني للفجوات

مجموعات أو أكثر في ست محافظات، وتقع الثغرات األكثر وضوحًا في صعدة وحجة والتي تظهر فيها خمس  أربعالمعلومات في 

إمكانية الوصول لم تكتمل عمليات تقييم احتياجات األسر في مجموعات وجود ثغرات في كال المحافظتين )انظر أدناه(. وبسبب عدم 

 .السنوات األخيرة مما خلق ثغرات هامة في مدى توافر البيانات والجوف خاللمحافظتي صعدة 

 

ويعمل الشركاء على سد هذه الثغرات قدر اإلمكان، حيث سيتم تنفيذ جولة جديدة من مسح رصد األمن الغذائي والذي ينبغي أن يتم 

المبكر إجراء دراسة استقصائية شاملة عن  اإلنعاشفي  شهر سبتمبر والذي سيمكن عملية تخطيط أكثر تركيزًا، وتأمل مجموعة  كمالهإ

ما يلي: مسح واحد عن التغذية ومسحين  إكماليتم  أنسبل كسب الرزق في خمس محافظات رئيسية قبل حلول شهر نوفمبر، ويجب 

قبل حلول نهاية شهر  مجموعتهيمات عن الصحة فيما يتعلق باالحتياجات في تلك الجوانب وكل في تقي 11عن القطاعات المتعددة و

بالنسبة لمجموعتي التعليم وتنسيق وإدارة المخيمات والمواد الغير غذائية والمأوى تمتلك خطط تقييم محدودة وقد أشارت  أماأغسطس، 

 .بدون التمويل الكافي 2113تقييمات جديدة في عام  هذه المجموعات إلى أنها لن تكون قادرة على إكمال أي

 

عبر الوكاالت، ويواصل مكتب تنسيق  2113مقارنة البيانات التي جمعتها معظم التقييمات في عام  اآلنكما انه من المستحيل حتى 

الشؤون اإلنسانية تعزيز إطار تقييمات منسقة بناء على توجيهات اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت، وسوف يستمر فريق عمل 

ضع اللمسات األخيرة على قاعدة لتخزين البينات ووضع تصورات لبيانات لو 2113تقييم االحتياجات بالعمل مع المجموعات في عام 

 تقييم متسقة تستند إلى مؤشرات المستوى األعلى المشتركة.

. 
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 نعم ؟2114هل ستكون هناك خطة لالستجابة اإلنسانية في اليمن لعام  .1

 2113سبتمبر  1 2114تواريخ ورشة عمل التخطيط االستراتيجي لعام  .2

: التقييمات الموجودة 2114خطة تقييم االحتياجات لعملية النداء المشترك لعام  .3

تمال تلك  أنوالتعرف على الثغرات في معلومات التقييم والتقييمات المخطط لها 

 الثغرات

 

 

 3102تقييمات االحتياجات التي تم تنفيذها منذ نشر النداء اإلنساني المشترك لعام 

 رابط سجل التقييم:

registry-http://yemen.humanitarianresponse.info/resources/assessment 

 

المجموعة/ 

 المجموعات

المناطق الجغرافية والمجموعات 

 السكانية التي تم تقييمها

المنظمات التي نفذت 

 التقييم

 الموضوع أوالعنوان  التواريخ

 )امكن إناضف الرابط التشعبي (

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

منظمة العمل ضد  محافظتي الحديدة وحجة

 فرنسا –الجوع 

 يناير

2113 

 

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

المفوضية السامية لألمم  محافظة ذمار

 المتحدة لشؤون الالجئين

 العالميبرنامج الغذاء 

 الحكومة

 تقييم مشترك 

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

والمنصورية  الفقيهمديريات بيت 

 في محافظة الحديدة

 أبريل-مارس منظمة اوكسفام

2013 

 تقييم رسم خرائط السوق في الطوارئ

EMMA 

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

 تقييم سبل العيش  2013أبريل منظمة اوكسفام مديرية حرض في محافظة حجة

تحليل سياق الضعف بالنظر في 

 العيش وموارداستراتيجيات سبل 

المجتمعات المحلية وتقديم التوصيات 

 بشأن التدخالت المناسبة

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

مديريتي السخنة وحيس في 

 محافظة الحديدة

 مايو منظمة اوكسفام

2013 

التحليل التشاركي لهشاشة المجتمع 

(PCVA) 

 (PRAالتقييم الريفي المشترك )

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

 مراجعة نصف العام من اوسكفام   محافظة الحديدة

الغذائي في الطوارئ  األمناستجابة 

الممولة من قسم التنمية الدولي 

 البريطاني

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

 اإلنعاشمجموعة 

 المبكر

العيش متعدد األبعاد في تقييم سبل  مستمر  

 المناطق المتأثرة بالنزاع في اليمن

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

مديريتي حرض وعبس في 

 محافظة حجة

 مراجعة نصف العام من اوسكفام  

المعونة اإلنسانية الممولة من قسم 

 األوروبيالمعونات اإلنسانية في االتحاد 

 أبينمحافظة  مجموعة التغذية

 شهر 59و 6األطفال بين سن 

 والنساء

وزارة الصحة العامة 

 والسكان

المتحدة  األممصندوق 

 للطفولة )اليونيسيف(

 منظمة الهجرة الدولية

 الدولي األحمرالصليب 

 يناير

2013 

 

مسح التغذية والوفيات باستخدام منهجية 

 سمارت

 محافظة ذمار مجموعة التغذية

 شهر 59و 6األطفال بين سن 

 والنساء

وزارة الصحة العامة 

 والسكان

المتحدة  األممصندوق 

 للطفولة )اليونيسيف(

 أبريل

2013 

مسح التغذية والوفيات باستخدام منهجية 

 سمارت

http://yemen.humanitarianresponse.info/resources/assessment-registry
http://yemen.humanitarianresponse.info/resources/assessment-registry
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المجموعة/ 
 المجموعات

المناطق الجغرافية والمجموعات 
 السكانية التي تم تقييمها

المنظمات التي نفذت 
 التقييم

 الموضوع أوالعنوان  التواريخ

 (أمكن إنالرابط التشعبي  أضف)

 محافظة صنعاء مجموعة التغذية

 

تقييم التغطية لبرنامج التغذية في   الهيئة الطبية الدولية
 الطوارئ

مجموعة المياه 
والصرف الصحي 

 والنظافة

محافظات حجة والحديدة 
 وعمران وريمة

المتحدة  األممصندوق 
 للطفولة )اليونيسيف(

 أكتوبر

2012 

https://drive.google.com/?tab=
wo&authuser=0#folders/0B3h
GAfC0W9Q9clNZVFVfaDk4

X0k 

 مديرية 82مرفقا صحيا في  124 مجموعة الصحة
وصعدة وعدن  أبينفي محافظات 

ولحج وعمران وصنعاء 
 والبيضاء وتعز والجوف وحجة

 منظمة الصحة العالمية
وزارة الصحة العامة 

 والسكان

 أبريل 12 – 6

2113 

مرحلة جمع 
 البيانات

 تقييم توفر وجاهزية الخدمات

تقييم ورصد توفر الخدمات وجاهزيتها 
 في القطاع الصحي

المتحدة  األممصندوق  محافظة ذمار مجموعات مشتركة
 للطفولة )اليونيسيف(

صندوق األمم المتحدة 
 للسكان

 منظمة الصحة العالمية

 برنامج الغذاء العالمي

الوحدة التنفيذية للنازحين 
 في الحكومة

المجلس الدنماركي 
 لالجئين

المفوضية السامية لألمم 
 المتحدة لشؤون الالجئين

 فبراير 4 – 3

2113 

النازحين  تواجهتقييم االحتياجات التي 
 داخليا خالل النزاع في محافظة ذمار

خمس مديريات في محافظة  مجموعة الصحة
 صنعاء

 –فبراير  الهيئة الطبية الدولية
 مارس

2113 

تقييم سريع لتحديد المرافق الصحية التي 
سيتم استهدافها وتحديد احتياجاتها من 
 التدريب والمعدات واللوازم واألدوية

 محافظة( 21جميع المحافظات ) مجموعة الصحة

تم اختيارها بشكل  أسرة 7516
 عشوائي

المتحدة  األممصندوق 
 للطفولة )اليونيسيف(

 –سبتمبر 
 أكتوبر

2113 

 مسح رصد الحماية االجتماعية

المتحدة  األممصندوق  مديرية( 116) ةمحافظ 21 مجموعة الصحة
 للطفولة )اليونيسيف(

 2113 أكتوبر
 2113يوليو  –

األساسي لتقييم االحتياجات  المسح
 ومؤشرات االستجابة

محافظات إب والحديدة  مجموعة الصحة
وحضرموت وحجة وسقطرى 

وصنعاء وعمران وشبوة 
 والجوف وذمار وتعز ولحج

 صندوق األمم المتحدة للسكان

للتنمية  األمريكيةالوكالة 
 الدولية

تقييم التوليد في الحاالت الطارئة ورعاية  2006-2011
 األطفال حديثي الوالدة

 منظمة الصحة العالمية مديرية حرض )محافظة حجة( مجموعة الصحة

 وزارة الصحة العامة والسكان

-منظمة أطباء بال حدود 
 إسبانيا

 مايو 8

2113 

تقييم االحتياجات الصحية في مستشفى 
 حرض

مجموعة القطاعات 
 المتعددة

 

 مخيم خرز لالجئين

 محافظتي صنعاء ولحج

الالجئين وطالبي اللجوء 
 الصوماليين وغير الصوماليين

المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشؤون الالجئين بدعم 

 من

 التحاد الدولي لمرض السكر

منظمة التنمية والتطوير 
 الدولية

االجتماعية  اإلصالحجمعية 
 الخيرية

المنظمة اإليطالية للطوارئ  
  انترسوس  

 الطفولة إنقاذمنظمة 

وكالة األدفنتست لإلغاثة 
 أدرا   –والتنمية الدولية 

اللجنة الوطنية الفرعية 
 ”لشؤون الالجئين“

 اإلنسانوزارة حقوق 

 وزارة الداخلية

 سلطات الهجرة

تقيم مشترك )تعميم العمر والنوع  2013 فبراير
 االجتماعي والتنوع(

ركز التقييم المشترك بشكل رئيسي على 
المجاالت التالية )الصحة والتعليم 

 وسبل العيش( واألمنوحماية الطفل 

 

مجموعة القطاعات 
 المتعددة

الواصلين من الصوماليين وغير 
الصوماليين إلى الخط الساحلي 

 للبحر األحمر وخليج عدن

المجلس الدنماركي 
 لالجئين

 فبراير

2113 

عن الرصد اليومي ملخصات شهرية 
 للحماية

 وتقارير الحوادث

https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#folders/0B3hGAfC0W9Q9clNZVFVfaDk4X0k
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#folders/0B3hGAfC0W9Q9clNZVFVfaDk4X0k
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#folders/0B3hGAfC0W9Q9clNZVFVfaDk4X0k
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#folders/0B3hGAfC0W9Q9clNZVFVfaDk4X0k
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المجموعة/ 

 المجموعات

المناطق الجغرافية والمجموعات 

 السكانية التي تم تقييمها

المنظمات التي نفذت 

 التقييم

 الموضوع أوالعنوان  التواريخ

 (أمكن إنالرابط التشعبي  أضف)

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

الواصلين من الصوماليين وغير 

الصوماليين إلى الخط الساحلي 

 للبحر األحمر وخليج عدن

المجلس الدنماركي 

 لالجئين

 مارس

2013 

ملخصات شهرية عن الرصد اليومي 

 للحماية

 وتقارير الحوادث

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

الواصلين من الصوماليين وغير 

الصوماليين إلى الخط الساحلي 

 للبحر األحمر وخليج عدن

الدنماركي المجلس 

 لالجئين

 أبريل

2013 

ملخصات شهرية عن الرصد اليومي 

 للحماية

 وتقارير الحوادث

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

 –محافظة تعز )قرية سويدا 

 مجتمع مضيف(

المجلس الدنماركي 

 لالجئين

 فبراير

2013 

 تقييم سريع لقرية سويدا

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

وغير الواصلين من الصوماليين 

الصوماليين إلى الخط الساحلي 

 للبحر األحمر وخليج عدن

المجلس الدنماركي 

 لالجئين

 يناير

2013 

ملخصات شهرية عن الرصد اليومي 

 للحماية

 وتقارير الحوادث

مجموعة الحماية 

ومجموعة تنسيق 

المخيمات  وإدارة

والمواد الغير 

 غذائية والمأوى

المراكز الجماعية في محافظة 

 عدن

المفوضية السامية لألمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين

 جمعية التكافل اإلنساني

 منظمة الصحة العالمية

الوحدة التنفيذية للنازحين 
 التابعة للحكومة

 أبريل 13

2113 

 تقييم الرصد لعملية التسجيل

مجموعة تنسيق 

المخيمات  وإدارة

والمواد الغير 

 غذائية والمأوى

السامية لألمم المفوضية  محافظة شبوة

 المتحدة لشؤون الالجئين

 جمعية التكافل اإلنساني

22 – 23 

 أبريل

2113 

المتضررين من  لألشخاصتقييم سريع 

 الحرب في عزان )شبوة(

محافظات صنعاء وعمران وعدن  جميع المجموعات

 وحجة

المفوضية السامية لألمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين

 أبريل 18-20

 2013 

)تعميم العمر والنوع تقيم مشترك 

 االجتماعي والتنوع(

 

مجموعة الحماية 

ومجموعة تنسيق 

المخيمات  وإدارة

والمواد الغير 

 غذائية والمأوى

المفوضية السامية لألمم  محافظة ذمار
 المتحدة لشؤون الالجئين

المتحدة للطفولة  األممصندوق 

 )اليونيسيف(

 برنامج الغذاء العالمي

 منظمة الصحة العالمية

 لالجئينالمجلس الدنماركي 

 صندوق األمم المتحدة للسكان

فبراير  4 – 3

2113 

التقرير المبدئي للتقييم )البيضاء  –ذمار 

 تقييم مشترك( –

 

مجموعة الحماية 

ومجموعة تنسيق 

المخيمات  وإدارة

والمواد الغير غذائية 

 والمأوى

 األمنومجموعة 

 الغذائي والزراعة

ومجموعة المياه 

الصحي والصرف 

 والنظافة

 مايو 31 المنتدى اإلنساني اليمني محافظتي الجوف ومارب

2113 

 تقييم سريع لمحافظتي الجوف ومارب

 ديسمبر 15 منظمة رقيب محافظة صنعاء مجموعة الحماية

2112 – 15 

 2113مايو 

تقييم حماية األطفال في المناطق 

ونهم  أرحبالمتضررة من الحرب في 

 وبني جرموز في محافظة صنعاء

 اإلنعاشمجموعة 

 المبكر

 

 أبريل منظمة الهجرة الدولية محافظة الجوف

2113 

 

 تالحتياجاتقييم الوضع وتقييم مقارن 

 سبل العيش

 اإلنعاشمجموعة 

 المبكر

في  الفقيهالمنصورية وبيت 

 الحديدة

 أبريل-مارس منظمة اوكسفام

2013 

 في الطوارئتقييم رسم خرائط السوق 

EMMA 

 اإلنعاشمجموعة 

 المبكر

 أبريل منظمة اوكسفام حرض )محافظة حجة(

2113 

 تقييم سبل العيش

  



62 

المجموعة/ 

 المجموعات

المناطق الجغرافية 

والمجموعات السكانية 

 التي تم تقييمها

المنظمات التي نفذت 

 التقييم

 الموضوع أوالعنوان  التواريخ

 (أمكن إنالرابط التشعبي  أضف)

ولحج  أبينمحافظات  مجموعة التعليم

 وعدن _ هياكل المدارس

 

 األمريكيةالوكالة 

 للتنمية الدولية

 –سبتمبر 

 2112ديسمبر 

 أبينفي محافظات  األضرارتقييم 

 ولحج وعدن

http://yemen.humanitarian

response.info/sites/yemen.

fohumanitarianresponse.in

/files/assessments/usaid 

_IRD%20Damage%20As

sessment%20Abyan%20P

resentation%2010%20De

c.pdf 

محافظات الحديدة وحجة  مجموعة التعليم

 وعمران وصنعاء وعدن

 ديسمبر الطفولة إنقاذمنظمة 

2112 

التقييم المدرسي لبرنامج التعليم في 

الطوارئ )المرحلة الثالثة( _ لم 

 يتم نشره

محافظات صعدة ومارب  مجموعة التعليم

وصنعاء وعدن ولحج 

 وأبين

 وزارة التربية والتعليم

صندوق األمم المتحدة 

 للطفولة )اليونيسيف(

 أبريل

2113 

تقييم االحتياجات في المدارس 

المتضررة من النزاعات في 

برنامج الشراكة العالمية من أجل 

 التعليم في الطوارئ

 أبريل برنامج الغذاء العالمي صعدةمطار  اإلمدادمجموعة 

2113 

واألمان لرحالت  األمنتقييم 

 إلىبرنامج الغذاء العالمي 

 اإلنسانيةالوكاالت 

 

 

 الثغرات والفجوات في المعلومات

 

المجموعة/ 

 المجموعات

 القضايا ذات االهتمام المناطق الجغرافية والمجموعات السكانية

 محافظة الحديدة مجموعة التغذية

 شهر واألسر 59أشهر و 6األطفال بين سن 

خالل شهر ديسمبر  تنفيذهتقييم التغذية األخير تم 

2111 

 محافظتي صعدة والجوف مجموعة التغذية

 شهر واألسر 59أشهر و 6األطفال بين سن 

للتغذية خالل السنوات  يلم يتم تنفيذ أي تقييم قياس

 الماضية بسبب عدم القدرة على الوصول

 محافظات المحويت وعمران وصنعاء التغذيةمجموعة 

 شهر واألسر 59أشهر و 6األطفال بين سن 

 هناك حاجة لتنفيذ مسوحات المتابعة للتغذية

وينبغي أن يتم تقييم تغطية برنامج التغذية في حاالت  مديرية يتم اختيارها في محافظة الحديدة مجموعة التغذية

 2113الطوارئ للبرامج العاملة منذ عام 

مجموعة المياه 

والصرف الصحي 

 والنظافة

العاصمة وتعز والجوف  وأمانةمحافظات اب 

وة وعدن ومارب والمحويت بوحضرموت وش

 والمهرة والضالع

 المياه والصرف الصحي

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

اليمن كاملة: وباألخص محافظات لحج وعدن 

 والحديدة وحجة

 مجموعات المهاجرين الغير صوماليين

والوفيات  واإلصاباتالحماية  انتهاكاتعدد ونوع 

المسببة من المهربين والمتاجرين والمجرمين 

 األخرين

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

محافظات عدن وتعز ولحج  باألخصاليمن كاملة: 

 وأبينوشبوة 

 الالجئين الصوماليين

حجم التحركات الغير القانونية / الثانوية بين الالجئين 

 الصوماليين القادمين إلى اليمن

 

 

http://yemen.humanitarianresponse.info/sites/yemen.humanitarianresponse.info/files/assessments/usaid%20_IRD%20Damage%20Assessment%20Abyan%20Presentation%2010%20Dec.pdf
http://yemen.humanitarianresponse.info/sites/yemen.humanitarianresponse.info/files/assessments/usaid%20_IRD%20Damage%20Assessment%20Abyan%20Presentation%2010%20Dec.pdf
http://yemen.humanitarianresponse.info/sites/yemen.humanitarianresponse.info/files/assessments/usaid%20_IRD%20Damage%20Assessment%20Abyan%20Presentation%2010%20Dec.pdf
http://yemen.humanitarianresponse.info/sites/yemen.humanitarianresponse.info/files/assessments/usaid%20_IRD%20Damage%20Assessment%20Abyan%20Presentation%2010%20Dec.pdf
http://yemen.humanitarianresponse.info/sites/yemen.humanitarianresponse.info/files/assessments/usaid%20_IRD%20Damage%20Assessment%20Abyan%20Presentation%2010%20Dec.pdf
http://yemen.humanitarianresponse.info/sites/yemen.humanitarianresponse.info/files/assessments/usaid%20_IRD%20Damage%20Assessment%20Abyan%20Presentation%2010%20Dec.pdf
http://yemen.humanitarianresponse.info/sites/yemen.humanitarianresponse.info/files/assessments/usaid%20_IRD%20Damage%20Assessment%20Abyan%20Presentation%2010%20Dec.pdf
http://yemen.humanitarianresponse.info/sites/yemen.humanitarianresponse.info/files/assessments/usaid%20_IRD%20Damage%20Assessment%20Abyan%20Presentation%2010%20Dec.pdf
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المجموعة/ 

 المجموعات

 القضايا ذات االهتمام المناطق الجغرافية والمجموعات السكانية

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

اليمن وباألخص منطقة البساتين في  أنحاءجميع 

محافظة عدن ومخيم خرز لالجئين في محافظة 

العاصمة في  وأمانةلحج والمكال في حضرموت 

 محافظة صنعاء )الالجئين الصوماليين(

 الصومال إلىالنية للرجوع والتحركات 

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

محافظتي حجة  إلىالوصالين من غير الصوماليين 

 والحديدة

االحتياجات وديناميات الحركة وقضايا الحماية التي 

 السكان المهاجرين في شمال غرب اليمن يواجها

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

في مديرية  نالصومالييالمجموعات السكانية غير 

 حرض )محافظة حجة(

االحتياجات وعبء القضية وقضايا الحماية التي 

المهاجرين المصابين والذين تقطعت بهم  يواجها

 تم ابتزازهم في حرض وحولها أوالسبل 

 قمجموعة تنسي

المخيمات  وإدارة

والمواد الغير غذائية 

 والمأوى

وحضرموت ولحج وحجة  وأبينمحافظات صعدة 

 والبيضاء

 احتياجات المأوى والمواد الغير غذائية

وحجة  وأبينمحافظات الجوف وصعدة ولحج  مجموعة الحماية

 وحضرموت والبيضاء

 اإلنساناالحتياجات فيما يتعلق بالحماية وحقوق 

مجموعة اإلنعاش 

 المبكر

 صعدة: الظاهر وسقيان

 حجة: عبس ومستبأ

 عمران: حرف سفيان وريدة

 : زنجبار ولودرأبين

 تعز: المخا وماوية والمظفر

سيكون التقييم المخطط لسبل العيش بتوفير المعلومات 

من اجل تصميم وتطوير اثنين من برامج سبل العيش 

اإلنعاش االقتصادي المحلي لألسر المتضررة، وال 

النساء والشباب )الفتيات والفتيان( في سيما 

 المحافظات الرئيسية في البالد

مجموعة اإلنعاش 

 المبكر

المدى الحقيقي لتواجد العبوات الناسفة والذخائر  على المستوى الوطني

 العنقودية والمتفجرات من مخلفات الحرب

والمياه والصرف الصحي مستلزمات ومرافق التعليم  مخيمات حرض في محافظة حجة مجموعة التعليم

 والنظافة

 واحتياجات المعلمين للتدريب والمساواة بين الجنسين

األطفال الذين توقفوا عن الدراسة والقدرة على  محافظة صعدة مجموعة التعليم

المناطق التي تقفل فيها المدارس وقدرة  إلىالوصول 

 الفتيات على الحصول على التعليم

 الصراعات المحلية على التعليم تأثير يضاءمحافظة الب مجموعة التعليم

خدمات النقل والتخزين وتموين الوقود وخدمات  المناطق المركزية والشمال والجنوب اإلمدادمجموعة 

 الجوي النقلالركاب في 
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 تقييمات االحتياج المخطط لها

 

المجموعة/ 

 المجموعات

المناطق الجغرافية 

السكانية والمجموعات 

 المستهدفة

المنظمات التي ستنفذ 

 التقييم

التواريخ 

 المخطط لها

 نقطة تركيز التحقق والبحث

 األمنمجموعة 

 الغذائي والزراعة

كل المحافظات ماعدا 

 صعدة والجوف

 سبتمبر برنامج الغذاء العالمي

2113 

 الغذائي األمنمسح رصد 

 محافظة الجوف مجموعة التغذية

 6األطفال بين سن 

شهرا  59أشهر و

 واألسر

المتحدة  األممصندوق 

وزارة الصحة /للطفولة

 /العامة والسكان

 شركاء المجموعة

 يونيو

2113 

الحالة التغذوية والوفيات والمراضة 

الغذائي  التغذية واألمنوممارسات 

 األسري والمياه والصرف الصحي

 محافظة المحويت مجموعة التغذية

 6األطفال بين سن 

شهرا  59أشهر و

 واألسر

المتحدة  األممصندوق 

وزارة الصحة /للطفولة

شركاء  /العامة والسكان

 المجموعة

 يوليو

2113 

الحالة التغذوية والوفيات والمراضة 

الغذائي  التغذية واألمنوممارسات 

 األسري والمياه والصرف الصحي

 محافظة الحديدة مجموعة التغذية

 6األطفال بين سن 

شهرا  59أشهر و

 واألسر

المتحدة  األممصندوق 

وزارة الصحة /للطفولة

 /العامة والسكان

 شركاء المجموعة

 أكتوبر

2113 

الحالة التغذوية والوفيات والمراضة 

الغذائي  التغذية واألمنوممارسات 

 األسري والمياه والصرف الصحي

 المياهمجموعة 

والصرف الصحي 

 والنظافة

محافظتي صعدة 

 والبيضاء

المتحدة  األممصندوق 

 للطفولة

 سبتمبر

2113 

 المياه والصرف الصحي

 المياهمجموعة 

والصرف الصحي 

 والنظافة

المتحدة  األممصندوق  محافظتي ذمار وصنعاء

 للطفولة

 أكتوبر

2113 

 المياه والصرف الصحي

المتحدة  األممصندوق  والضالع أبينمحافظتي  مجموعة الصحة

 للطفولة

 –أكتوبر 

 نوفمبر

2113 

التوليد في الحاالت الطارئة تقييم 

 ورعاية األطفال حديثي الوالدة

مجموعة الصحة 

 ومجموعة التغذية

محافظة  –مديرية كشر 

 حجة

-العالم  أطباءمنظمة 

 فرنسا

 سبتمبر

2113 

الرعاية الصحية األولية متضمنة 

 لالحتياجات التغذوية في المديرية

ولحج  أبينمحافظات  مجموعة الصحة

 وعدن

النساء والرجال في الفئة 

العمرية القادرة على 

 اإلنجاب

المنظمة الدولية لإلغاثة 

الطبية في حاالت 

 الطوارئ

 –يوليو 

 أغسطس

2113 

الصحة اإلنجابية والرعاية الصحية 

 األولية

محافظات صعدة وحجة  مجموعة الصحة

وعمران والحديدة 

 ولحج وأبينوعدن 

 –يوليو  منظمة الصحة العالمية

 أغسطس

2113 

الخدمات الصحية بشكل عام توافر 

وتقديم الخدمات الصحية في مناطق 

 مختارة من المحافظات المستهدفة

مستشفى مديرية المحفد  مجموعة الصحة

 أبينمحافظة  –

 منظمة الصحة العالمية

 اإلصالحجمعية  \

 \ االجتماعية الخيرية

مكتب الصحة في 

 أبينمحافظة 

يونيو  11

 ذ2113

تقييم احتياجات المستشفى سيركز 

على طوارئ اإلصابات الجماعية 

والرعاية التوليدية األساسية والصحة 

اإلنجابية والتغذية وتطوير قدرات 

المستشفى بشكل عام وبالخصوص 

 السيطرة على مرض المالريا

 محافظة الضالع مجموعة الصحة

مستشفى محافظة 

 الضالع

 منظمة الصحة العالمية

مكتب الصحة في  \

 لضالع

يونيو  15

2113 

سيركز تقييم احتياجات المستشفى 

على طوارئ اإلصابات الجماعية 

والرعاية التوليدية األساسية والصحة 

 اإلنجابية
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المجموعة/ 

 المجموعات

المناطق الجغرافية 

والمجموعات السكانية 

 المستهدفة

المنظمات التي ستنفذ 

 التقييم

التواريخ 

 لهاالمخطط 

 نقطة تركيز التحقق والبحث

مديرية  –محافظة شبوة  مجموعة الصحة

مستشفى  –عتق 

 محافظة شبوة

 منظمة الصحة العالمية

مكتب الصحة في  \

 شبوة

يونيو  22

2113 

سيركز تقييم احتياجات المستشفى 

على طوارئ اإلصابات الجماعية 

والرعاية التوليدية األساسية والصحة 

 اإلنجابية

 –محافظة شبوة  الصحةمجموعة 

 مستشفى مديرية عزان

 منظمة الصحة العالمية

مكتب الصحة في  \

 شبوة

 يونيو 25

2113 

سيركز تقييم احتياجات المستشفى 

على طوارئ اإلصابات الجماعية 

والرعاية التوليدية األساسية والصحة 

 اإلنجابية

)جميع  أبينمحافظة  مجموعة الصحة

المرافق الصحية في كل 

 ريات(المدي

 منظمة الصحة العالمية

مكتب الصحة في  \

منظمة الهجرة  \أبين

الصليب  \ الدولية

 الدولي األحمر

أغسطس  21

2113 

الصحية األولية وتقييم  الرعايةتقييم 

سلسلة التبريد في برنامج التحصين 

 الموسع

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

الواصلين من 

الصوماليين وغير 

الصوماليين إلى الخط 

الساحلي للبحر األحمر 

 وخليج عدن

المجلس الدنماركي 

 لالجئين

 بشكل شهري

 إلىمن مايو 

 ديسمبر

2113 

ملخصات شهرية عن الرصد اليومي 

 للحماية

 وتقارير الحوادث

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

الواصلين من 

الصوماليين وغير 

الصوماليين إلى 

 محافظتي حجة والحديدة

المجلس الدنماركي 

 لالجئين

 بشكل شهري

 إلىمن مايو 

 ديسمبر

2113 

االحتياجات وديناميات الحركة 

السكان  يواجهاوقضايا الحماية التي 

 المهاجرين في شمال غرب اليمن

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

المهاجرين الغير 

صوماليين في 

محافظات لحج وتعز 

 وحجة وعدن والحديدة

المجلس الدنماركي 

 لالجئين

 بشكل شهري

 إلىمن يناير 

 ديسمبر

2113 

الحماية  انتهاكاتعدد ونوع 

والوفيات المسببة من  واإلصابات

المهربين والمتاجرين والمجرمين 

 األخرين

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

الالجئين الصوماليين 

 في محافظة عدن

المجلس الدنماركي 

 لالجئين

 بشكل شهري

 إلىمن مايو 

 ديسمبر

2113 

 إلىالنية للرجوع والتحركات 

 الصومال

مجموعة القطاعات 

 المتعددة

المجلس الدنماركي  على مستوى اليمن

 لالجئين

أغسطس/س

 بتمبر

2113 

جمع بيانات كمية عن المخاطر التي 

الحماية واالحتياجات  تواجه

وديناميكية حركة المهاجرين 

 اإلثيوبيين في اليمن

 وأبينمحافظات حجة  مجموعة الحماية

 وصعدة

المفوضية العليا لألمم 

 المتحدة لشئون الالجئين

 منظمة اوكسفام

 إلىمن مايو 

 ديسمبر

2113 

 تمارين رسم خرائط الخدمات
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المناطق الجغرافية  المجموعة/ المجموعات

والمجموعات السكانية 

 المستهدفة

المنظمات التي ستنفذ 

 التقييم

التواريخ المخطط 

 لها

 والبحث نقطة تركيز التحقق

مجموعة اإلنعاش المبكر 

 وحماية الطفل

 صعدة: الظاهر وسقيان

 حجة: عبس ومستبأ

 
عمران: حرف سفيان 

 وريدة

 

 

 : زنجبار ولودرأبين

 

 

تعز: المخا وماوية 

 والمظفر

المتحدة  األممبرنامج 

 اإلنمائي

 

 

المتحدة  األممبرنامج 

 اإلنمائي

 

 

المتحدة  األممبرنامج 

 اإلنمائي

 

المتحدة  األممبرنامج 

 اإلنمائي

 مايو إلى أكتوبر

2113 

 

 

 مايو إلى أكتوبر

2113 

 

 

 أكتوبرمايو إلى 

2113 

 

 أكتوبرمايو إلى 

2113 

 أكتوبرمايو إلى 

2113 

 سبل العيش

 

 

 

 سبل العيش

 

 

 

 سبل العيش

 

 

 سبل العيش

وكالة األدفنتست لإلغاثة  محافظة الجوف مجموعة التعليم

 أدرا –والتنمية الدولية 

2113 

 )لم يحدد بعد(

مستويات التعليم على مستوى 

 إلىباإلضافة  واألسرةالمجتمع 

قدرات نظام التعليم الحكومي 

 )العام(

مهبط الطائرات  –حجة  اإلمدادمجموعة 

 في حرض

تقييم االحتياج الحتمالية عمليات  August 2013 برنامج الغذاء العالمي

طيران )رحالت جوية( لبرنامج 

 حرض-الغذاء العالمي في عبس 
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 اآلنقائمة بالمشاريع ونتائج التمويل حتى  ملحق:

 : قائمة المشاريع )صنفت حسب القطاع/اإلجمالية(7جدول رقم 

 3102خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 

 3102يوليو  0حتى تاريخ 
 

 رقم/رمز المشروع:

قم بالضغط على رمز المشروع الذي 

يرتبط بالرابط لفتح التفاصيل الكاملة 

 للمشروع(

الجهة المشاركة  اسم المشروع

في النداء 

 اإلنساني

متطلبات التمويل 

 األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

متطلبات التمويل  التمويل

التي لم يتم 

 تمويلها

النسبة التي تم 

 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

 مجموعة تنسيق وإدارة المخيمات والمواد الغير غذائية والمأوى

-13/S-YEM

NF/53955/R/5181 
 مجموعة إعادة الدمج والمنح المقدمة للعائدين الضعفاء )تم سحبها(

مجلس الالجئين 

 الدنماركي
 أولوية مرتفعة 0% - - - 1,530,000

NF/54034/5834-13/S-YEM 
المتضررة من النزاعات  لألسرانتقالي ودائم  ىعملية تقديم مأو

 بحيث يكون مناسبا من الجانب الثقافي والبيئي

الالجئين مجلس 

 النرويجي
2,839,000 2,839,000 2,839,000 - 100% 

أولوية 

 متوسطة

NF/54932/298-13/S-YEM  أبينالمأوى للعائدين في محافظة  تأهيلإعادة 
منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 0% 4,608,985 - 4,608,985 4,608,985

NF/55407/12939-13/S-YEM 

تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخليا والمجتمعات والعائدين 

المتضررين في سبع مديريات في المحافظات التالية: مديريات 

 –صنعاء  –في محافظات حجة  أبين –صعدة  –صنعاء  –حجة 

 .أبين –صعدة 

جمعية اإلصالح 

االجتماعي 

 الخيرية

 عةأولوية مرتف 0% 2,898,000 - 2,898,000 2,898,000

-13/S-YEM

NF/55525/R/6579 
 الخطة االحتياطية للطوارئ في اليمن

وكالة األدفنتست 

لإلغاثة والتنمية 

 أدرا –الدولية 

 أولوية مرتفعة 0% 3,125,000 - 3,125,000 3,125,000

-13/S-YEM

NF/56128/R/14970 

تقييم مشترك لالحتياجات واستجابة مشتركة للطوارئ في محافظة 

الصومعة والقريشية والمالجم وفي محافظة الجوف في مديريات 

حجة في مديريات حرض وعبس ومحافظة ريمة في مديريات 

 السلفية والجبين والمزهر.

المنتدى اإلنساني 

 اليمني
 أولوية مرتفعة 0% 256,013 - 256,013 256,013

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/53955/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/53955/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/54034/5834
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/54034/5834
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/54932/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/54932/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/55407/12939
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/55407/12939
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/55525/R/6579
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/55525/R/6579
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/56128/R/14970
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/56128/R/14970
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 رقم/رمز المشروع:

قم بالضغط على رمز المشروع الذي 

يرتبط بالرابط لفتح التفاصيل الكاملة 

 للمشروع(

الجهة المشاركة  اسم المشروع

في النداء 

 اإلنساني

متطلبات التمويل 

 األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

متطلبات التمويل  التمويل

التي لم يتم 

 تمويلها

النسبة التي تم 

 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

NF/56164/R/120-13/S-YEM 

ضمان قدرة مناسبة على الحصول على أنشطة مجموعة الملجأ 

والعائدين والمواد الغير غذائية وتنسيق وإدارة المخيمات للنازحين 

 الضعفاء في المناطق ذات األولوية في اليمن

المفوضية العليا 

لألمم المتحدة 

 لشئون الالجئين

 أولوية مرتفعة 42% 14,180,558 10,437,308 24,617,866 15,917,866

NF/56316/15860-13/S-YEM 
 –منازل النازحين  تأهيلدعم المأوى االنتقالي والداعم وإعادة 

 السكان المتضررين من الحرب والغير نازحين

التكافل جمعية 

 اإلنساني
 أولوية مرتفعة 0% 253,920 - 253,920 253,920

-13/S-YEM

NF/59025/R/16127 

االنتقالية للنازحين تقديم مأوى دعم فوري للمالجئ وبناء المالجئ 

الجدد والنازحين طويلي األمد في شمال اليمن من خالل المساعدة 

المال مقابل العمل وبناء أدوات إعادة البناء وتوزيع حقائب المواد 

 الغير غذائية

 

 أولوية مرتفعة %0 940,000 - 940,000 - المعونة اإلسالمية

  %34 26,262,476 13,276,308 39,538,784 31,428,784 المخيمات والمواد الغير غذائية والمأوىاإلجمالي الفرعي لمجموعة تنسيق وإدارة 

 مجموعة خدمات الدعم والتنسيق

-YEM

13/CSS/56072/R/13115 

الدعم بين اإلجماليات والمنظمات الغير حكومية الدولية فيما يتعلق 

 الخرائط إعدادبإدارة المعلومات وعملية 

منظمة برامج 

إدارة المعلومات 

 وشؤون األلغام

866,598 737,765 513,704 224,061 70% 
أولوية 

 متوسطة

13/CSS/56333/R/119-YEM تقوية التنسيق والمناصرة اإلنسانية في اليمن 
مكتب تنسيق 

 الشؤون اإلنسانية
 أولوية مرتفعة 90% 499,549 4,359,165 4,858,714 5,242,816

13/CSS/56348/R/5139-YEM 
المعلومات األمنية: قام بتعزيز تمكين قدرات المعلومات األمنية 

 األمنية )تم سحبة(والدعم العملياتي للعمليات 

إدارة األمن 

والسالمة التابعة 

 لألمم المتحدة

 أولوية مرتفعة 0% - - - 260,459

13/CSS/59014/R/5139-YEM 
والعمليات األمنية: قام بتعزيز تمكين قدرات المعلومات المعلومات 

 األمنية والدعم العملياتي للعمليات األمنية

إدارة األمن 

والسالمة التابعة 

 لألمم المتحدة

 أولوية مرتفعة 0% 200,300 - 200,300 -

  %84 923,910 4,872,869 5,796,779 6,369,873 خدمات الدعم والتنسيق الفرعي لمجموعةاإلجمالي 

 مجموعة اإلنعاش المبكر

13/ER/53847/5162-YEM  أبينخطة االستجابة السريعة في محافظة 

فيلق الرحمة 

)ميرسي 

 كوربس(

3,450,000 3,450,000 - 3,450,000 0% 
أولوية 

 متوسطة

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/56164/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/56164/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/56316/15860
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/56316/15860
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/59025/R/16127
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/S-NF/59025/R/16127
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/CSS/56072/R/13115
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/CSS/56072/R/13115
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/CSS/56333/R/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/CSS/56333/R/119
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/CSS/56348/R/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/CSS/56348/R/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/CSS/59014/R/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/CSS/59014/R/5139
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/53847/5162
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/53847/5162
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 رقم/رمز المشروع:

قم بالضغط على رمز المشروع الذي 

يرتبط بالرابط لفتح التفاصيل الكاملة 

 للمشروع(

الجهة المشاركة  اسم المشروع

في النداء 

 اإلنساني

متطلبات التمويل 

 األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

متطلبات التمويل  التمويل

التي لم يتم 

 تمويلها

النسبة التي تم 

 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

13/ER/54424/R/5120-YEM 
والرجال  للنساءالمبكر المتكامل  واإلنعاشمشروع سبل العيش 

 الضعفاء في اليمن

-اوكسفام 

 بريطانيا
5,000,000 2,897,500 523,560 2,373,940 18% 

أولوية 

 متوسطة

13/ER/54503/5181-YEM  المجتمعي في جنوب اليمنإدارة الصراع 

المجلس 

الدنماركي 

 لالجئين

 أولوية مرتفعة 0% 233,585 - 233,585 233,585

13/ER/54512/5181-YEM 
 اإلنسانية والقدرات المؤسسية للمنظمات الغيربناء االستجابة 

 المحلية في اليمن حكومية

المجلس 

الدنماركي 

 لالجئين

473,179 473,179 - 473,179 0% 
أولوية 

 متوسطة

13/ER/54810/8058-YEM تمكين الشباب ومنع التطرف 
اإلغاثة اإلسالمية 

 عبر العالم
4,209,000 4,209,000 - 4,209,000 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/ER/55076/776-YEM 
تنسيق مجموعة اإلنعاش المبكر على المستوى المركزي 

 والمستوى الميداني

 األممبرنامج 

 اإلنمائيالمتحدة 
 أولوية مرتفعة 0% 125,000 - 125,000 125,000

13/ER/55100/298-YEM 
من اجل دعم اإلنعاش  أبينإعادة بناء سبل العيش في محافظة 

 المبكر

منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 6% 4,609,495 300,000 4,909,495 4,909,495

13/ER/55521/5660-YEM 
تدخل اإلنعاش المبكر في مديريات جعار وزنجبار في محافظة 

 أبين

المنظمة اإليطالية 

للطوارئ 

 انترسوس

 أولوية مرتفعة 0% 219,440 - 219,440 219,440

13/ER/56025/R/776-YEM 
دعم القضاء على تهديدات األلغام األرضية / المتفجرات من 

 الحرب في الشمال )تم سحبة( مخلفات

 األممبرنامج 

 اإلنمائيالمتحدة 
 أولوية مرتفعة 0% - - - 1,177,000

13/ER/56029/776-YEM تطوير واستعادة سبل العيش 
 األممبرنامج 

 اإلنمائيالمتحدة 
 أولوية مرتفعة 0% 3,250,000 - 3,250,000 3,250,000

13/ER/56032/776-YEM  الحكوميةتنمية القدرات المشتركة للمنظمات غير 
 األممبرنامج 

 اإلنمائيالمتحدة 
 أولوية مرتفعة 0% 1,812,000 - 1,812,000 1,812,000

13/ER/56306/R/14970-YEM  المجتمع المدني اليمنيتعزيز قدرات منظمات 
المنتدى اإلنساني 

 اليمني
 أولوية مرتفعة 0% 242,500 - 242,500 242,500

13/ER/56308/15823-YEM 
الصغيرة لدعم الحلول الدائمة التي تعمل إعادة تأهيل المشاريع 

 على حث العائدين أبين

 ألجلمؤسسة 

 الجميع
 أولوية مرتفعة 0% 102,298 - 102,298 102,298

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/54424/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/54424/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/54503/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/54503/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/54512/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/54512/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/54810/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/54810/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/55076/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/55076/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/55100/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/55100/298
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/55521/5660
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/55521/5660
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56025/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56025/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56029/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56029/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56032/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56032/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56306/R/14970
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56306/R/14970
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56308/15823
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56308/15823
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 رقم/رمز المشروع:

قم بالضغط على رمز المشروع الذي 

يرتبط بالرابط لفتح التفاصيل الكاملة 

 للمشروع(

الجهة المشاركة  اسم المشروع

في النداء 

 اإلنساني

متطلبات التمويل 

 األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

متطلبات التمويل  التمويل

التي لم يتم 

 تمويلها

النسبة التي تم 

 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

13/ER/56309/15823-YEM برنامج فرص سبل العيش للشباب 
 ألجلمؤسسة 

 الجميع
 أولوية مرتفعة 0% 76,374 - 76,374 76,374

13/ER/56321/8058-YEM 
مبادرة بناء السالم المجتمعي في مديريات رداع والرياشية في 

 محافظة البيضاء

اإلغاثة اإلسالمية 

 عبر العالم
 أولوية مرتفعة 0% 2,153,000 - 2,153,000 2,153,000

13/ER/56328/R/776-YEM 
دعم القضاء على تهديدات األلغام األرضية / المتفجرات من 

 مخلفات الحرب في الجنوب )تم سحبة(

 األممبرنامج 

 اإلنمائيالمتحدة 
 أولوية مرتفعة 0% - - - 1,323,000

13/ER/56330/776-YEM 
مشاريع البنية التحتية الصغيرة للمجتمعات المتضررة من الصراع 

 السياسي وعدم االستقرار

 األممبرنامج 

 اإلنمائيالمتحدة 
450,000 450,000 - 450,000 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/ER/56362/5349-YEM 

المتفجرات من مخلفات الحرب  تقديم المساعدة لضحايا األلغام /

)متفجرات من مخلفات الحرب( وضحايا النزاع الذين هم في حاجة 

إلى إعادة التأهيل والخدمات النفسية واالجتماعية، وإلى النازحين 

 داخليا أو العائدين الذين يعيشون مع اإلصابات أو اإلعاقات

منظمة اإلعاقة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 0% 1,650,000 - 1,650,000 1,650,000

13/ER/56918/R/15910-YEM 
التمكين االقتصادي للشباب في حضرموت )التدريب الفني وعلى 

 الحرف اليدوية(

الوكالة الفرنسية 

 للتنمية
240,000 240,000 - 240,000 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/ER/56919/R/15910-YEM  اليمنية الجمهورية-حضرموت التمكين االقتصادي للمرأة في 
الوكالة الفرنسية 

 للتنمية
370,000 370,000 - 370,000 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/ER/59129/R/6579-YEM  اليمن-ولحج  أبينالمساعدات المعيشية في 

وكالة األدفنتست 

لإلغاثة والتنمية 

 أدرا –الدولية 

- 610,000 - 610,000 0% 
أولوية 

 متوسطة

13/ER/59264/R/776-YEM 
األلغام و المتفجرات من مخلفات الحربدعم القضاء على أثر 

 )المرحلة الرابعة(

 األممبرنامج 

 اإلنمائيالمتحدة 
 أولوية مرتفعة 23% 7,793,715 2,301,225 10,094,940 -

  %8 34,443,526 3,124,785 37,568,311 31,465,871 اإلنعاش المبكر الفرعي لمجموعةاإلجمالي 

 التعليم

13/E/54016/15777-YEM 

النازحين داخليا والعائدين في المناطق  لألطفالالدعم التعليمي 

اشتقت  )حملة وأبينمن النزاع في محافظتي لحج  المتضررة

 ستي(لمدر

 

المؤسسة الوطنية 

للتنمية وحقوق 

 اإلنسان

 أولوية مرتفعة 0% 824,000 - 824,000 824,000

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56309/15823
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56309/15823
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56321/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56321/8058
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56328/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56328/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56330/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56330/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56362/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56362/5349
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56918/R/15910
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56918/R/15910
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56919/R/15910
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/56919/R/15910
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/59129/R/6579
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/59129/R/6579
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/59264/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/ER/59264/R/776
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/54016/15777
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/54016/15777
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 األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة
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 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

13/E/54137/5834-YEM 

لبيئة تعليمية وقائية وتعليم  األمنتوفير القدرة على الوصول 

النازحين داخليا واألطفال والشباب في المناطق  ألبناءالمهارات 

 المتضررة من النزاع

المجلس 

النرويجي 

 لالجئين

909,500 909,500 - 909,500 0% 
أولوية 

 متوسطة

13/E/55114/R/124-YEM 

تحسين نوعية التعلم ولقدرة على الحصول على التعليم لعدد 

طفل من المهمشين والمحرومين في جنوب  أونازح  5116111

 وشمال اليمن

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 21% 10,047,963 2,711,337 12,759,300 12,759,300

13/E/55415/R/6079-YEM  التعليم في حاالت الطوارئضمان حق الطفل في 
 إنقاذمنظمة 

 الطفولة
 أولوية مرتفعة 0% 1,400,000 - 1,400,000 6,000,000

13/E/56917/R/15910-YEM  إدارة مدارس الثانويةحوسبة أنشطة 
وكالة التنمية 

 الفرنسية
82,969 82,969 - 82,969 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/E/59300/R/6079-YEM التعليم في حاالت الطوارئ 
 إنقاذمنظمة 

 الطفولة
- 3,456,000 - 3,456,000 0% 

أولوية 

 متوسطة

  %14 16,720,432 2,711,337 19,431,769 20,575,769 اإلجمالي الفرعي لمجموعة التعليم

 األمن الغذائي والزراعة

13/A/53798/R/5181-YEM 
مكافحة انعدام األمن الغذائي وتحسين سبل العيش بين السكان 

 المتضررين من الصراع والمهمشين

المجلس 

الدنماركي 

 لالجئين

 أولوية مرتفعة 0% 1,350,559 - 1,350,559 1,350,559

13/A/54144/5271-YEM 
تحسين حالة األمن الغذائي واستعادة سبل العيش للسكان األكثر 

 المحافظات الوسطى والغربية من اليمنضعفا في 

منظمة العمل ضد 

 - فرنسا-الجوع 
 أولوية مرتفعة 29% 2,104,386 863,159 2,967,545 2,967,545

13/A/54179/15347-YEM 
وسبل العيش المتكامل من اجل المجتمعات  يمشروع األمن الغذائ

 اليمن-المتضررة من النزاع في محافظات حجة والحديدة 

مبادرة الرؤية 

 الصحية
 أولوية مرتفعة 0% 1,805,000 - 1,805,000 1,805,000

13/A/54689/R/123-YEM 
الضعيفة في محافظة حجة  لألسرالغذائي  األمنتحسين حالة انعدام 

 المرأة بهالغذاء في حديقة المنزل والذي تقوم  إنتاجمن خالل 

 األغذيةمنظمة 

 لألمموالزراعة 

 المتحدة

 أولوية مرتفعة 0% 3,506,320 - 3,506,320 3,506,320

13/A/54691/R/123-YEM 

حماية واستعادة األصول المعيشية الزراعية األساسية من األسر 

النازحة والمجتمعات المضيفة لهم في محافظة حجة والعائدين في 

 )تم سحبة( أبينمحافظة 

 األغذيةمنظمة 

 لألمموالزراعة 

 المتحدة

 أولوية مرتفعة 100% - 1,693,311 1,693,311 2,230,000

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/54137/5834
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/54137/5834
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/55114/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/55114/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/55415/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/55415/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/56917/R/15910
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/56917/R/15910
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/59300/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/E/59300/R/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/53798/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/53798/R/5181
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54144/5271
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54144/5271
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54179/15347
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54179/15347
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54689/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54689/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54691/R/123
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54691/R/123
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 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

13/A/54692/123-YEM 
 (IPC) التصنيف المتكامل لمرحلة األمن الغذائي في اليمن

 المرحلة الثانية

 األغذيةمنظمة 

 لألمموالزراعة 

 المتحدة

850,000 850,000 - 850,000 0% 
أولوية 

 متوسطة

13/A/54694/6079-YEM األمن الغذائي وبرنامج استعادة األصول لألسر اليمنية الضعيفة 
 إنقاذمنظمة 

 الطفولة
 أولوية مرتفعة 0% 12,325,000 - 12,325,000 12,325,000

13/A/54711/123-YEM تعزيز التنسيق بين األمن الغذائي والزراعة في اليمن 

 األغذيةمنظمة 

 لألمموالزراعة 

 المتحدة

 أولوية مرتفعة 0% 754,864 - 754,864 754,864

13/A/54711/561-YEM تعزيز التنسيق بين األمن الغذائي والزراعة في اليمن 
برنامج الغذاء 

 العالمي
 أولوية مرتفعة 0% - - - -

13/A/54715/R/123-YEM 
وعلى االستخدام  تأهيلتحسن سبل العيش المرنة بناء على إعادة 

 المياهالفعال لتقنيات حصاد 

 األغذيةمنظمة 

 لألمموالزراعة 

 المتحدة

 أولوية مرتفعة 11% 4,180,000 500,000 4,680,000 4,680,000

13/A/54789/R/6579-YEM  ولحج أبينمشروع المساعدات الغذائية في 

وكالة األدفنتست 

لإلغاثة والتنمية 

 أدرا –الدولية 

 أولوية مرتفعة 0% 2,911,458 - 2,911,458 5,822,918

13/A/54811/R/6971-YEM  أولوية مرتفعة %0 - - - 5,875,100 الدولية اإلغاثة المبكر في لحج )تم سحبة( واإلنعاشالمساعدات الغذائية 

13/A/54819/6971-YEM مرتفعةأولوية  %0 1,993,038 - 1,993,038 1,993,038 الدولية اإلغاثة تحسين األمن الغذائي في وسط غرب اليمن 

13/A/54833/5645-YEM 

المساهمة في تحسين األمن الغذائي وسبل العيش الزراعية وتعزيز 

الضعيفة المتضررة والغير متضررة من الصراع في  األسر مرونة

 وريمة ولحجمحافظات حجة وعمران 

منظمة كير 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 0% 2,500,000 - 2,500,000 2,500,000

13/A/54847/8058-YEM 
تحسين نظام إدارة المياه من أجل الزراعة واألمن الغذائي في 

 اليمن

اإلغاثة اإلسالمية 

 عبر العالم
4,930,843 4,930,843 - 4,930,843 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/A/54870/R/6458-YEM 
تحسين األمن الغذائي واإلنعاش المبكر للمجتمعات الريفية الضعيفة 

 من خالل دعم سبل العيش

منظمة التنمية 

 والتعاون التقني
 أولوية مرتفعة 71% 2,109,243 5,109,329 7,218,572 7,218,572

13/A/55059/298-YEM  محافظة الجوف لدعم اإلنعاش المبكرإعادة بناء سبل العيش في 
منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 0% 3,842,895 - 3,842,895 3,842,895

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/54692/123
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 رقم/رمز المشروع:

قم بالضغط على رمز المشروع الذي 

يرتبط بالرابط لفتح التفاصيل الكاملة 

 للمشروع(

الجهة المشاركة  اسم المشروع

في النداء 

 اإلنساني

متطلبات التمويل 

 األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

متطلبات التمويل  التمويل

التي لم يتم 

 تمويلها

النسبة التي تم 

 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

13/A/57080/5465-YEM 
العوامل الهيكلية النعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية الحد من 

 اليمن –من محافظة ذمار 

-الصليب األحمر 

 فرنسا
920,200 920,200 - 920,200 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/A/57081/5465-YEM 
الحد من العوامل الهيكلية النعدام األمن الغذائي في المناطق الريفية 

 اليمن –من محافظة الضالع 

الصليب األحمر 

 فرنسا –
759,700 759,700 - 759,700 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/ER/53824/R/5120-YEM 
مشروع متكامل لألمن الغذائي واإلنعاش المبكر للنساء والرجال 

 في اليمنالضعفاء 

-اوكسفام 

 بريطانيا
 أولوية مرتفعة 59% 2,946,643 4,240,857 7,187,500 17,250,000

13/ER/54057/14879-YEM 
للسكان الضعفاء في محافظات الحديدة تحسين األمن الغذائي 

 وريمة

منظمة اإلسعاف 

المساعدة -األولي

 الطبية الدولية

 أولوية مرتفعة 0% 2,183,330 - 2,183,330 2,183,330

13/ER/54141/5834-YEM 

حماية المشردين داخليا والعائدين والمجتمعات المحلية المتضررة 

من النزاع في عدن وأبين من خالل تعزيز األمن الغذائي وظروف 

 .المعيشة

المجلس 

النرويجي 

 لالجئين

 أولوية مرتفعة 54% 2,046,044 2,403,953 4,449,997 4,449,997

13/F/53845/5162-YEM برنامج األمن الغذائي في حاالت الطوارئ في تعز ولحج 

فيلق الرجمة 

)ميرسي 

 كوربس(

 مرتفعةأولوية  0% 7,600,000 - 7,600,000 7,600,000

13/F/54865/561-YEM 
الدعم الغذائي للذين يعانون من انعدام األمن الغذائي واألشخاص 

 المتضررين من النزاع في حاالت الطوارئ

 برنامج الغذاء

 العالمي
 أولوية مرتفعة 63% 76,862,970 130,483,487 207,346,457 207,346,457

  %51 138,482,493 145,294,096 283,776,589 303,162,338 الغذائي والزراعة األمناإلجمالي الفرعي لمجموعة 

 مجموعة الصحة

13/H/53769/122-YEM 

تسليم الحزمة األساسية من خدمات الرعاية الصحية وخدمات 

الحفاظ على الحياة وتنشيط الخدمات الصحية للنازحين 

والمجتمعات المضيفة والمجتمعات المحلية المتضررة األخرى بما 

 أحداثفي ذلك مراقبة التغذية وإدارة اإلصابات الجماعية خالل 

 العنف المحتملة

منظمة الصحة 

 العالمية
 أولوية مرتفعة 23% 18,891,622 5,568,578 24,460,200 24,460,200

13/H/53787/122-YEM 

الرصد واالستجابة لألوبئة واألحداث الصحية العمومية التي تثير 

قلقا على المستوى الوطني، والوقاية من ومكافحة وعالج 

الوقاية منها عن طريق التحصين والمتوطنة  األمراض التي يمكن

 في المناطق المتضررة من اليمن

منظمة الصحة 

 العالمية
 أولوية مرتفعة 12% 4,316,650 600,000 4,916,650 4,916,650

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/A/57080/5465
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 األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

متطلبات التمويل  التمويل

التي لم يتم 

 تمويلها

النسبة التي تم 

 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

13/H/53885/122-YEM 
تنسيق مجموعة الصحة على المستويين المركزي والميداني 

 اإلنساني الفعال العمللتحقيق 

منظمة الصحة 

 العالمية
 أولوية مرتفعة 0% 588,500 - 588,500 588,500

13/H/53902/6971-YEM 
دعم الرعاية الصحية األولية للمجتمعات الضعيفة في صعدة وحجة 

 وتعز
 أولوية مرتفعة %0 2,315,371 - 2,315,371 2,315,371 الدولية اإلغاثة

13/H/53949/1171-YEM 
اإلنجابية تنفيذ الحد األدنى من مجموعة الخدمات األولية للصحة 

 في حاالت األزمة

صندوق األمم 

 المتحدة للسكان
 أولوية مرتفعة 22% 1,641,762 458,024 2,099,786 2,099,786

13/H/54511/6079-YEM 
الرعاية الصحية األولية في حاالت الطوارئ وخدمات خدمات 

 الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ

 إنقاذمنظمة 

 الطفولة
 أولوية مرتفعة 0% 6,000,000 - 6,000,000 6,000,000

13/H/54739/8772-YEM الدعم الطبي إلى السكان المتضررين من النزاع في اليمن 
 أطباءمنظمة 

 فرنسا-العالم 
 مرتفعةأولوية  0% 662,329 - 662,329 662,329

13/H/54803/6579-YEM 
المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ في المخيم الثالث حرض، 

 المرحلة الثانية

وكالة األدفنتست 

لإلغاثة والتنمية 

 أدرا –الدولية 

 أولوية مرتفعة 0% 610,000 - 610,000 610,000

13/H/54957/5179-YEM 
الخدمات الصحية األولية المتكاملة لألشخاص المتضررين من 

 النزاع في محافظات عدن وأبين في اليمن

 األحمرالصليب 

 الدولي
 أولوية مرتفعة 0% 1,883,500 - 1,883,500 1,883,500

13/H/54989/13062-YEM 

زيادة معدالت المراضة والوفيات واإلعاقة بين السكان منع 

"خاصة النساء" المتضررة من األزمة في محافظة أبين بسبب 

 نقص خدمات الصحة اإلنجابية في حاالت الطوارئ

جمعية رعاية 

 اليمنية األسرة
 أولوية مرتفعة 0% 472,500 - 472,500 472,500

13/H/55064/5195-YEM 

توفير خدمات الرعاية الصحية األولية األساسية إلى السكان 

محافظة الحديدة  مديريات في 4المضيفة في  والمجتمعاتالضعفاء 

 .اليمن

المنظمة الدولية 

لإلغاثة الطبية في 

 حاالت الطوارئ

 أولوية مرتفعة 0% 1,585,672 - 1,585,672 1,585,672

13/H/55371/5160-YEM 
واألطفال من للسكان األكثر  لألمهات الصحيةتوفير الرعاية 

 ضعفا في محافظة صنعاء

الهيئة الطبية 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 100% - 1,000,000 1,000,000 1,000,000

13/H/56088/298-YEM 
المتضررين من  للحياة للسكانتوفير الرعاية الصحية المنقذة 

 والجوفالنظام الصحي في محافظات أبين  إنعاش، وعدم األزمة

منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 19% 3,175,100 752,320 3,927,420 3,927,420

13/H/56116/298-YEM 

توفير الرعاية الصحية المنقذة للحياة وخدمات الرعاية النفسية 

واالجتماعية للمهاجرين الضعفاء الذين تقطعت بهم السبل في 

 حجة- حرض

منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 58% 475,324 650,738 1,126,062 1,126,062
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 تغطيتها
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  ($) ($) ($) ($) (%)  

13/H/56149/124-YEM 

الفتيات والفتيان والنساء في يتم منع زيادة الوفيات والمراضة بين 

األزمة اإلنسانية من خالل حمالت تطعيم واسعة النطاق وخدمات 

التوعية وإصالح نظام الرعاية الصحية األولية التي تستهدف 

 الفئات الضعيفة من السكان في المحافظات المتضررة

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 31% 4,747,023 2,152,977 6,900,000 6,900,000

13/H/56323/5109-YEM 
الوقاية من فيروس نقص المناعة بين الشباب النازحين داخليا 

 والمجتمعات المضيفة

برنامج األمم 

المشترك المتحدة 

 لمكافحة اإليدز

 أولوية مرتفعة 0% 104,325 - 104,325 104,325

13/H/58939/R/6579-YEM 
من صندوق  مشروع المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ الممول

 االستجابة للطوارئ

وكالة األدفنتست 

لإلغاثة والتنمية 

 أدرا –الدولية 

 أولوية مرتفعة 100% - 264,267 264,267 264,267

13/H/59000/R/6579-YEM  صنعاء –المساعدة الطبية في حاالت الطوارئ 

وكالة األدفنتست 

لإلغاثة والتنمية 

 أدرا –الدولية 

- 350,905 - 350,905 0% 
أولوية 

 متوسطة

  %19 47,820,583 11,446,904 59,267,487 58,916,582 اإلجمالي الفرعي لمجموعة الصحة

 اإلمدادمجموعة 

13/CSS/56367/561-YEM 
من اجل دعم  ومجموعة اإلمدادتنسيق خدمة نقل الركاب جوا 

 االستجابة اإلنسانية في صعدة

برنامج الغذاء 

 العالمي
 أولوية مرتفعة 86% 218,862 1,381,138 1,600,000 1,600,000

  %86 218,862 1,381,138 1,600,000 1,600,000 اإلمداداإلجمالي الفرعي لمجموعة 

 مجموعة القطاعات المتعددة: الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

13/MS/54181/R/561-YEM  المبكر لالجئين في اليمن واإلنعاشمساعدات اإلغاثة 
برنامج الغذاء 

 العالمي
 ولوية مرتفعةأ 89% 439,407 3,505,294 3,944,701 3,944,701

13/MS/54516/R/5181-YEM 

 يواجهاماية التي حلمخاطر ال اإلنساناالستجابة المبنية على حقوق 

اليمن من المهاجرين وطالبي اللجوء  إلىالواصلين الجدد 

 والالجئين

المجلس 

الدنماركي 

 لالجئين

 أولوية مرتفعة 68% 247,266 537,634 784,900 461,320

13/MS/54806/6579-YEM مشروع الدعم االقتصادي واالجتماعي المشترك، المرحلة الثانية 

وكالة األدفنتست 

لإلغاثة والتنمية 

 أدرا –الدولية 

415,000 415,000 - 415,000 0% 
أولوية 

 متوسطة
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 رقم/رمز المشروع:

قم بالضغط على رمز المشروع الذي 

يرتبط بالرابط لفتح التفاصيل الكاملة 

 للمشروع(

الجهة المشاركة  اسم المشروع

في النداء 

 اإلنساني

متطلبات التمويل 

 األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

متطلبات التمويل  التمويل

التي لم يتم 

 تمويلها

النسبة التي تم 

 تغطيتها

 األولوية

  ($) ($) ($) ($) (%)  

13/MS/55275/R/120-YEM توفير الحماية الدولية والمساعدة لالجئين وطالبي اللجوء في اليمن 

المفوضية العليا 

لألمم المتحدة 

 لشئون الالجئين

 أولوية مرتفعة 37% 21,796,618 12,708,170 34,504,788 34,452,288

13/MS/55411/5660-YEM تحديد ومساعدة ضحايا االتجار بالبشر 

اإليطالية المنظمة 

للطوارئ 

 انترسوس

 أولوية مرتفعة 0% 57,000 - 57,000 57,000

13/MS/56067/298-YEM 
الطوعية  المساعدة اإلنسانية في حاالت الطوارئ من أجل العودة

 للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن

منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 13% 4,749,777 735,528 5,485,305 5,485,305

13/MS/56078/298-YEM 

توفير الخدمات المنقذة لألرواح اإلنسانية وحماية للمهاجرين 

المستضعفين في نقاط وصولهم على طول الساحل الجنوبي 

 والغربي من اليمن وفي مرافق االحتجاز

منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 13% 3,287,139 509,031 3,796,170 3,796,170

13/MS/56310/5861-YEM  صنعاء-البرنامج مجتمعي لدعم الالجئين في المناطق الحضرية IRD 1,837,216 1,837,216 250,000 1,587,216 14% 
أولوية 

 متوسطة

13/MS/58940/R/8922-YEM 

األدوية األساسية من خالل  األولية وتوفيرخدمات الرعاية الصحية 

 القائمة وبناءالوحدات الصحية / المراكز والعيادات المتنقلة 

الصحة والنظافة وتوفير  الوعي فيالقدرات للكوادر الطبية ورفع 

 المواد األساسية للنظافة الشخصية.

HAD 247,264 247,264 247,264 - 100% أولوية مرتفعة 

  %36 32,579,423 18,492,921 51,072,344 50,696,264 اإلجمالي الفرعي لمجموعة القطاعات المتعددة: الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
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 مجموعة التغذية

13/H/53699/122-YEM 
دعم خدمات التغذية والتدبير العالجي لحاالت سوء التغذية عن 

 مراكز االستقرارطريق إنشاء 

منظمة الصحة 

 العالمية
 أولوية مرتفعة 0% 1,465,000 - 1,465,000 1,465,000

13/H/53837/5162-YEM 
 الطوارئ في محافظتي تعز ولحجبرنامج التغذية في حاالت 

 
 %0 1,000,000 - 1,000,000 1,000,000 فيلق الرحمة

أولوية 

 متوسطة

13/H/53892/6971-YEM أولوية مرتفعة %0 1,650,000 - 1,650,000 1,650,000 اإلغاثة الدولية محافظات حجة وصعدة مساعدة التغذية الشاملة في 

13/H/54064/5271-YEM 
الطوارئ للسكان المتضررين من التدخالت التغذوية في حاالت 

 األزمات في محافظات شمال ووسط غرب اليمن

منظمة العمل ضد 

 - فرنسا-الجوع 
 أولوية مرتفعة 0% 2,805,600 - 2,805,600 2,805,600

13/H/54138/15347-YEM 

اإلدارة المجتمعية المنقذة للحياة من سوء التغذية الشامل وسوء 

في مناطق  6التغذية الحاد الشديد وتعزيز صحة األم والطفل في 

 .محافظة الحديدة ومحافظة حجة

مبادرة الرؤية 

 الصحية
 أولوية مرتفعة 0% 1,240,000 - 1,240,000 1,240,000

13/H/54192/561-YEM  لألشخاص الضعفاء في اليمنمساعدة التغذية 
برنامج الغذاء 

 العالمي
 أولوية مرتفعة 61% 15,066,414 23,931,790 38,998,204 38,998,204

13/H/54245/R/5195-YEM 

تدخالت تغذوية مجتمعية في حاالت الطوارئ للفتيات والفتيان دون 

الحوامل والمرضعات الالتي يعانين من  سنوات وللنساء 5سن 

سوء التغذية الحاد المعتدل والشديد في أربع مناطق في محافظة 

 الحديدة في اليمن

المنظمة الدولية 

لإلغاثة الطبية في 

 حاالت الطوارئ

 أولوية مرتفعة 0% 940,186 - 940,186 940,186

13/H/54502/6079-YEM االستجابة ألزمة سوء التغذية في حاالت الطوارئ 
 إنقاذمنظمة 

 الطفولة
 أولوية مرتفعة 50% 4,000,025 3,999,975 8,000,000 8,000,000

13/H/54541/R/124-YEM 

رفع مستوى اإلدارة المتكاملة لنقص التغذية الحاد بين األطفال دون 

من الفتيات والفتيان في المجتمعات األكثر ضعفا في سن الخامسة 

 اليمن

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 29% 17,449,686 7,002,318 24,452,004 24,452,004

13/H/54641/15594-YEM 

المساهمة في إنقاذ حياة الفتيات والفتيان من سوء التغذية الحاد من 

مع التركيز خالل العالج وإعادة التأهيل والتوعية وإشراك المجتمع 

 على جوانب أخرى من صحة الطفل

 أولوية مرتفعة %0 1,080,000 - 1,080,000 1,080,000 منظمة سول

13/H/54732/8772-YEM 
التغذية إلى السكان المتضررين من النزاع في الدعم ومساعدات 

 اليمن

منظمة أطباء 

 فرنسا –العالم 
 أولوية مرتفعة 0% 366,716 - 366,716 366,716

13/H/54814/12692-YEM 

في حاالت الطوارئ لمعالجة سوء التغذية  لدعمالمشروع المتكامل 

مناطق من  9الصحي في  مجتمعي والتعليممن خالل نهج 

 محافظات تعز ولحج وأبين

 أولوية مرتفعة %0 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000 قطر الخيرية
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13/H/54814/12939-YEM 

في حاالت الطوارئ لمعالجة سوء التغذية  لدعمالمشروع المتكامل 

مناطق من  9الصحي في  مجتمعي والتعليممن خالل نهج 

 محافظات تعز ولحج وأبين

 اإلصالحجمعية 

االجتماعية 

 الخيرية

 أولوية مرتفعة 0% - - - -

13/H/54829/14879-YEM 
إدارة سوء التغذية للفتيان والفتيات تحت سن الخامسة في برنامج 

 .محافظات الحديدة وريمة

منظمة اإلسعاف 

المساعدة -األولي

 الطبية الدولية

 أولوية مرتفعة 0% 2,150,000 - 2,150,000 2,150,000

13/H/54838/8058-YEM  اإلغاثة اإلسالمية في اليمن –لحج عدن  التغذية فيمشروع 
اإلغاثة اإلسالمية 

 عبر العالم
 أولوية مرتفعة 0% 2,061,632 - 2,061,632 2,061,632

13/H/54840/6458-YEM 
والعالج من سوء التغذية الحاد  المجتمعية والوقايةتحسين اإلدارة 

 في محافظات الحديدة وإب وريمة والضالع

منظمة التنمية 

 والتعاون التقني
 أولوية مرتفعة 0% 3,000,000 - 3,000,000 3,000,000

13/H/54953/5179-YEM  النزاع في جنوب اليمنمساعدات التغذية السكان المتضررين من 
 األحمرالصليب 

 الدولي
 أولوية مرتفعة 0% 600,000 - 600,000 600,000

13/H/54978/298-YEM 

اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد بين للفتيات والفتيان دون سن 

 والجوف أبينالحوامل والمرضعات محافظات  سنوات وللنساء 5

 

منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 8% 1,747,165 148,715 1,895,880 1,895,880

13/H/54992/12940-YEM 0 340,000 - 340,000 340,000 اتحاد نساء اليمن الوقاية من سوء التغذية بين الفئات األكثر ضعفا في محافظة أبين% 
أولوية 

 متوسطة

13/H/55385/5160-YEM مساعدات التغذية إلى السكان الضعفاء في اليمن 
الهيئة الطبية 

 الدولية
 مرتفعةأولوية  97% 31,502 943,498 975,000 975,000

  %38 59,993,926 36,026,296 96,020,222 96,020,222 اإلجمالي الفرعي لمجموعة التغذية

 مجموعة الحماية

13/MA/55557/R/124-YEM 

التوعية عن مخاطر األلغام بين السكان المتضررين من النزاع 

والنازحين داخليا بما في ذلك األوالد والبنات في المناطق المتأثرة 

والمناطق ذات األولوية في المحافظات الشمالية والجنوبية من 

 اليمن

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 66% 600,000 1,150,000 1,750,000 1,500,000

-HR-13/P-YEM

RL/53237/5660 

رصد حماية النازحين العائدين والدعم النفسي واالجتماعي ألكثر 

والمجتمعات المضيفة المتأثرة الفئات ضعفا من بين العائدين 

 بالحرب في محافظة أبين

المنظمة اإليطالية 

للطوارئ 

 انترسوس

598,146 598,146 235,660 362,486 39% 
أولوية 

 متوسطة

-HR-13/P-YEM

RL/53957/R/5181 

بناء شبكات الحماية المجتمعية في المناطق المتضررة من النزاع 

 )تم سحب المشروع(

المجلس 

الدنماركي 

 لالجئين

673,030 - - - 0% 
أولوية 

 متوسطة
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-HR-13/P-YEM

RL/54035/R/5120 

الحماية: ضمان حصول األشخاص المعرضين للخطر على 

 المشروع(خدمات الطوارئ )تم سحب 

 –اوكسفام 

 بريطانيا
145,000 - - - 0% 

أولوية 

 متوسطة

-HR-13/P-YEM

RL/54078/R/1171 

االجتماعي تحسين التعرف على حاالت العنف حسب النوع 

والوصول إلى خدمات الرعاية النوعية والدعم من خالل بناء 

 القدرات والتقييم الميداني.

صندوق األمم 

 المتحدة للسكان
 أولوية مرتفعة 50% 762,087 770,463 1,532,550 1,032,550

-HR-13/P-YEM

RL/54767/8058 

حماية للنساء واألطفال والمجتمعات المعرضة للخطر )النازحين 

 داخليا والمجتمعات المضيفة(

اإلغاثة اإلسالمية 

 العالمعبر 
10,371,275 10,371,275 - 10,371,275 0% 

أولوية 

 متوسطة

-HR-13/P-YEM

RL/54846/5162 
 محافظة صنعاء حماية الطفل في المدارس المتأثرة بالصراعات في

فيلق الرحمة 

)ميرسي 

 كوربس(

600,000 600,000 - 600,000 0% 
أولوية 

 متوسطة

RL/55069/298-HR-13/P-YEM 
اإلنسانية والحماية لألطفال المهاجرين الذين توفير المساعدة 

 تقطعت بهم السبل في حرض

منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 0% 1,657,635 - 1,657,635 1,657,635

-HR-13/P-YEM

RL/55383/15809 
 تمكين المرأة في المناطق المتضررة من النزاع

منظمة رقيب 

 اإلنسانلحقوق 
 مرتفعةأولوية  0% 153,880 - 153,880 153,880

-HR-13/P-YEM

RL/55384/15809 

 تعزيز العدالة وتطوير التشريعات لحماية حقوق اإلنسان في اليمن

 

منظمة رقيب 

 اإلنسانلحقوق 
 أولوية مرتفعة 0% 136,480 - 136,480 136,480

-HR-13/P-YEM

RL/55403/12939 

ضمان بيئة توفر الحماية للفتيان والفتيات بما في ذلك المراهقين 

المتأثرين بالنزاعات المسلحة في محافظات حجة ولحج وصنعاء 

 وعمران وأبين

 اإلصالحجمعية 

االجتماعية 

 الخيرية

1,652,500 1,652,500 - 1,652,500 0% 
أولوية 

 متوسطة

-HR-13/P-YEM

RL/55412/R/5660 

تعزيز الحماية لألطفال غير المصحوبين بذويهم في محافظة حجة 

 في اليمن )تم سحب المشروع(

المنظمة اإليطالية 

للطوارئ 

 انترسوس

 أولوية مرتفعة 0% - - - 300,000

-HR-13/P-YEM

RL/55516/5025 

دعم مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لالستجابة في مجموعة 

وتعزيز حقوق اإلنسان للسكان المتضررين في  حماية-الحماية 

 اليمن

مفوضية األمم 

المتحدة لحقوق 

 اإلنسان

 أولوية مرتفعة 19% 414,974 99,726 514,700 514,700

-HR-13/P-YEM

RL/55560/R/124 

الرصد واإلبالغ والدعوة إلى حماية األطفال من االنتهاكات 

 في اليمن الجسيمة لحقوق الطفل في المناطق المتضررة من النزاع

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 18% 1,125,858 249,142 1,375,000 1,375,000

-HR-13/P-YEM

RL/55699/R/124 

 أوالمتجر بهم  أوالمنفصلين  أوحماية األطفال غير المصحوبين 

المهربين من الفتيان والفتيات في اليمن؛ بما في ذلك األطفال 

 المهاجرين غير المصحوبين بذويهم من القرن األفريقي.

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 0% 975,000 - 975,000 975,000

-HR-13/P-YEM

RL/55706/R/124 

حماية الفتيان والفتيات المتضررين من الصراعات / االضطرابات 

من العنف واإلهمال  األخرينالمدنية والفتيات والفتيان الضعفاء 

واالستغالل وسوء المعاملة في المناطق ذات األولوية في 

 والمحافظات الشمالية والجنوبية والغربية والوسطى من اليمن

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 27% 3,633,857 1,366,143 5,000,000 5,000,000
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-HR-13/P-YEM

RL/55722/R/124 

المجموعة الفرعية لحماية الطفل وتأهبها وتنسيقها في المناطق 

والغربية ذات األولوية في المحافظات الشمالية والجنوبية 

 والوسطى في اليمن

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 0% 600,000 - 600,000 600,000

-HR-13/P-YEM

RL/55780/6079 

بيئة توفر الحماية للفتيان والفتيات بمن فيهم المراهقون ضمان 

 المتأثرين بالصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية

 إنقاذمنظمة 

 الطفولة
 أولوية مرتفعة 38% 2,469,544 1,530,456 4,000,000 4,000,000

-HR-13/P-YEM

RL/56064/R/120 

مراقبة منسقة للحماية واالستجابة والمناصرة على المواضيع 

والرجال النازحين المثيرة للقلق في حماية الفتيات والفتيان والنساء 

 في المناطق المتأثرة بالصراعات في اليمن

المفوضية العليا 

لألمم المتحدة 

 لشئون الالجئين

 أولوية مرتفعة 8% 10,311,381 955,897 11,267,278 9,467,286

-HR-13/P-YEM

RL/56219/5645 

المشروع الممول فعال: البرنامج المتكامل لالستجابة لحاالت 

 ( مجموعة2113-2112)-الثالثة  المرحلة-الطوارئ لليمن 

 الحماية

 %108 (7,200) 92,892 85,692 85,692 هيئة كير الدولية
أولوية 

 متوسطة

  %15 35,819,757 6,450,379 42,270,136 40,838,174 اإلجمالي الفرعي لمجموعة الحماية

 

 مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة

13/WS/53588/R/15525-YEM 
بناء القدرات من أجل المياه والصرف الصحي والنظافة 

 واالستجابة في حاالت للطوارئ

منظمة 

 بروجريسيو
 أولوية مرتفعة 0% 872,905 - 872,905 776,106

13/WS/53697/122-YEM 
توفير خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة للمرافق الصحية 

 في المناطق المتضررة من النزاع

منظمة الصحة 

 العالمية
 أولوية مرتفعة 0% 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000

13/WS/53841/5162-YEM  المياه في جنوب اليمن عاجلة لشبكاتإعادة تأهيل 

فيلق الرحمة 

)ميرسي 

 كوربس(

5,000,000 5,000,000 165,461 4,834,539 3% 
أولوية 

 متوسطة

13/WS/54023/5834-YEM 
 المتأثرةاستجابة المياه والصرف الصحي والنظافة للمجتمعات 

 بالصراع

المجلس 

النرويجي 

 لالجئين

 أولوية مرتفعة 0% 1,471,250 - 1,471,250 1,471,250

13/WS/54026/R/5120-YEM 

استجابة متكاملة من مجموعة المياه والصرف الصحي للمجتمعات 

 المتضررة من الصراع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في

 اليمن

 –اوكسفام 

 بريطانيا
 أولوية مرتفعة 66% 850,156 1,685,844 2,536,000 11,480,000

13/WS/54209/5150-YEM 
تقديم الدعم للمجتمعات في جانب توسيع الدعم للحاجة العاجلة في 

 المياه والصرف الصحي والنظافة في محافظات حجة وصنعاء

منظمة زوا 

الدولية لرعاية 

 الالجئين

 أولوية مرتفعة 0% 1,997,000 - 1,997,000 1,997,000

13/WS/54213/5162-YEM 
إعادة تأهيل شبكات المياه في المدارس المتأثرة بالصراعات في 

 محافظة صنعاء

فيلق الرحمة 

)ميرسي 

 كوربس(

273,000 273,000 - 273,000 0% 
أولوية 

 متوسطة

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/P-HR-RL/55722/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/P-HR-RL/55722/R/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/P-HR-RL/55780/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/P-HR-RL/55780/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/P-HR-RL/56064/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/P-HR-RL/56064/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/P-HR-RL/56219/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/P-HR-RL/56219/5645
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/53588/R/15525
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/53588/R/15525
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/53697/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/53697/122
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/53841/5162
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/53841/5162
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/54023/5834
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/54023/5834
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/54026/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/54026/R/5120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/54209/5150
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/54209/5150
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/54213/5162
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/54213/5162


81 

13/WS/54764/R/6971-YEM أولوية مرتفعة %0 894,822 - 894,822 1,479,266 الدوليةاإلغاثة  تحسين المياه والصرف الصحي في محافظة حجة 

13/WS/54799/R/6579-YEM 
خطة اليمن لمواجهة حاالت الطوارئ / المياه والصرف الصحي 

 والنظافة

وكالة األدفنتست 

والتنمية لإلغاثة 

 أدرا –الدولية 

 أولوية مرتفعة 0% 1,488,150 - 1,488,150 1,488,150

13/WS/54871/6458-YEM 

الطوارئ في تحسين بيئة المياه والصرف الصحي في حاالت 

المجتمعات المحلية المتضررة أو المعرضة لمخاطر عالية من 

 .انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

منظمة التنمية 

 والتعاون التقني
 أولوية مرتفعة 0% 2,855,509 - 2,855,509 2,855,509

13/WS/54872/298-YEM 

المساعدة المنقذة للحياة في المياه والصرف الصحي والنظافة 

والمجتمعات وإعادة تأهيل البنية التحتية األساسية للنازحين داخليا 

 المضيفة في أبين

منظمة الهجرة 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 10% 3,685,193 406,707 4,091,900 4,091,900

13/WS/54875/R/14970-YEM 

تعزيز النظافة بين النازحين الضعفاء في أبين الضعيفة والذين 

يعيشون في مدارس عدن لتجنب المخاطر الصحية العمومية )تم 

 سحب المشروع(

المنتدى اإلنساني 

 اليمني
 أولوية مرتفعة 0% - - - 339,488

13/WS/54895/298-YEM 
تعزيز إدارة المياه والنظافة والصرف الصحي التي يقودها 

 المجتمع المحلي في محافظة الجوف

منظمة الهجرة 

 الدولية
2,804,550 2,804,550 - 2,804,550 0% 

أولوية 

 متوسطة

13/WS/54956/5179-YEM 
 الطوارئ فياستجابة المياه والصرف الصحي والنظافة في حاالت 

 محافظة أبين

 األحمرالصليب 

 الدولي
 أولوية مرتفعة 0% 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000

13/WS/55372/5645-YEM 

خالل تحسين المساهمة في تحسين / الحفاظ على الصحة من 

تدخالت المياه والصرف الصحي للنازحين والضعفاء المتضررين 

من النزاع وغير المتضررين من النزاع في محافظات حجة 

 وعمران وريمة ولحج

 أولوية مرتفعة %16 2,506,743 493,257 3,000,000 3,000,000 هيئة كير الدولية

13/WS/55386/5160-YEM 
تقديم المساعدة في جانب المياه والصرف الصحي إلى السكان 

 المستضعفين في اليمن

الهيئة الطبية 

 الدولية
 أولوية مرتفعة 0% 600,000 - 600,000 600,000

13/WS/55409/5660-YEM 
المجتمعات المحلية  للحياة فيتدخل المياه والصرف الصحي المنقذ 

 المضيفة في مناطق ميدي وحيران

المنظمة اإليطالية 

للطوارئ 

 انترسوس

 أولوية مرتفعة 0% 334,400 - 334,400 334,400

13/WS/56021/124-YEM 
حاالت الطوارئ في  مشروع المياه والصرف الصحي والنظافة في

 اليمن
 

 األممصندوق 

 المتحدة للطفولة
 أولوية مرتفعة 25% 20,702,707 7,069,784 27,772,491 27,772,491

13/WS/56057/6079-YEM 
تقديم مساعدات المياه والصرف الصحي إلى األطفال اليمنيين 

 المتضررين وأسرهم

 إنقاذمنظمة 

 الطفولة
6,000,000 6,000,000 2,235,865 3,764,135 37% 

أولوية 

 متوسطة

  %18 53,935,059 12,056,918 65,991,977 75,763,110 والصرف الصحي والنظافة المياهلمجموعة  الفرعياإلجمالي 
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http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/56021/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/56021/124
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/56057/6079
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/WS/56057/6079
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 لم تحدد المجموعة بعد

13/SNYS/57086/8487-YEM 

مليون  15المتوقعة  االحتياجات-صندوق االستجابة الطارئة لليمن 

دوالر )الرقم الموضح "تمويل" هو الرصيد غير المخصص 

 للصندوق(

صندوق 

االستجابة 

مكتب )للطوارئ 

تنسيق الشؤون 

 (اإلنسانية

 أولوية مرتفعة ال ينطبق ال ينطبق 8,566,040 - -

13/SNYS/58094/R/120-YEM  تخصيصهسيتم 

المفوضية العليا 

لألمم المتحدة 

 لشئون الالجئين

 غير محددة ال ينطبق ال ينطبق 5,897,333 - -

  ال ينطبق ال ينطبق 14,463,373 - - الفرعي للذي لم يحدد بعداإلجمالي 

 

  %38 432,737,074 269,597,324 702,334,398 716,836,987 اإلجمالي الكلي

 

 يعني المساهمات + االلتزامات + الترحيالت "تمويل"  مالحظة:

 .تعني الدفع الفعلي لألموال أو النقل الفعلي للبضائع العينية من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة "مساهمة"

 يعني خلق التزام قانوني وتعاقدي بين الجهة المانحة والجهة المستفيدة "االلتزام"

األصلية التي لم يتم االلتزام بها حتى يعني اإلعالن الغير ملزم عن مساهمة أو تخصيص مالي من قبل الجهة المانحة )التعهد الغير ملتزم به في الجدول يشير إلى حساب التعهدات  "التعهد"

 اللحظة(

 

 

وللحصول على معلومات محدثة باستمرار عن المشاريع واحتياجات التمويل والمساهمات حتى  2113-7-1إضاءة لها في تاريخ قائمة المشاريع واألرقام المتعلقة باحتياجاتها من التمويل في هذه الوثيقة هي عبارة عن 

 fts.unocha.orgاآلن، قم بزيارة موقع دائرة التتبع المالي  

 

 

 

http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/SNYS/57086/8487
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/SNYS/57086/8487
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/SNYS/58094/R/120
http://ops.unocha.org/reports/publicreports.aspx?appealid=993&rtype=APS&Projectcode=YEM-13/SNYS/58094/R/120
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 نساني )حسب الجهة المانحة(: التمويل اإلنساني للمشاريع المنسقة في النداء اإل5جدول رقم 

 3102خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 

 3102يوليو  0حتى تاريخ 

 

 النسبة من **التمويل الجهة المانحة

 اإلجمالي الكلي

التعهدات الغير ملتزم 

 بها

 ($)  ($) 

 - %22 60,093,862 الواليات المتحدة األمريكية

 - %19 51,277,486 اليابان

 - %16 44,003,590 األوروبياالتحاد 

 - %12 33,520,401 عدة جهات )لم تعطى تفاصيل حتى اآلن(

 - %6 17,487,471 تخصيص أموال غير المحددة من قبل وكاالت األمم المتحدة

 - %6 16,800,822 الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ

 - %4 10,223,954 كندا

 - %3 7,003,688 سويسرا

 - %2 6,404,329 تحدد الجهات المانحة(مرحلة )لم 

 - %2 5,948,132 السويد

 - %1 3,163,959 المملكة المتحدة

 - %1 2,570,800 أستراليا

 - %1 2,408,478 النرويج

 - %1 2,263,547 فنلندا

 - %1 2,242,160 ألمانيا

 - %1 1,839,663 الدنمارك

 - %0 1,308,901 الهند

 - %0 687,761 المتحدةاإلمارات العربية 

 - %0 255,428 المملكة العربية السعودية

 - %0 92,892 إيرلندا

 - %100 269,597,324 اإلجمالي الكلي

 

 يعني المساهمات + االلتزامات + الترحيالت "تمويل"  مالحظة:

 .تعني الدفع الفعلي لألموال أو النقل الفعلي للبضائع العينية من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة "مساهمة"

 يعني خلق التزام قانوني وتعاقدي بين الجهة المانحة والجهة المستفيدة "االلتزام"

يعني اإلعالن الغير ملزم عن مساهمة أو تخصيص مالي من قبل الجهة المانحة )التعهد الغير ملتزم به  "التعهد"

 في الجدول يشير إلى حساب التعهدات األصلية التي لم يتم االلتزام بها حتى اللحظة(

 

 مساهمات عينية. الرقم صفر في عمود التمويل والتعهدات الغير ملتزم بها تشير إلى عدم وجود تقارير عن أي *

 

 

وللحصول  2113-7-1قائمة المشاريع واألرقام المتعلقة باحتياجاتها من التمويل في هذه الوثيقة هي عبارة عن إضاءة لها في تاريخ 

على معلومات محدثة باستمرار عن المشاريع واحتياجات التمويل والمساهمات حتى اآلن، قم بزيارة موقع دائرة التتبع المالي  

fts.unocha.org 
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 : إجمالي التمويل اإلنساني )من النداء اإلنساني باإلضافة إلى أخرى( حسب الجهة المانحة6جدول رقم 

 3102اليمن 

 3102يوليو  0حتى تاريخ 

 

 النسبة من **التمويل الجهة المانحة

 اإلجمالي الكلي

التعهدات الغير ملتزم 

 بها

 ($)  ($) 

 - %21 62,783,425 الواليات المتحدة األمريكية

 - %17 52,277,486 اليابان

 - %17 50,590,477 االتحاد األوروبي

 - %15 44,003,590 عدة جهات )لم تعطى تفاصيل حتى اآلن(

 - %6 17,487,471 تخصيص أموال غير المحددة من قبل وكاالت األمم المتحدة

 - %6 16,800,822 الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ

 - %4 11,684,519 كندا

 - %3 8,540,303 سويسرا

 - %2 7,003,688 مرحلة )لم تحدد الجهات المانحة(

 - %2 6,404,329 السويد

 - %2 5,948,132 المملكة المتحدة

 - %1 3,441,536 أستراليا

 - %1 2,690,897 النرويج

 - %1 2,570,800 فنلندا

 - %1 2,468,658 ألمانيا

 - %1 2,242,160 الدنمارك

 - %1 1,839,663 الهند

 - %0 1,361,285 اإلمارات العربية المتحدة

 - %0 687,761 المملكة العربية السعودية

 - %0 255,428 إيرلندا

 - %0 92,892 جهات خاصة )أفراد ومنظمات(

 - %100 301,175,322 اإلجمالي الكلي

 

 يعني المساهمات + االلتزامات + الترحيالت "تمويل"  مالحظة:

 .تعني الدفع الفعلي لألموال أو النقل الفعلي للبضائع العينية من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة "مساهمة"

 يعني خلق التزام قانوني وتعاقدي بين الجهة المانحة والجهة المستفيدة "االلتزام"

عن مساهمة أو تخصيص مالي من قبل الجهة المانحة )التعهد الغير ملتزم به يعني اإلعالن الغير ملزم  "التعهد"

 في الجدول يشير إلى حساب التعهدات األصلية التي لم يتم االلتزام بها حتى اللحظة(
 

 الخ( –مر الصليب األح –متضمنة المساهمات في النداء المشترك والمساهمات اإلضافية خارج عملية النداء المشترك )تعاون ثنائي  *
 

 الرقم صفر في عمود التمويل والتعهدات الغير ملتزم بها تشير إلى عدم وجود تقارير عن أي مساهمات عينية.
 

 

وللحصول على معلومات  2113-7-1قائمة المشاريع واألرقام المتعلقة باحتياجاتها من التمويل في هذه الوثيقة هي عبارة عن إضاءة لها في تاريخ 

 fts.unocha.orgمحدثة باستمرار عن المشاريع واحتياجات التمويل والمساهمات حتى اآلن، قم بزيارة موقع دائرة التتبع المالي  
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 : التمويل اإلنساني للمشاريع التي لم تنسق ضمن النداء اإلنساني )حسب القطاع(4رقم جدول 

 

 3102 –التمويل اإلنساني اآلخر الممنوح لليمن 

 3102يوليو  0حتى تاريخ 

 

 

  النسبة من التمويل قطاع لجنة معايير المحاسبة الدولية

 اإلجمالي الكلي

التعهدات الغير ملتزم 

 بها

 ($)  ($) 

 - %20 6,465,907 قطاع خدمات الدعم والتنسيق

 - %4 1,361,285 قطاع الغذاء

 - %4 1,159,757 قطاع الصحة

 - %1 427,350 قطاع نزع األلغام

 - %70 22,163,699 لم يتم تحديد القطاع بعد

 - %100 31,577,998 اإلجمالي الكلي

 

 يعني المساهمات + االلتزامات + الترحيالت "تمويل"  مالحظة:

 

 .تعني الدفع الفعلي لألموال أو النقل الفعلي للبضائع العينية من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة "مساهمة"

 

 يعني خلق التزام قانوني وتعاقدي بين الجهة المانحة والجهة المستفيدة "االلتزام"

 

يعني اإلعالن الغير ملزم عن مساهمة أو تخصيص مالي من قبل الجهة المانحة )التعهد الغير ملتزم به  "التعهد"

 في الجدول يشير إلى حساب التعهدات األصلية التي لم يتم االلتزام بها حتى اللحظة(

 

 

وللحصول  2113-7-1إضاءة لها في تاريخ قائمة المشاريع واألرقام المتعلقة باحتياجاتها من التمويل في هذه الوثيقة هي عبارة عن 

على معلومات محدثة باستمرار عن المشاريع واحتياجات التمويل والمساهمات حتى اآلن، قم بزيارة موقع دائرة التتبع المالي  

fts.unocha.org 
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 : االحتياجات والتمويل حتى تاريخ هذا التقرير طبقا لدرجة مؤشر النوع االجتماعي8جدول 

 

 3102االستجابة اإلنسانية لليمن لعام خطة 

 3102يوليو  0حتى تاريخ 
 

متطلبات  مؤشر النوع االجتماعي

 التمويل األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

المتطلبات التي  التمويل

 لم تلبى

نسبة المتطلبات 

 التي تم تغطيتها

التعهدات الغير 

 ملتزم بها

 ($) 

A 

($) 

B 

($) 

C 

($) 

D=B-C 

 

E=C/B 

($) 

F 

ب  الغرض الرئيسي من 2

المشروع هو أن يتم 

إحراز التقدم في المساواة 

 بين الجنسين

1,590,742 3,030,742 863,355 2,167,387 28% - 

أ   تم تصميم المشروع 2

بحيث يساهم بشكل كبير 

في تحقيق المساواة بين 

 الجنسين

275,856,559 272,201,060 71,865,650 200,335,410 26% - 

تصميم المشروع  تم 1

بحيث يساهم بشكل محدود 

في تحقيق المساواة بين 

 الجنسين

395,727,617 387,611,460 178,229,648 209,381,812 46% - 

. ال توجد إشارات تدل 1

على انه تم وضع قضايا 

النوع االجتماعي عين 

االعتبار في تصميم 

 المشروع

41,195,471 37,153,371 8,177,789 28,975,582 22% - 

قام فقط  –ال ينطبق 

باستخدام عدد منخفض 

جدا من المشاريع مثل 

 خدمات الدعم

2,466,598 2,337,765 1,894,842 442,923 81% - 

 - ال ينطبق ال ينطبق 8,566,040 - - لم يتم تحديده

 - %38 432,737,074 269,597,324 702,334,398 716,836,987 اإلجمالي الكلي

 

 يعني المساهمات + االلتزامات + الترحيالت "تمويل"  مالحظة:
 

 .تعني الدفع الفعلي لألموال أو النقل الفعلي للبضائع العينية من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة "مساهمة"
 

 يعني خلق التزام قانوني وتعاقدي بين الجهة المانحة والجهة المستفيدة "االلتزام"
 

يعني اإلعالن الغير ملزم عن مساهمة أو تخصيص مالي من قبل الجهة المانحة )التعهد الغير ملتزم به  "التعهد"

 في الجدول يشير إلى حساب التعهدات األصلية التي لم يتم االلتزام بها حتى اللحظة(

 

 

وللحصول  2113-7-1إضاءة لها في تاريخ قائمة المشاريع واألرقام المتعلقة باحتياجاتها من التمويل في هذه الوثيقة هي عبارة عن 

على معلومات محدثة باستمرار عن المشاريع واحتياجات التمويل والمساهمات حتى اآلن، قم بزيارة موقع دائرة التتبع المالي  

fts.unocha.org 
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 : متطلبات التمويل حتى هذا التاريخ على حسب المنطقة9جدول رقم 

 

 3102لليمن لعام خطة االستجابة اإلنسانية 

 3102يوليو  0حتى 

 

متطلبات  الموقع

 التمويل األصلية

متطلبات التمويل 

 المعدلة

المتطلبات التي  التمويل

 لم تلبى

نسبة المتطلبات 

 التي تم تغطيتها

التعهدات الغير 

 ملتزم بها

 ($) 

A 

($) 

B 

($) 

C 

($) 

D=B-C 

 

E=C/B 

($) 

F 

 - %9 53,595,183 5,526,085 59,121,268 64,842,712 الشمال

 - %42 340,422,093 244,540,724 584,962,817 582,525,464 أخرى

 - %8 53,183,171 4,819,878 58,003,049 69,221,547 الجنوب

 - ال ينطبق ال ينطبق 14,710,637 247,264 247,264 غير محدد

 - %38 432,737,074 269,597,324 702,334,398 716,836,987 اإلجمالي الكلي

 

 يعني المساهمات + االلتزامات + الترحيالت "تمويل"  مالحظة:

 .تعني الدفع الفعلي لألموال أو النقل الفعلي للبضائع العينية من الجهة المانحة إلى الجهة المستفيدة "مساهمة"

 يعني خلق التزام قانوني وتعاقدي بين الجهة المانحة والجهة المستفيدة "االلتزام"

يعني اإلعالن الغير ملزم عن مساهمة أو تخصيص مالي من قبل الجهة المانحة )التعهد الغير ملتزم به  "التعهد"

 في الجدول يشير إلى حساب التعهدات األصلية التي لم يتم االلتزام بها حتى اللحظة(

 

 

 

وللحصول  2113-7-1قائمة المشاريع واألرقام المتعلقة باحتياجاتها من التمويل في هذه الوثيقة هي عبارة عن إضاءة لها في تاريخ 

على معلومات محدثة باستمرار عن المشاريع واحتياجات التمويل والمساهمات حتى اآلن، قم بزيارة موقع دائرة التتبع المالي  

fts.unocha.org 

 

 


