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خطة االستجابة 

اإلنسانية
— نسخة منقحة —



وضع هذه الوثيقة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع شركاء العمل اإلنساني. 

إن المعلومات المطروحة والمواد المقدمة في هذا التقرير ال تعبر عن رأي األمانة العامة لألمم المتحدة فيما يخص الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة 
أو السلطات الحاكمة لهذه المناطق أو فيما يتعلق بترسيم أوتحديد إزالة القيود حدودها أو تخومها. 

إن مهمة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية هي حشد وتنسيق العمل اإلنساني الفعال القائم على المبادئ بالشراكة مع جهات العمل الوطنية والدولية. 

بالتنسيق ننقذ األرواح 

حقوق الملكية لصورة الغالف: جوليان هارنيس/ اليونيسيف 

 تم إصدار النداء في 19 يونيو 2015 

وتم إصدار هذه الوثيقة في 7 يوليومصححة أخطاًء في اإلخراج الفنى حدثت في تصميم الوثيقة األصلية. 

www.unocha.org/yemen

www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen

@OCHAYemen
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مقدمة

من المنسق اإلنساني
لقد كان للنزاع الذي اندلع في اليمن منذ شهر آذار/مارس الماضي آثاًرا فادحة على حياة الشعب اليمني برمته، وكذلك المهاجرين والالجئين. 
يتميز الشعب اليمني بالصمود ولكن آليات تكيفهم قد اسٌتنزفت طوال سنين من عدم االستقرار واإلدارة الضعيفة لشؤون الحكم وضعف سلطة 
وسيادة القانون والفقر الواسع االنتشار. وقبل تصاعد النزاع في الفترة األخيرة، كان ما يقرب من نصف المواطنين اليمنيين يعيشون تحت 
خط الفقر، وثلثي شباب اليمن عاطلين عن العمل، وكانت الخدمات االجتماعية األساسية على وشك االنهيار. لقد تسببت سنوات طويلة من 
النزاعات الداخلية والفقر المستوطن والمؤسسات الضعيفة في احتياج أكثر من 61 بالمائة من سكان اليمن إلى شكل من أشكال المساعدات 

اإلنسانية، وقد زادت هذه النسبة إلى 80 بالمائة نتيجة لنشوب النزاع والنقص الشديد في الواردات التجارية. 

إن تجاهل أطراف النزاع للقانون الدولي اإلنساني قد تسبب في خسائر إنسانية فادحة، فاضطر أكثر من مليون شخص إلى الفرار من منازلهم 
بسبب النزاع، وقُتل ما يقرب من 2800 شخص نصفهم مدنيين، وجرح ما يقرب من 12 ألف شخص. إن استخدام األسلحة المتفجرة في 
المناطق المأهولة بالسكان واستهداف منشآت البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات الطاقة وشبكات المياه التي ال غنى 

عنها لحياة ومعيشة السكان المدنيين، كلها أمور غير مقبولة وتؤثر على جودة حياتهم. 

يكافح السكان في جميع أنحاء البالد من أجل الحصول على الطعام والدواء، فقد أدى النقص الشديد في الواردات إلى الحد من توافر هذه 
البضائع، وتزامن هذا مع نقص الوقود واستمرار العمليات القتالية وانعدام األمن، ليعرقل كل ذلك توزيع اإلمدادات المتاحة على من هم في 
أشد الحاجة إليها. إن الخدمات األساسية تنهار في جميع أنحاء البالد، فلم يعد بمقدور الماليين من المواطنين في جميع أنحاء اليمن الحصول 
على المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والخدمات الصحية األساسية. كما وردت تقارير عن تفشي األمراض المعدية القاتلة ومن 
المزمنة مثل  أدوية األمراض  إلى درجة خطيرة، ونفاذ  البالغة  تناقص مستلزمات رعاية اإلصابات  الضنك والمالريا، وعن  بينها حمى 
السكري والسرطان وضغط الدم المرتفع.  هناك حاجة ملحة إلى إمدادات الدواء والغذاء والوقود لتوليد الكهرباء الالزم لضخ المياه وتشغيل 
المولدات في المستشفيات وطحن الغالل. إن أعمال العنف المستمرة تؤدي إلى نزوح المواطنين إلى داخل البالد وخارجها، وفي نفس الوقت 

يصل إلى اليمن أعداد جديدة من المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء. 

إنَّ اليمنيين  بحاجٍة ملحٍة للمساعدة، حيث يعتمد أثر النزاع عليهم سيمتد ألجل طويل، فالدمار الذي لحق بالبنية التحتية المدنية بما فيها المنازل 
الخاصة يعني أنه حتى وإن انتهى النزاع  يوم غٍد، فسيلزم سنواٍت قبل أن تكتمل اإلصالحات الالزمة الستئناف الخدمات األساسية،  ولتعود 
الحياة الحضرية والريفية إلى سابق عهدها، و ليعود النازحون  إلى منازلهم، ولتتم عملية حصر وإنهاء حالة وجود الذخائر غير المنفجرة 
فى الشوارع. وما يثير القلق بشكل أكبر هو اآلثار طويلة المدى التي سيعاني منها األطفال؛  حيث أنَّ الصدمة النفسية وحدها سيكون لها 
آثاًرا كارثيًة حيث تتزامن مع تعطل النظام التعليمي في اليمن مما يعني أنَّ 47 بالمائة من األطفال في سن الدراسة هم خارج مقاعد الدراسة. 
واألسوأ من ذلك هي اإلعاقات الجسدية والذهنية  المستدامة لدى مئات آالف األطفال، والتي ال يمكن معالجتها  مالم يتم التحرك اآلن للوقاية 

من سوء التغذية الحاد وعالجه قبل أن يصبح مزمًنا. 

إن هذه الخطة المنقحة لالستجابة اإلنسانية في اليمن تقدم مخطًطا طموحاً –ولكنه محدد األهداف وقابل لإلنجاز- يمكن للمجتمع اإلنساني 
من خالله أن يلبي احتياجات السكان األكثر عرضة للخطر. ولقد تم ترتيب أولويات الخطة لضمان التركيز على حماية المدنيين وتقديم 
المساعدات المنقذة لألرواح، مع وضع المعاناة الخاصة التي تواجهها النساء والفتيات في اإلعتبار. ولضمان تنفيذ الخطة المنقحة، تقوم 
المنظمات اإلنسانية بالتوسع في نطاق العمليات بزيادة عدد العاملين داخل اليمن وتعزيز اإلمدادات الموجهة للبالد. ولقد قمنا أيًضا بوضع 
آلية رسمية لرصد الوصول والتفاوض للعمل عن قرب مع السلطات المحلية وأطراف النزاع لضمان وصول المساعدات لمن هم في أشد 

الحاجة إليها. 

ومهما توسع نطاق العمل اإلنساني، فلن يكون بديالً عن الواردات التجارية في بلد يبلغ عدد سكانها 25,9 نسمة. إن القيود المفروضة على 
وصول الشحنات إلى اليمن يعني أن ما يدخل إليها هو جزء بسيط فقط من الواردات التجارية، لذا يجب استئناف الوردات التجارية على 
وجه السرعة، ويجب في نفس الوقت أن نبذل كل ما في وسعنا لوضع حد لمعاناة الشعب اليمني التي تسبب فيها النزاع. يمكن للمساعدات 

اإلنسانية أن تخفف من حدة المعاناة، ولكن يجب الوصول إلى حل سياسي إلنهاء أعمال العنف وإيجاد صيغة للتقدم المستمر في اليمن. 
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التمويل الالزم وأهم بيانات التخطيط ملخص

 األشخاص المستهدفين
بالمساعدات

االحتياجات اإلنسانية 
حماية المدنيين 

12,2 مليون متضررين من النزاع
مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي

80 بالمائة من المواطنين في حاجة إلى مساعدات بتوفير المياه 
وخدمات الصرف الصحي

الغذاء العاجل والمساعدات المعيشية 

50 بالمائة من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي
الخدمات األساسية التي تشمل الرعاية الصحية والتغذية والتعليم

15,2 مليون شخص في حاجة للرعاية الصحية 
1,6 مليون شخص في حاجة للتغذية

2,9 مليون شخص محرومين من التعليم 
المأوى والمستلزمات المنزلية الضرورية 

1,2 مليون شخص في حاجة إلى مأوى ومواد غير غذائية من بينهم 
1 مليون نازحاً 

 مستلزمات التمويل
الصحة 

151,84 مليون دوالر  
األمن الغذائي والزراعة 

805,9 مليون دوالر 
الحماية 

125,04 مليون دوالر 
المياه واإلصحاح والنظافة الشخصية 

102,48 مليون دوالر 
المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق إدارة المخيمات 

159,42 مليون دوالر 
التغذية 

76,91 مليون دوالر 
التعليم 

29,98 مليون دوالر 
حماية الطفولة )مجموعة قطاعية فرعية(

26,94 مليون دوالر 
العنف الجنساني )مجموعة قطاعية فرعية( 

10,63 مليون دوالر 
اإلصالحات المبكرة

48,49 مليون دوالر 
األمور اللوجستية 

39,83 مليون دوالر 
التنسيق 

8,76 مليون دوالر 
اتصاالت فى أوضاع الطوارئ 

2,12 مليون دوالر
 خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين*
 85,75 مليون دوالر 

 1,6 مليار دوالر
تمويل الزم يشمل خطة               

لالستجابة الحتياجات الالجئين

i 

21,1 مليون
 شخص محتاج

11,7 مليون 
شخص مستهدف 

بالمساعدات

* البنود القطاعية لخطة االستجابة لالجئين والمهاجرين مشمولة في إجماليات المجموعات القطاعية المذكورة أعاله. وتعرض خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين مجموع هذه اإلجماليات

مفتاح الخريطة

المهرة
۱۳,۳۰۰

شبوة
۲۷٤,۸۸٤

أبين
۲٥٦,۳۲۰

الجوف
۲۷٥,۰۸۳

مأرب
۱٤۲,۳۲٥
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۲۳۷,۲۰۹

لحج
٥٤۸,۳۷۱

عدن
۸۰۰,۰۰۰

تعز
۱,۷۸٤,٤٥۲

إب
٦۱۸,۳۷۲ الضالع

٥۸۸,٥۹۹

ذمار
۳٥۱,۰۳۰

الحديدة
ريمه۹٦۹,۱۰۳

٤٤,۱۷٦

صنعاء
۳۹۸,۹۸٤

صعدة
٦٤۸,٥۰٤

حجة
۹۷٦,۲٤۷

عمران
٤۸٦,۲٤۰

المحويت
٤۲,۷۲٤

أمانة العاصمة
۱٤۲,۳۲٥

۲۰۰,۰۰۰ - ۰
٤۰۰,۰۰۰ - ۲۰۰,۰۰۱
٦۰۰,۰۰۰ - ٤۰۰,۰۰۱
۸۰۰,۰۰۰ - ٦۰۰,۰۰۱

> ۸۰۰,۰۰۰

 

 

 

 

 

  

حضرموت
۲٦۰,۹۹٤
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نظرة عامة لألزمــة

إمتد النزاع منذ شهر آذار/مارس الماضي إالى 20 محافظة 

ذلك  اإلثنين وعشرين، وترتب على  اليمن  من محافظات 

األزمة  وازدياد صعوبة  النطاق  واسعة  أمنية  أزمة  تفجر 

اإلنسانية التي كانت معقدة بالفعل جراء سنوات من الفقر 

وضعف نظام الحكم وعدم االستقرار المستمر.

المواطنين  عدد  زاد  آذار/مارس،  شهر  في  القتال  احتدام  ومنذ 
المحتاجين لشكل من أشكال المساعدات اإلنسانية بنسبة 33 بالمائة 
 80 أن  هذا  ويعني  شخًصا.  مليون   21,1 إلى  مليون   15,9 من 
بالمائة من الشعب اليمني يحتاج اآلن إلى المساعدة بشكل أو بآخر 
لتلبية احتياجاتهم األساسية للغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى 

واإلمدادات األساسية األخرى، أو لحماية حقوقهم األساسية.

يتحمل المدنيون تبعات العنف في اليمن، حيث يشكل النزاع 
خطًرا كبيًرا على سالمتهم وصحتهم النفسية االجتماعية.

النزاع بشكل مباشر،  فلقد تضرر أكثر من 12 مليون شخص من 
ويشمل هؤالء أكثر من 7 ماليين طفل. كما قُتل أكثر من 1400 
بينهم 402  مدني- منهم 279 طفاًل- وُجرح 3400 آخرون –من 
طفاًل. واضطر مليون مواطن يمني للنزوح، وفر من اليمن أكثر من 
42 ألف شخص - أكثر من ثلثهم يمني الجنسية. ويشمل ضحايا النزاع 
البالغين  الذكور  من  القتلى  نسبة  ولكن  واألطفال،  النساء  المدنيين 
عام  وبشكل  الذكر.  لعائلها  األسر  فقدان  إلى  هذا  أدى  وقد  كبيرة، 
يفتقر المدنيون للحماية بصورة بالغة، حيث تستمر انتهاكات القانون 
اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان. وتشمل هذه االنتهاكات التي تؤثر 
المناطق  في  المتفجرة  األسلحة  استخدام  المدنيين  من  السكان  على 
وزيادة  المدنية،  التحتية  البنية  منشآت  مهاجمة  بالسكان،  المأهولة 
فى عمليات تجنيد األطفال، مهاجمة العاملين في المجال اإلنساني. 
في  المتفجرة  غير  الحربية  الزخائر  تفشي  عن  تقارير  وردت  وقد 
من  عدًدا  الصطناعية  األقمار  تحليل صور  وأوضح  محافظة،   13
المنشآت التي تدمرت أو تضررت ضرًرا شديًدا وهي تشمل مرافق 
المتضررة بشكل  المنشآت  إزالة  الضروري  لذا فمن  سوق مؤقت. 
المتخلفة عنها، وذلك لضمان  األنقاض  والتخلص من  آمن وعاجل 
اليمن  يستضيف  كما  النزاعات.  من  المتضررة  المجتمعات  حماية 
ربع مليون الجئ وما يقرب من مليون مهاجر، معظمهم معرضين 
للخطر بسبب حرمانهم في معظم األحيان من الخدمات التى تقدمها 

شبكات الدعم المحلية.

والمهاجرين  اللجوء  طالبي  من  المزيد  وصول  ويستمر 

االقتصادية،  والفرص  األمن  بحًثا عن  اليمن  إلى سواحل 

وبسبب الحاجة الماسة للمساعدات اإلنسانية والحماية من 

اإلختطاف أو اإلستغالل أو اإلتجار أو اإلعتقال للمهاجرين.

وقد أدت الضربات الجوية وإلقاء القنابل واستمرار القتال في شوارع 
نزوح  إلى  الالجئين  تستضيف  التي  المواقع  من  القريبة  المناطق 
الخدمات  المعيشة وتعطل  وفقدانهم سبل  اللجوء،  الالجئين وطالبي 
التي كانت متاحة من ذي قبل. كان الالجئون يعتمدون على أنفسهم 
فيما سبق، حيث كانوا يعملون ويكسبون قوت يومهم، ولكنهم اآلن 
معتمدون كلًيا على المساعدات اإلنسانية لعدم مقدرتهم على تحمل 
إيجار مكان يؤويهم في المناطق الحضرية. ويعيش كثير منهم في 
والغذائية  الصحية  المساعدة  إلى  فيها  يحتاجون  مزدحمة  أماكن 
والنفسية االجتماعية وإلى خدمات الصرف الصحي والتوثيق لتيسير 
تحركاتهم. وتواجه فئات معينة من المجتمع مخاطر ومعوقات خاصة 
ومنهم القصر الذين فقدوا ذويهم والنساء والمسنون المعاقين وذوي 
االجتياجات الخاصة األخرى. ويلجأ كثير منهم بسبب غياب الدعم 
اإلنساني وعدم القدرة على الحصول على الخدمات إلى آليات تكيف 
سلبية مثل  ممارسة الجنس من أجل البقاء أو عمالة األطفال لتوفير 

ثمن الطعام والماء وإيجار المأوى في ظل األوضاع الحالية.

الناتجة  التجارية  الواردات  في  الشديد  اإلنخفاض  إن 

من ضخامة  يزيد  المستمر  والنزاع  الخارجية  القيود  عن 

االحتياجات اإلنسانية، فقد تناقص الغذاء والوقود والدواء 

في األسواق إلى مستويات متدنية وخطرة.

كانت اليمن تستورد 90 بالمائة من احتياجاتها من الغذاء، وتستورد 
كذلك أغلب الوقود الذي تستهلكه، فهذا البلد يعتمد على الوقود في 
من  المياه  وضخ  الكهرباء  توليد  ومنها  األساسية  الخدمات  تشغيل 
النزاع،  تفجر  وقبل  المستشفيات.  مولدات  وتشغيل  الجوفية  اآلبار 
ما  الوقود شهرًيا، ولكن  من  ألف طناً  إلى 544  يحتاج  اليمن  كان 
وصل إلى البالد خالل األشهر الثالثة الماضية هو جزء بسيط جًدا 
من هذه الكمية. وقد أدى ذلك إلى تعطل ضخ المياه ونقلها في كثير 
من  كثير  وتخفيض  الغالل،  مطاحن  جميع  وتوقف  المناطق،  من 
المستشفيات لخدماتها، واقتصار توفر الكهرباء على ساعة واحدة في 
اليوم في كثير من أنحاء البالد. كما يعرقل نقص الوقود نقل البضائع 

الموجودة إلى األسواق لترتفع أسعار الغذاء والماء ارتفاًعا شديًدا.
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غذائي )IPC( حزيران/يونيو 2015  تقرير المجمع عن األمن ال ل ا ل ًق 1 وف

وقد زادت حدة انعدام األمن الغذائي بنسبة تزيد عن 21 

بالمائة منذ شهر آذار/مارس، ليتضرر منها اليوم أكثر من 
12.9 مليون شخص.1

من  معظم  في  متفرقة  بصورة  إال  األساسية  األغذية  تتوفر  ال 
الوقود  نقص  بسبب  وأيًضا  الواردات  تناقص  بسبب  المحافظات، 
وغياب األمن الذين يعرقالن نقل البضائع إلى األسواق. وأدى ذلك 
أسعار  ارتفعت  حيث  السماء،  عنان  إلى  الغذاء  أسعار  ارتفاع  إلى 
بنسبة  المتوسط، وارتفعت محلًيا  بالمائة في  بنسبة 43  القمح  دقيق 
في  بالمائة  و90  عدن،  في  بالمائة  و75  صعدة،  في  بالمائة   50
الضالع. وفي نفس الوقت فقدت كثير من األسر مصدر دخلها ولم 
يعد بمقدورها تحمل تكلفة توفير الغذاء الكافي لتغذية أفرادها. ومايزد 
من سوء الموقف عدم توفر المواصالت إلى نقاط التوزيع التجارية، 

وإغالق األسواق، وصعوبة الحصول على غاز الطبخ.

يعاني أكثر من 20 مليون شخص من الحرمان من المياه 

اآلمنة والصرف الصحي، أي أن عدد من يعانون من هذه 

المشكلة قد زاد بنسبة 52 بالمائة منذ بداية األزمة.

إن اليمن من أكثر البلدان التي تعاني من الفقر المائي، وهي تعتمد 
شاحنات  وتشغيل  الجوفية  المياه  لضخ  الوقود  على  كبيًرا  اعتماًدا 
المياه  انقطع لديهم مصدر  التجارية. ويقدر عدد من من  المياه  نقل 
نقص  بسبب  وذلك  شخص،  مليون   9,4 مكثفة  بصورة  تعطل  أو 
الوقود، بينما تضرر 1,5 مليون شخص من تدمير شبكات ومنشآت 
المياه بسبب النزاع. وتوشك شبكات المياه في ثمان مدن كبيرة تخدم 
نقل  أسعار  زيادة  تراوحت  بينما  االنهيار،  على  مواطًنا  ماليين   3
الضعفين واألربعة أضعاف في كثير من  بين  ما  بالشاحنات  المياه 
المناطق. وقد توقف جمع المخلفات الصلبة في كثير من أنحاء البالد، 
في مدن  الصحي من خدماتها  الصرف  معالجة  وخفضت محطات 
كبرى. ويشكل غياب خدمات المياه والصرف الصحي خطًرا صحيا 
كبيًرا على حياة ماليين السكان، وقد وردت تقارير بالفعل عن تفشي 

أمراض الكوليرا، والمالريا، واإلصابة بالديدان، وحمى الدنك.

والصرف  المياه  توفر  وعدم  الغذائي،  األمن  انعدام  إن 
الصحي، وانخفاض القدرة على الوصول للرعاية الصحية 

يشكلون خطًرا على الصحة الغذائية لدى أطفال اليمن.

بلغ عدد األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية 
الحاد قبل األزمة 850 ألًفا منهم 160 ألف حالة بالغة اإلصابة. ومالم 
تتخذ إجراءات عاجلة، يمكن أن يزيد عدد األطفال الذين يعانون من 
سوء التغذية الحاد خالل األسابيع القادمة إلى 1,3 مليون شخص، 

ويشمل هؤالء 400 ألف حالة بالغة اإلصابة.

 إن احتمال وفاة األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد البالغ 
يزيد تسعة أضعاف عن األطفال الذين يماثلونهم في العمر.

ال  حيث  االنهيار،  على  اليمن  في  الصحي  النظام  يوشك 
تتوافر الرعاية الصحية األساسية ألكثر من 15,2 مليون 
شخص، وقد أُغلقت 160 منشأة صحية على األقل بسبب 

غياب األمن ونقص الوقود والدواء.

أكثر من 50 حادث  مباشر من  الصحية بشكل  المنشآت  تضررت 
الهجوم  أو  بالمنشآت  الضرر  إلحاق  الحوادث  هذه  وتشمل  أمني، 
من  بمقدور  يعد  ولم  عليها.  المسلحة  الجماعات  سيطرة  أو  عليها 
يحتاجون الرعاية الصحية الوصول إليها، ويشمل هؤالء المصابين 
المزمنة  األمراض  أدوية  مخزون  أوشك  كما  المعارك.  جراء  من 
والسكري  السرطان  أدوية  بينها  ومن  النفاذ،  على  المستشفيات  في 
القابلة  األدوية  بفساد  الوقود  نقص  يهدد  كما  المرتفع،  الدم  وضغط 
من  التطعيم  حمالت  توفر  وبدون  التبريد.  إلى  تحتاج  التي  للفساد 
للمرة  األطفال  الحصبة وعودة مرض شلل  تفشي مرض  المحتمل 

األولى منذ عام 2006. 

أكثر من مليون شخص نازح و200 ألف شخص معرض 

إلى  ماسة  حاجة  في  هم  المضيفة  المجتمعات  في  للخطر 

الضرورية  المنزلية  المستلزمات  أو  العاجل  المأوى 

األخرى. 

أفادت التقارير أن معظم النازحين يعيشون مع أقاربهم أو أصدقائهم، 
ليشكلوا عبًئا كبيًرا على أسر معرضة للخطر بالفعل. كما يعيش كثير 
من النازحين في المنشآت العامة، والمآوي المؤقتة، أو في العراء. 
في بعض  الصحي  والصرف  المياه  توفر  االزدحام وعدم  ويتسبب 
والعنف  باألمراض  اإلصابة  لخطر  النازحين  تعرض  في  المآوي 
لظروف  النازحين  تعرض  العراء  في  المعيشة  أن  كما  الجنساني، 

الجو القاسية، وخطر االستغالل. 
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استراتيجية االستجـــابة 

األهداف االستراتيجية 
وضعت خطة االستجابة اإلنسانية األساسية في اليمن لتغطي خمسة 
منتصف  في  للنزاع  السريع  االنتشار  فبعد  استراتيجية.   أهداف 
شهر آذار/مارس، إتفق الفريق اإلنساني الوطني على اإلبقاء على 
جميع األهداف الخمسة، مع إعطاء األولوية القصوى لعمليات إنقاذ 
متساٍو  بشكٍل  المساعدات  توفر  وضمان  المدنيين  وحماية  األرواح 

للرجال والنساء والصبية والفتيات.

 

تحديد األولويات
نظًرا لتدهور الظروف السريع، تغير تركيز خطة االستجابة اإلنسانية 
في اليمن ليصبح أكثر اهتماًما باإلغاثة العاجلة وحماية المدنيين في 
اليمن، وتشمل هذه الخطة المنقحة عدًدا أقل بكثير من أنشطة تعزيز 
تنفيذ  أهمية  من  الرغم  على  القدرات،  وبناء  الصمود  على  القدرة 
للخطر  اليمن  لعملية تعرض سكان  هذه األنشطة الحًقا إليجاد حل 
بشكل مزمن، وسيستأنف تنفيذ هذه األنشطة كلما سمحت الظروف 
بذلك.  وفي الحاالت التي يتم فيها تنفيذ هذه األنشطة ينصب اهتمامها 
على تدريب شركاء العمل اإلنساني المحليين، وحشد التأييد بمشاركة 
الجهات المعنية األساسية فيما يخص احترام القانون الدولي اإلنساني 

وحقوق اإلنسان والقضايا ذات الصلة. 
كما قام شركاء العمل بتحديد دقيق لألولويات لضمان تعرف الجهات 
التي  األنشطة  على  بسرعة  األخرى  المعنية  والجهات  المانحة 
تحتاج إلى الدعم العاجل. وقد زادت هذه العملية من وضوح قائمة 
األولويات التي كانت موجودة في خطة االستجابة اإلنسانية األصلية. 
واتفق شركاء العمل في البداية على أن األنشطة التي يمكن أن تدخل 
التي  القصوي  األولوية  ذات  األنشطة  فقط  هي  المنقحة  الخطة  في 
عرضت كل من الخطة األصلية لالستجابة اإلنسانية في اليمن والنداء 
العاجل، هذا باإلضافة إلى أنشطة جديدة رأى شركاء العمل ضرورة 
تنفيذها في ضوء التطورات الجديدة. ويعني هذا أنه في ضوء هذه 
المنهجية الجديدة، تم إسقاط أنشطة تمثل 43 بالمائة من االجتياجات 
المالية في الخطة األصلية قبل البدء في عملية المراجعة. وانطالًقا 
لألولويات  تنقيح  إجراء  أيًضا على  الشركاء  اتفق  النقطة،  هذه  من 
المنقح على مرحلتين.  العاجل  النداء  الموجودة في  لجميع األنشطة 
وُطلب من المجموعات العنقودية تحديد درجة أولوية جميع األنشطة 
المذكورة، ووضع قائمة بأهم ثالث قضايا عاجلة. وبناء على هذه 
المالية  واالحتياجات  األنشطة  جميع  تصنيف  سيتم  المعلومات، 
فئتين  بين  ما  المنقحة  اإلنسانية  االستجابة  خطة  في  بها  المرتبطة 
“القصوي”. وستتم مراجعة  “العاجلة” واألولويات  األولويات  وهي 
ترتيب األولويات بصفة مستمرة مع استمرار أنشطة االستجابة وبناء 
على التغيرات التي يمكن أن تطرأ على الموقف اإلنسانية، بما فيها 

القدرة على التحرك ميدانًيا. 

القصدرة على التنفيذ
يلتزم شركاء العمل اإلنساني بتقديم المساعدات لجميع من يحتاجها، 
بما يتماشى مع مبادئ اإلنسانية والحياد وعدم االنحياز واالستقالل. 
ويضع الشركاء في االعتبار أن هناك قيوًدا كبيرة تعرقل العمل في 
ولكن  أطرافه-  التشويش  النزاع  استمرار  المجاالت –ومنها  بعض 

دون المساس بالتزامهم هذا. 

1

2

3

5

إنقاذ األرواح 
توفير مساعدات فعالة وسريعة للفئات األكثر عرضة 

للخطر في اليمن

حماية المدنيين 
مساعدة وحماية السكان المتضررين من األزمة ويشمل 

هؤالء الالجئين والمهاجرين والنازحين واليمنيين 
العائدين

بناء القدرة على االستجابة اإلنسانية 
تعزيز قدرة جهات العمل المحلية على تخطيط 

االستجابة للطوارئ اإلنسانية وتنفيذها 
 

التقليل من فرص للخطر 
بالتعاون مع الشركاء ومن بينهم الحكومة، معالجة 

أسباب التعرض للخطر والحد من اإلحتياج المستمر إلى 
المساعدات اإلنسانية وزيادة القدرة على الصمود 

ضمان الحصول على الخدمات بالتساوي
ضمان مشاركة فعالة والحصول على الخدمات بشكل 
متساو، واتخاذ تدابير لحماية النساء والفتيات والصبية 

والرجال

التى ترتبت  لليمن لعام 2015 بسبب اآلثار اإلنسانية  تمت مراجعة خطة االستجابة اإلنسانية األصلي 
النزاع المتفاقم. وتقدم الخطة إطاًرا لتقديم المساعدات إلى 11,7 مليون شخص، وتحدد األولويات وأهم 

األنشطة التي ستشكل مضمون االستجابة.

4
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أنشطة الخطة المنقحة قابلة للتنفيذ. 
الشركاء  أجرى  المستهدفة،  والفئات  المتطلبات  تحديد  وقبل 
الخدمات  إلى  الوصول  تعرقل  التي  للمعوقات  تقييم  عملية 
والقدرة على التنفيذ في كل مجموعة قطاعية وفي كل محافظة 
)أانظر »الوصول للخدمات« و »القدرة على التنفيذ« أدناه(.  
عملية  أثناء  المعلومات  لهذه  القطاعية  المجموعات  وأشارت 
التخطيط، ليضعوا أهداًفا هم على ثقة بإمكانية تحقيقها. وتسعى 
مليون   11,7 إلى  المساعدات  إيصال  إلى  المنقحة  الخطة 
أنهم  ُوجد  التي  السكان  جميع  من  بالمائة   55 –أي  شخص 
بحاجة للمساعدة. وقد نشأت الفجوة من المناقشات المتأنية بين 
المجموعات القطاعية حول أعداد الناس التي يمكن الوصول 

إليهم فعلًيا في ظل الظروف الراهنة.

المساواة بين الجنسين في االستجابة لألزمة في اليمن 
تعاني النساء في اليمن من صعوبة الحصول على المساعدات 
أكثر بكثير من الرجال، كما أن آثار وتبعات النزاع والنزوح 
بين  المساواة  فتظل  لذا  الرجال.  عن  للنساء  بالنسبة  تختلف 
ومن  اإلنسانية،  االستجابة  أنشطة  أولويات  من  الجنسين 
المساعدات  تقديم  أنشطة  جميع  تضع  أن  ضمان  الضروري 
الواقع المحلي في االعتبار، وذلك فيما يخص قدرة النساء على 
الحركة وعزلهن في مختلف المناطق، ويجب أيًضا أن يخطط 
الشركاء بعناية للتأكد من حصول النساء على المساعدات بشكل 
مباشر، وهذا األمر في غاية األهمية في ظل ظروف النزاع 
المراهقين  والصبية  الرجال  من  كثير  انفصل  والنزوح حيث 
التي تعولها  المحتمل أن تزيد نسبة األسر  عن أسرهم، ومن 
النساء زيادة كبيرة )وكانت تقدر بنسبة 9 بالمائة من إجمالي 
األسر قبل نشوب األزمة(. وتتوقع التقديرات الحالية أن تصل 
بالمائة من  إلى 30  إلى 20  النساء  تعولها  التي  نسبة األسر 
األسر النازحة. ونظًرا النتشار انعدام األمن الغذائي والفقر بين 
النساء –وبالتحديد بين األسر التي تعولها النساء- سيكون من 
الضروري إتاحة التواصل مع النساء بشكل مباشر لالستجابة 
جميع  تستهدف  أن  المخطط  ومن  فعال.  بشكل  الحتياجاتهن 
إلى  يشر  مالم  واإلناث،  الذكور  من  متساوًيا  عدًدا  األنشطة 
خالف ذلك. وتستهدف أنشطة تقديم المساعدات على مستوى 
األسر أن تصل نسبة األسر التي تعولها النساء إلى 20 بالمائة 
إلى  يشر  مالم  المساعدات،  من  المستفيدة  األسر  إجمالي  من 

خالف ذلك. 

خطة 2015 الكاملة
تمثل الخطة المنقحة لالستجابة اإلنسانية في اليمن استراتيجية 
لالستجابة خالل عام 2015 تمت إعادة تقييمها، وتشمل هذه 
الواردة  الفصوي  األولوية  ذات  األنشطة  جميع  االستراتيجية 

في خطة االستجابة اإلنسانية األصلية،

 

أهم مراحل التنفيذ منذ 26 آذار/مارس
العمل  شركاء  استمر  التنفيذية،  التحديات  زيادة  من  الرغم  على 
اإلنساني في إيصال المساعدات الضرورية منذ تصاعد حدة النزاع. 

وفيما يلي ملخص جزئي ألهم اإلنجازات التي تمت: 

• تقديم مساعدات غذائية ألكثر من 1,9 مليون شخص، من بينهم 
215 الف شخص في عدن وأكثر من 100 ألف شخص في صعدة 

في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو
•تقديم مساعدات المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الشخصية 
ألكثر من مليون شخص- ويشمل هؤالء 700 ألف شخص ُنقلت إليهم 
أبين والضالع وعمران والحديدة  بالشاحنات بشكل يومي في  المياه 
الشخصية  النظافة  رزم  توفير  وتم  ولحج.  وصنعاء  وحجة  وعدن 
ألكثر من 135 الف نازح في عدن وأبين وعمران والضالع والحديدة 

وحجة ومأرب ولحج وصعدة وتعز. 
•معالجة 14495 طفل كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد في حجة 

وتعز والحديدة وعدن وعمران وصعدة ولحج وأبين وتعز 
والصرف  المياه  وخدمات  الصحية  الخدمات  لدعم  الوقود  •إيصال 
لتر  ألف   900 إيصال  هذا  ويشمل  الشخصية،  والنظافة  الصحي 
إلى 19 منشأة صحية )13 مستشفى( ومخازن األمصال وسيارات 
اإلسعاف كما تم أيًضا توفير وقود كاف لضخ المياه إلى 3,3 مليون 
شخص في 11 مدينة في صنعاء والحديدة وعدن ولحج وأبي وصعدة 

وعمران وضمار وإب وتعز وحجة
• توصيل 140 طن من األدوية وإمدادات المياه وخدمات الصرف 
الصحي والنظافة الشخصية للمنشآت الصحية في عدن ولحج وأبين 

وصعدة وحجة والبيضا والجوف وشبوة وحضرموت
فى  والجراحة  األولية  الصحية  الرعاية  خدمات  دعم  يستمر   •
المستشفيات، بما في ذلك دعم المناطق التي يصعب الوصول إليها 

مثل عدن وصعدة
• توفير مواد غير غذائية ضرورية ألكثر من 45 ألف نازح 

• تقديم الدعم النفسي اإلجتماعي ألكثر من 262 ألف شخص، من 
بينهم 157 ألف طفل )من الصبية والفتيات( وما يقرب من 105 ألف 
تهدد سالمة  التي  بالمخاطر  التوعية  أب وأم، وتشمل هذه األنشطة 

األطفال 
• تسجيل 34980 شخصا وصلوا حديثا إلى اليمن منذ بداية العام، 
المعلومات  تقديم  وتم  مختلفة.  جنسيات  من  مهاجرين  منهم  كثير 
والغذاء والماء والمأوى المؤقت في مراكز إلستقبال وإجراء الكشف 
الطبي على 8000 شخًصا وصلوا حديثا، كما تم استصدار مستندات 

توثيق لطالبي اللجوء والالجئين
في  للمقيمين  خرز  معسكر  في  الدعم  تقديم  أنشطة  استمرت  كما   •
الخاصة،  االحتياجات  ذوي  اللجوء  وطالبي  الالجئين  من  المخيم 
على  الغذاء  توزيع  تنسيق  وتم  عدن.  مدينة  من  النازحين  وكذلك 
الالجئين في مخيمي خرز والبساتي. وتم تسكين ما يقرب من 300 
غير  والمواد  المأوى  لهم  وقُدم  المخيم،  في  عدن  من  الجئة  أسرة 

الغذائية والرعاية الصحية. 
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 خطة االستجابة اإلنسانية

األصلية لليمن

أنشطة ذات أولوية عالية

نداء اإلستغاثة العاجل
 كافة

األنشطة

خطة االستجابة اإلنسانية المنقحة لليمن

1,6 مليار دوالر

 أنشطة جديدة
أنشطة ذات أولية عاليةطارئة أخرى

777,8 مليون

أنشطة من فترة ما قبل األزمة
65,3 مليون  

)تم تمويلها)

أنشطة عاجلة و ضرورية

 757,7 مليون

+

وجميع أنشطة االستجابة للنداء العاجل وأنشطة الطوارئ التي رأى 
المالية  شركاء العمل اإلنساني أنها ضرورية. وتتكون االحتياجات 
بعد )من 1  تغطيتها  يتم  لم  التي  المالية  الطلبات  بأكملها من  للسنة 
نيسان/أبريل إلى 31 كانون األول/ديسمبر( وتشمل أيًضا األنشطة 
التي بدأ تنفذها قبل األزمة والتي تلقت تموياًل في الربع األول من 

السنة )1 يناير إلى 31 مارس(.

وتتيح هذه الصيغة رصد جميع المساهمات المالية خالل عام 2015 
دون  اليمن،  في  اإلنسانية  لالستجابة  المنقحة  بالخطة  ومقارنتها 

الحاجة لتكرار الحساب.
وبدًءا من 15 حزيران/يونيو، أفادت خدمات الرصد المالي بوصول 
163 مليون دوالر لتمويل االستجابة المنسقة في اليمن، ويشمل هذا 

المبلغ 65,3 مليون دوالر تم إرسالها ألنشطة ما قبل األزمة.
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الوصـــــــول اإلنســــــاني

لقد ضاق الخناق على الوصول اإلنساني في األشهر الثاللث الماضية 
بسبب النزاع المتواصل.  برزت معيقات جدية أمام استقدام المواد 
اإلغاثية إلى البالد ونقلها بأماٍن إلى المناطق المتأثرة بالنزاع.  وكجزٍء 
من عملية التخطيط، قدرت المجموعات القطاعية الدرجة التي تحد 
من  محافظة،  كل  في  المجموعات  عمليات  من  المعيقات  هذه  فيها 
خالل تدريج مكون من خمس نقاط.  واستخدمت أوتشا هذه النتائج 
لتعرضها على شكل مجموع تحصيلي للنقاط وتعرضها في الخريطة 
التوضيحية أدناه.  واستناًدا إلى هذا التحليل فإنَّ العمليات الخاصة 

لحج  تليها  صعده  في  المعيقات  أشد  تواجه  القطاعية  بالمجموعات 
فعدن فالضالع فأبين فشبوة فمأرب وأخيًرا الجوف.  وهذا الوضع 
يشكل تحدًيا هائاًل –ولكن قابل للتذليل- للعمليات للفترة حتى نهاية 
العام.  وحسب تقرير االحتياجات اإلنسانية المنقح للعام 2015 فإنَّ 
الوصول  السهلة  المناطق  في  للعمل  جدية  وإمكانية  تصور  هناك 
هذه  يقطنون خارج  المعوزين  األشخاص  من  أنَّ %66  إليها حيث 

المحافظات.

- +

أبين
٤۲۷,۲۰۰

عدن
835,000

البيضاء
٥۹٥,۲۰۸

الضالع
٥۸۸,٥۹۹

ALالحديدة 
۱,٥٤٦,٦۷٦

الجوف
٤٥٥,۰۳٥

المهرة
٥۰,۷۳٥

المحويت
٤۹۹,٦۳۳

أمانة العاصمة
۲,٥٤۳,۰۰۰

عمران
۸۸۲,۳٥٤

ذمار
۱,٥۹۲,٥۳٥

حضرموت
٥٦۹,٤٤۰

حجة
٥٦۹,٤٤۰

إب
۲,۱۳۹,۹۹٦

لحج
۸۲٥,۲۹۹

تعز
۲,٦۸٥,٦۰۰

صعدة
۹۷٥,۹۹۸

صنعاء
۱,۰۳٤,٤۷۹

مأرب
۲۳۸,۰۱۱

ريمه
٤٤٤,۹٤٦

شبوة
٤۳٤,۳۷۷

۱٤,۰۰۰
 الشدة سوقطرى

تقييم درجة خطورة المعوقات على وصول العمليات اإلنسانية )في مختلف المجموعات 
القطاعية(

األرقام تشير إلى عدد السكان المحتاجين للمساعدات في كل محافظة

لون الداكن تعاني من معوقات  أشد على وصول المساعدات في مختلف المجموعات القطاعية.  ال لة ب المصدر: المجموعات القطاعية، الشركاء، أوتشا، المناطق المظل

دليل الخريطة: 
فاتح( لون ال قليل منها فقط. يمكن للشركاء العمل بسهولة. )ال 1. ال يوجد أي معوقات  أو يوجد ال

2. بعض المعوقات  على إمكانية الوصول، ولكن يمكن للشركاء العمل في معظم األحيان 
يات اإلنسانية  ا متوسطا على العمل ئ 3. يوجد معوقات  على إمكانية الوصول، وتشكل عب

نفيذ جزء كبير من األنشطة اإلنسانية  4. يوجد معوقات  كبيرة على إمكانية الوصول، وال يتمكن الشركاء من ت
لون الداكن( 5. يوجد معوقات  ضخمة على إمكانية الوصول، ومن المستحيل أو شبه المستحيل أن يعمل الشركاء )ال
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 تقييم القدرة على وصول المجموعات القطاعية في كل محافظة

األمن المحافظة
الغذائي

المياه 
والصرف 
والنظافة 

المأوى/ التغذية الصحة 
المواد غير 

الغذائية 

حماية الحماية 
الطفولة 

العنف 
الجنساني

اإلصالح التعليم 
المبكر 

المتوسط 

44332344444أبين 
45454544544عدن 

24323233233البيضا 
44334423444الضالع 
12111121121الحديدة 
33444544234الجوف 

1ال1الال111111المهرة 
1ال11ال122111المحويت

12222222132أمانات العاصمة 
22212233132عمران 
22311222132ضمار 

32313323433حضرموت
34322442123حجة 

32211342122إب

53244444444لحج 
4ال443444443مأرب 

111الال232121ريمة 
45435555545صعدة 

12212232122محافظة صنعاء 

4ال443344434شبوة 

1الالالالالال1111سوقطرة 
44443453244تعز 

واجه الشركاء تحديات كبيرة في المحافظات التي يصعب العمل فيها 
وتعز.  ولحج، وصعدة  والضالع،  أجزاء عدن،  بعض  في  وخاصة 
أصبح توصيل اإلمدادات بًرا أمر صعب بسبب وجود نقاط تفتيش 
الميدان  في  المتصارعة  األطراف  أن  كما  الطرق.  وإغالق  عديدة 
الدعم  إليها  سيصل  التي  األماكن  اختيار  على  التأثير  إلى  تسعى 
ومن سيستفيد منه، وتشير تقارير الشركاء إلى وجود معيقات كبيرة 
أدت  وقد  األمامية.  الخطوط  عبر  المساعدات  توصيل  دون  تحول 
المفاوضات مع أطراف النزاع إلى التغلب على بعض هذه التحديات، 
أمام  تجنبها  يمكن  كان  عقبات  يمثل  ذلك  عن  الناتج  التأخير  ولكن 
توصيل المساعدات على وجه السرعة لمن يحتاجها. كما أن رفض 
بالقيادة  المخاطرة  الخاص  القطاع  في  النقل  خدمات  مقدمي  بعض 
في المناطق غير اآلمنة قد تسبب في مزيد من التأخير في توصيل 
المساعدات. ورغم ذلك، نجد أن معوقات الوصول في المحافظات 
في  الشركاء  استمر  لذا  ومتغيرة،  محلية  معوقات  صعوبة  األكثر 
المتأثرة  المناطق  جميع  إلى  لألرواح  المنقذة  المساعدات  توصيل 

بالصراعات منذ بداية النزاع )أنظر أهم مراحل التوصيل أعاله(. 

كون  وقد  الوصول  تعيق  عقبات  اإلنسانية  العمليات  واجهت  طالما 
كيفية  عن  كبيرة  خبرات  الماضية  السنوات  مدى  على  الشركاء 
ضمان توصيل المساعدات إلى معظم المناطق. ويشمل هذا الجهد 
مع  عالقات  وتنمية  المحليين  الشركاء  قدرات  بناء  في  االستثمار 
السلطات الحاكمة والقبائل والمجموعات المسلحة والجهات المعنية 
فرق  تواجد  توسع  ومع  البالد.  أنحاء  جميع  في  األخرى  القصوى 
العمل اإلنساني في اليمن، ستعود هذه االستثمارات بالفائدة أثناء عمل 

الشركاء على ضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها. 

التقارير  ووضع  الوصول  لرصد  رسمية  آلية  وضع  حالًيا  ويتم 
األطراف  مع  المفاوضات  اآلليات  هذه  وستدعم  اليمن،  في  عنه 
اإلنسانية  المنظمات  وصول  تيسير  أجل  من  الصلة  ذوي  المعنيين 
بأمان وسرعة وبدون معوقات، ووصول السكان المحتاجين لطلب 
األمان والمساعدات. كما ستدير اآللية حل التعارض بين تحركات 
الفرق اإلنسانية على األرض، وقد تم بالفعل وضع آلية إلدارة حل 
التعارض بين رحالت الطيران والسفن المسافرة إلى اليمن، وتعمل 

هذه اآللية حالًيا من مدينة الرياض. 

ييم  ق قطاعية، ال: ال يوجد ت المصدر: المجموعات ال
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قــدرات التشــغيل 

حضرموت

إب

 

 البيضاء

AL 

المهرة

ريمهذمار

صنعاء
مأرب

سقطرى
الضالع

لحج
أبين

عدن

شبوة

صعدة

 ۱٦     ۱٥-۱۰     ۹-٤     ٥-۱          ۰
                                                 أو أكثر

٥٤۸,۳۷۱ ۸۰۰,۰۰۰

الجوف

أمانة العاصمة

حجةعمران

المحويت

الحديدة

تعز

تواجد فرق العمليات )بتاريخ 2 حزيران/يونيو(

المنظمات  من  واسعة  شبكة  ويشمل  اليمن  في  اإلنساني  المجتمع 
على  القدرة  لديها  ممن  الخبرة  ذوي  والوطنية  واإلقليمية  الدولية 
التجهيز لـ وتقييم واالستجابة لالحتياجات اإلنسانية. اعتبارا من 2 
نشط  عملًيا  وجوًدا  لهم  أصبح  ووطنييًنا   دولًيا  شريًكا   58 يونيو، 
فقط  . حيث  النزاع  المتضررة من  العشرين  المحافظات  في جميع 
المهرة وسقطرى ال يوجود فيها عمليات إنسانية.  على الرغم من 
العديد من التحديات المتعلقة بالوصول والشؤون اللوجستية فإنَّ األمم 
الدولية تستمر في  المنظمات غير الحكومية  المتحدة والشركاء من 
عملياتها التنفيذية مع أكثر من 1000 موظًفا وطنًيا و ما يصل إلى 
غير  المنظمات  موظفي  بعض  اليمن.   في  أممًيا  دولًيا  موظًفا   70
الحكومية الدولية يعملون من داخل اليمن والبعض اآلخر في طريقهم 
الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات  تظل  قريب.   وقت  في  للعودة 
حيوية لجهود االستجابة والحفاظ على العمليات حيثما أمكن ومتاح.

لدعم  المبذولة  الجهود  على  حالًيا  اإلنساني  الوطني  الفريق  يركز 
عودة موظفيها الدوليين إلى اليمن . يتواجد كافة الموظفين الدوليين 
في  العاملين  الحكومية   غير  الدولية  المنظمات  وموظفي  األممين 
مراكز  ليشمل  سيتوسع  الدوليين  الموظفين  تواجد  ولكن  صنعاء، 

رئيسة أخرى في الحديدة وعدن حال سمحت الظروف األمنية بذلك.  
ال يزال الموظفون الوطنيون العاملين مع الشركاء الدوليين فاعلين 

في مناطق قصوى أخرى بما في ذلك الحديدة وتعز وعدن.

  وما زال الشركاء من المنظمات غير الحكومية الوطنية -والذين لهم 
تاريخ طويل من العمل كشركاء من خالل النداء المشترك وعمليات 
التخطيط- يقدمون العون بشكٍل فّعاٍل منذ تصاعد النزاع، بما في ذلك 

في المناطق الصعبة مثل صعدة وعدن والضالع ولحج و تعز.

خارجية:  مراكز  ثالثة  على  أيضا  اإلنساني  الوطني  الفريق  يعمل 
و  المتحدة  األمم  موظفي  معظم  قبل  من  بعد  عن  )الدعم  عمان 
الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية أثناء وجودهم المؤقت 
خارج اليمن( والرياض )بالتنسيق مع نظرائهم من التحالف لتسهيل 
الوصول اآلمن للمساعدات اإلنسانية إلى وفيداخل اليمن( وجيبوتي 

)قاعدة لوجستية متقدمة للرحالت الجوية والبحرية اإلنسانية(.

ال تعتمد القدرة التشغيلية بشكل منفرد على عدد الشركاء النشطين.  
وقدرة  السابق(  القسم  )أنظر  اآلمن  الوصول  على  ترتكز  وإنما 
الوقود  المؤثرة؛ مثل توافر  العوامل  الميدانية وغيرها من  الشركاء 

أو القبول المجتمعي.

 المصدر: أوتشا، المجموعات القطاعية، الشركاء

58
 شريك في العمليات

6
وكاالت من

 األمم المتحدة 

24
 منظمة غير حكومية

 دولية

24 
 شريك محلي

4
هيئات حكومية



13

تقييم القيود المعيقة لقدرة التشغيل في مختلف المجموعات القطاعية 

- +

سقطرى

حضرموت

إب
البيضاء

المهرة

ريمهذمار

صنعاء
مأرب

الضالع

لحج
أبين

عدن

شبوة

صعدة

الجوف

أمانة العاصمة

حجةعمران

المحويت

الحديدة

تعز

الشدة

المصدر: أوتشا، المجموعات القطاعية، الشركاء 

دليل الخريطة: 
الكامل، أي من الجمل تشرح بدقة القدرة على االستجابة:  تمويل المطلوب ب م توفير ال إذا ت

فاتح(  لون ال 1-  بشكل عام، المجموعة القطاعية قادرة تماما على توصيل المساعدات في المحافظة. ال توجد معوقات  ذات أهمية )ال
قليل من المعوقات  2-  بشكل عام، المجموعة القطاعية قادرة إلى حد كبير على توصيل المساعدات إلى المحافظة. يوجد ال

ديها قدرة متوسطة على توصيل المساعدات إلى المحافظة. يوجد بعض المعوقات القصوى 3-  بشكل عام، المجموعة القطاعية ل
4-  بشكل عام، المجموعة القطاعية قدرتها ضعيفة على توصيل المساعدات إلى المحافظة. توجد معوقات  شديدة 

لون الداكن(  5-  بشكل عام، المجموعة القطاعية غير قادرة على توصيل المساعدات إلى المحافظة. توجد معوقات ضخمة )ال

على غرار عملية التقييم الخاصة بإمكانية الوصول، يستخدم الشركاء 
إجمالي  لتقدير  التخطيط  عملية  خالل  النقاط  خماسي  تقيمم  نظام 
المعوقات  على قدرة المجموعة القطاعية على تقديم المساعدة في 
كل محافظة – غير شامل التمويل.  إجماع كامل أعضاء المجموعة 
القطاعية يشير إلى أنه مازال هناك إمكانية للعمل وفًقا لبرنامج ممنهج 

في كافة المحافظات – بما فيها تلك المقيدة للوصول بشكٍل كبير. 

كل  في  القطاعات  على  المعوقات   متوسط  تلخص  أدناه  الخريطة 
محافظة على حدة، حيث تشير أن النقاط الداكنة تشير إلى معوقات  
أشد. لم تحصل أي محافظة على نتيجة متوسطة في على مستوى 
أشد المعوقات .  ويأتي هذا التحليل من خالل برامج المساعدة التي 
استمرت في العمل بالرغم من التحديات الكبيرة في الوصول )أنظر 

إلى الجدول أعاله(.
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االحتياجات المالية 

۲٦٫۹۱۰٫٦
۸٫۸

۲٫۱

۸۰٥٫۹

۱٥۹٫٤۱٥۱٫۸

۱۲٥٫۰

۱۰۲٫٥

۷٦٫۹

٤۸٫٥۳۹٫۸۳۰٫۰

 األمن الغذائي
 المأوى، المواد غير الغذائية، تنسيق المجموعات القطاعية وإدارتها

 الصحة
 الحماية

 المياه والصرف والنظافة
 التغذية

 اإلصالح المبكر
 اللوجستيات

التعليم
 حماية الطفولة

 العنف الجنساني
 التنسيق

 مجموعة اتصاالت الطوارئ

* باإلضافة إلى االحتياجات المالية لعام ۲۰۱٥، تم تخصيص ۱۲,٤ مليون دوالر لالستجابة لالحتياجات 
اإلنسانية باليمن ما بين ۱ كانون الثاني/يناير و ۳۱ آذار/مارس. ولم يتم تخصيص هذا المبلغ 

للمجموعات القطاعية
** تم التمويل بالفعل 

 االحتياجات المالية للعام بالكامل* بماليين الدوالرت

 احتياجات ضرورية أولوية هامة**قبل األزمة

 االحتياجات المالية
  حسب المجموعة القطاعية ومستوى األولوية

(1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون األول/ديسمبر)  ٦,۱

۷٥۷,۷ مليون دوالر  ۷۷۷,۸ مليون دوالر ٦٥,۳ مليون دوالر 

مليار دوالر
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تصوير: أوتشا/ شارلوت كانز 
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 الجزء الثاني

 ملخص خطط االستجابة في
   لكل مجموعة عنقودية قطاعية

 وخطة االستجابة لالجئين
 والمهاجرين
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االمن الغذائي والزراعة       

 )gordon.dudi@fao.org( لألتصال: جوردن دودي

 إجمالي االحتياجات )1يناير إلى 31 ديسمبر( 805.902.005 دوالر
 االحتياجات الحالية )1أبريل إلى 31 ديسمبر( 767.565.714 دوالر

 تمويل تم استالمه: )1 يناير إلى 31 مارس(: 38.336.291 دوالر

أولويات ضرورية:
320.980.000 دوالر 

أولويات قصوى:
446.585.714 دوالر

شخًصا  محتاجاً

12.9مليون
  شخًصا  مستهدًفا

7.6 مليون 

االحتياجاتالمستفيدينالنشاط األولويات

مساعدات الغذاء العاجل من خالل ضرورية 
توزيع الغذاء بشكل عام ومنح 

النقود والكوبونات غير المشروطة 
)أولوية ضرورية(

3.050.000 31.1980.000
دوالر 

مساعدات غذائية عاجلة من قصوى 
خالل تزويع الغذاء ومنح النقود 

والكوبونات غير المشروطة 
)أولوية قصوى(

3.050.000 311.980.000

دعم المعيشة العاجل )أدوات قصوى 
صيد السمك والزراعة وتربية 

المواشي(

500.00039.285.714

إصالح أسباب المعيشة )مدخالت قصوى 
مناسبة لمصائد األسماك، ورعاية 

الماشية، ورعاية المواشي 
الزراعية، والزراعة(

1.015.00089.320.000

800.000ال ينطبق تنسيق المجموعات القطاعية قصوى 

تنمية المسائلة عن حالة المواطنين قصوى 
المتضررين 

200.000ال ينطبق 

753,565,714إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

9,000,000 150,000الغذاء و المياهضرورية
دوالر

25,0005,000,000مساعدات نقدية قصوى

14,000,000 إجمالي احتياجات األمن الغذائي في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 
دوالر

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

                   الخطة الحالية لالستجابة لالحتياجات الغذائية لدى
 الالجئين والمهاجرين

باتالمستفيدينالنشاطاألولويات المتطل

أنشطة تمت وتم تمويلها )1 قبل األزمة 
كانون الثاني/يناير إلى 31 

آذار/مارس(

38.336.291 ال ينطبق 
دوالر 

األنشطة قبل األزمة )1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار مارس(

االحتياجات بند الموازنة 

753.565.714 دوالر إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

إجمالي بنود خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 

14.000.000

األنشطة قبل األزمة )التمويل 1 كانون األول/
يناير إلى 31 آذار/مارس(

38.336.291

805.902.005 دوالر إجمالي احتياجات عام 2015 

إجمالي الموازنة لعام 2015

0
سوقطرى

المهرة
 حضرموت

مأرب
الجوف

المحويت
ريمة
أبين

عمران
عدن

البيضاء
الضالع
شبوة

صنعاء
أمانة العاصمة

لحج
ذمار

الحديدة
صعدة

إب
حجة

تعز  األجمالي ۱,۰۱۸٫۲
۸۸۸٫۲

۸۰۸٫٥
٥۸۹٫۰

٥٦٤٫٤
٥٥۳٫۹
٤۷۰٫۱
٤٦۷٫۲

۳۰۷٫۷
۲۷۷٫۸

۲٥۱٫۰
۲٤۲٫۹
۲٤۱٫۱
۲۲۱٫٦
۱۸۹٫۱

۱٥۰٫۲
۱۱٦٫۳

۱۰۸٫۹
۸۷٫۱
٦۹٫۹

۰
۰

صبية
رجال

فتيات
سيدات

مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة باآلالف
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المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية  

)dhkim@unicef.org( لالتصال: ديريك كيم

 إجمالي االحتياجات )1يناير إلى 31 ديسمبر(: 102.485.248 دوالر
 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 98.149.848 دوالر

 تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: 4.335.339 دوالر

أولويات ضرورية: 91.017.223 دوالر 

 قصوى: 7.132.625
 دوالر

سوقطرى
المحويت

المهرة
ريمة

 حضرموت
مأرب

البيضاء
شبوة

الضالع
الجوف
صنعاء
صعدة

عمران
لحج
أبين

حجة
إب

ذمار
تعز

الحديدة
عدن

أمانة العاصمة األجمالي: ۲٫۰ مليون
 ۸۰۰٫۰ ألف

 ٥٥۰٫۰ ألف
 ۳٥۰٫۰ ألف

 ۲٦۱٫۸ ألف
 ۲٥۰٫۰ ألف

 ۱۹۳٫۲ ألف
 ۱۷٥٫۰ ألف
 ۱۷۰٫۰ ألف

 ۸۱٫٥ ألف
 ۷۰٫۰ ألف
 ٥٦٫٤ ألف
 ٥٤٫٦ ألف
 ۳٤٫٦ ألف
 ۲٥٫۰ ألف
 ۲۰٫۰ألف
 ۲۰٫۰ألف
 ٥٫۰ ألف
٤٥
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰

صبية
رجال

فتيات
نساء

 مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

407.48036.673.200نقل المياه ضرورية 

249.8992.498.990نظام أنابيب للمياه ضرورية 

564.4135.220.820منقيات مياه من السيراميك ضرورية 

156.3507.817.500مراحيض ضرورية 

973.78510.721.373حقائب النظافة ضرورية 

إدارة المخلفات الصلبة في ضرورية 
مخيمات النازحين 

110.0651.485.878

228.129627.355حاويات المياه العامة ضرورية 

300.210297.208أقراص الكلور ضرورية 

446.000120.420مسحوق الكلور ضرورية 

توفير الوقود على المدى ضرورية 
القصير لشركات المياه 

المحلية 

3.700.00013.344.480

توفير الوقود على المدى ضرورية 
القصير لمحطات معالجة 

مياه الصرف الصحي

321.1441.080.000

توفير الوقود على المدى ضرورية 
القصير لعمليات جمع 
القمامة والتخلص منها

8.880.000ال ينطبق 

321.144642.288التوعية بالنظافة قصوى 

370.000ال ينطبق التنسيق القطاعي قصوى 

تدريب الشركاء المحليين قصوى 
على االستجابة الحتياجات 

المياه والصرف الصحي 
والنظافة 

760462.331

تكاليف قطع الغيار قصوى 
والتشغيل والصيانة لشركات 

المياه المحلية

2.771.5005.543.000

114.315102.884اختبار ورصد جودة المياه قصوى 

تقييم احتياجات المياه قصوى 
والصرف والنظافة 

12.122ال ينطبق 

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

خدمات توفير المياه ضرورية
والصرف والنظافة لالجئين 
والمهاجرين وطالبي اللجوء 

150,000 2,250,000
دوالر

إجمالي احتياجات المياه والصرف والنظافة في خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 

 2,250,000
دوالر

 االحتياجات الحالية الخاصة بالمياه والصرف والنظافة في خطة
 االستجابة لالجئين والمهاجرين

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

أنشطة تمت وتم تمويلها )1 قبل األزمة 
كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/

مارس(

38,336,291 دوالرال ينطبق 

أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية قبل األزمة )1 كانون 
الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس(

إجمالي الموازنة لعام 2015

االحتياجات بند الموازنة 

95.899.849 دوالر إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

إجمالي البنود الخاصة بالمياه والصرف 
والنظافة في خطة االستجابة لالجئين 

والمهاجرين 

2.250.000

األنشطة قبل األزمة )التمويل 1 كانون األول/
يناير إلى 31 آذار/مارس(

4.335.399

إجمالي احتياجات المياه والصرف الصحي 
والنظافة الشخصية عام 2015 

102.485.248 دوالر 

ً شخًصا  محتاجا

20.4مليون
  شخًصا  مستهدًفا

5.1مليون



19
الصحة

)alfreddube@msn.com(  لالتصال: ألفريد دوب 

 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى31 ديسمبر(: 151.839.469 دوالر
 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 144.912.767 دوالر

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

دعم رعاية اإلصابات والجراحة ضرورية
)الدواء، اإلمدادات، حقائب عالج 
اإلصابات، الفرق الجراحية، الخ(

102.502 5.246.882
دوالر 

تقديم خدمات رعاية صحية أولية ضرورية
متكاملة 

4.116.23117.288.172

وحدات صحية متنقلة وخدمات ضرورية
توصيل رعاية الصحة اإلنجابية/

ورعاية األمومة والطفولة 
وحديثي الوالدة )رعاية قبل 

الوالدة وأثنائها وبعدها، رعاية 
حديثي الوالدة، التلقيح الدوري، 

الفحص والعالج(

126.06020.605.942

التلقيح ضد الحصبة والحصبة ضرورية
األلمانية وشلل األطفال 

5.969.88024.476.509

توفير األدوية واإلمدادات لمنشآت ضرورية
الرعاية األولية والثانوية وصيانة 

سلسلة توريد الرعاية الصحية 

10.290.57824.847.240

 الصحة البيئية والنظام قصوى
اإللكتروني لإلنذار المبكر 

باألمراض

10.290.57811.843.022

اإلصالح األولي والتطوير قصوى
للمنشآت الصحية وتقديم المعدات 

واإلمدادات 

10.290.5783.475.000

دعم التشغيل وسد الفجوات قصوى
لشركاء المنظمات غير الحكومية 

استجابة لالحتياجات الصحية

16.000.000ال ينطبق 

التوعية وحشد التأييد االجتماعي قصوى
والموارد 

950.000ال ينطبق 

 124,912,767 إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 
دوالر

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

سوقطرى
المهرة
ريمة

المحويت
مأرب

البيضاء
أبين

 حضرموت
شبوة

الجوف
ذمار

صنعاء
عمران

عدن
لحج

الضالع
إب

صعدة
أمانة العاصمة

الحديدة
حجة

تعز إجمالي ۱٫۷۸٤.٥ 
۹۷٦٫۲
۹٦۹٫۱
۹۳۸٫۲

٦٤۸٫٥
٦۱۸٫٤
٥۸۸٫٦
٥٤۸٫٤

٤۹۹٫۳
٤۷۱٫۲

۳٦۳٫۸
۳٥۱٫۰

۲۷٥٫۱
۲۷٤٫۹
۲٦۱٫۰
۲٤۸٫٤
۲۳۷٫۲

۱٤۲٫۳
٤۲٫۷
۳٤٫٦
۱۳٫۳
۳٫۹

صبية
رجال

فتيات
نساء

مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة باآلالف

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

الرعاية الصحية لالجئين ضرورية
والمهاجرين وطالبي اللجوء 

200,00020,000,000
دوالر

20,000,000 إجمالي االحتياجات الصحية في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 
دوالر

 االحتياجات الصحية في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين

االحتياجاتالنشاطاألولويات

أنشطة تمت وتم تمويلها )1 قبل األزمة 
كانون الثاني/يناير إلى 31 

آذار/مارس(

6,926,702 دوالر

األنشطة قبل األزمة )1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار مارس(

إجمالي الموازنة لعام 2015

االحتياجات بند الموازنة 

124,912,767 دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

20,000,000إجمالي البنود في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 

األنشطة قبل األزمة )التمويل 1 كانون األول/يناير إلى 
31 آذار/مارس(

6,926,702

151.839.469 دوالر إجمالي احتياجات عام 2015 

ً شخًصا  محتاجا

15.2مليون
  شخًصا  مستهدًفا

10.3مليون

 تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: 6.926.702 دوالر

أولويات ضرورية: 112.644.745 دوالر 

 قصوى: 32.268.022
 دوالر
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 المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة المخيمات

 )mohamnas@unhcr.org( لألتصال: ناصر محمد

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

توفير مستلزمات منزلية ضرورية ضرورية
غير غذائية 

1,162,528 41,519,500
دوالر

404,84516,195,200توفير مأوى عاجل )حقائب(ضرورية

105,0368,250,000توفير مأوى عاجل )خيام(ضرورية

356,91776,482,000توفير دعم لإليجارات قصوى

تنسيق الخدمات في مراكز قصوى
جماعية 

152,9642,622,240

تنسيق الخدمات في مخيمات قصوى
تلقائية 

407,9056,992,640

300,000ال ينطبق تقييم االحتياجات قصوى

بناء قدرات شركاء المجموعة قصوى
القطاعية 

25062,500

152,424,080إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 
دوالر

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

سوقطرى
المهرة
صنعاء
البيضاء

أمانة العاصمة
مأرب
صعدة

الجوف
شبوة

المحويت
عدن
ذمار

 حضرموت
لحج
ريمة
تعز

الحديدة
أبين

عمران
إب

الضالع
حجة  إجمالي ۲۹۹,٤ ألف

۰٫۰

۲٥٤٫۸ K
۸۷٫۳ ألف

۷٥٫۱ ألف
٦۲٫۱ ألف

٥۷٫۲ ألف
٥۱٫۰ ألف
٤٤٫۲ ألف
٤۲٫٥ ألف
٤۲٫۲ ألف
٤۱٫۷ ألف
۳۷٫۸ ألف
۳٥٫۰ ألف
۲۸٫٦ ألف
۲۳٫۳ ألف

۱۹٫۲ ألف
۱۰٫٥ ألف
۸٫۲ ألف
۲٫۲ ألف
۱٫۳ ألف
صبية۱۳۲

رجال
فتيات
نساء

 مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

المأوى لالجئين والمهاجرين ضرورية
وطالبي اللجوء

100,000 4,500,000
دوالر

مواد غير غذائية لالجئين ضرورية
والمهاجرين وطالبي اللجوء

50,0002,500,000

إجمالي إحتياجات المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة المخيمات  
في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 

 7,000,000
دوالر

 االحتياجات الحالية الخاصة بالمأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة
 المخيمات في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين

إجمالي الموازنة لعام 2015

االحتياجات بند الموازنة 

152,424,080 دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

إجمالي البنود في خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 

7,000,000

151.839.469 دوالر إجمالي احتياجات عام 2015 

ً شخًصا  محتاجا

1.2مليون
  شخًصا  مستهدًفا

1.2مليون
 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 159.424.080 دوالر

 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 159.424080 دوالر

أولويات ضرورية:
72.964.700 دوالر 

أولويات قصوى:
86.459.380 دوالر

 تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: . دوالر
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التغذية

 )sabdullah@unicef.org( لالتصال: سجى عبد هللا

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

عالج الشركاء للصبية والفتيات ضرورية
المصابين بسوء التغذية الحاد 

البالغ 

143,000 28,600,000 
دوالر

إدارة حاالت الصبية والفتيات ضرورية
المصابين بسوء التغذية الحاد 
المتوسط من سن 6-59 شهر 

323,00020,995,000

برنامج التغذية المكملة المستهدفة ضرورية
إلى النساء الحوامل والمرضعات 

221,00014,365,000

المكمالت الغذائية الجزئية للصبية قصوى
والفتيات دون سن الخامسة وغير 
المدرجين في البرامج االجتماعية 

إلدارة سوء التغذية 

913,6526,395,564

االكتشاف في الوقت المناسب قصوى
لحاالت سوء التغذية الحادة 
بين الصبية والفتيات دون 

سن الخامسة والنساء الحوامل 
والمرضعات وإحالتهم إلى برنامج 

إدارة حاالت سوء التغذية الحادة 
المتوسط

533,0002,665,000

تدريب مقدمي خدمات التغذية قصوى
على البرنامج المتكامل إدارة 

حاالت سوء التغذية الحاد 
المتوسط 

3,2001,600,000

تدريب المتطوعين االجتماعيين قصوى
على استخدام المجموعة المتكاملة 

لدعم قدرة اكتشاف حاالت 
األطفال المصابين بسوء التغذية 

الحاد وإحالتهم للعالج 

2,0001,000,000

توفير التوعية والمشورة لألمهات قصوى
ومقدمي الرعاية عن ممارسات 
التغذية للرضع وصغار األطفال 

ونظافتهم 

533,0001,066,000

25,000ال ينطبق استمرار التنسيق بين المجموعات قصوى

تقييم التغذية العاجل وتقييم قصوى
التغطية )محدد قابل للقياس 

والتحقيق ذو صلة ومرتبط بوقت( 
و )التقييم نصف الكمي للوصول 

والتغطية(

200,000ال ينطبق 

76,911,564إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 
دوالر

سوقطرى
المهرة
مأرب
ريمة

الجوف
الضالع

أبين
شبوة

المحويت
البيضاء
عمران

عدن
لحج

صعدة
صنعاء

 حضرموت
ذمار
حجة
إب

أمانة العاصمة
تعز

الحديدة اإلجمالي ۱۹۰,۹
۱۸۱٫۲

۱٦٦٫٥ 
۱٥٥٫٤

۱۲٤٫۱
۱۱۱٫۲

۸٦٫۹
٦۸٫۰

٥٦٫۰
٥٥٫٤
٥٥٫۰
٥٤٫۹

٤٤٫۳
٤۱٫٤
٤۱٫۹

۳۷٫۰
۳٦٫٤
۳۳٫۳

۲۹٫۹
۱۸٫۹

۸٫۷
۳٫٥

مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة باآلالف ً شخًصا  محتاجا

1.6مليون
  شخًصا  مستهدًفا

1.6مليون
 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 76.911.564 دوالر

 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 76.911.564 دوالر

أولويات ضرورية:
12,951,564 دوالر 

أولويات قصوى:
63,960,000 دوالر

 تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: . دوالر
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الحماية

 )ridung@unhcr.org( لالتصال: تشارلوت ريدانج 

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

المساعدات المالية والعينية ضرورية
للناجين من انتهاكات 

الحقوق 

228,52445,704,800

3,427,8727,072,872رصد حقوق اإلنسان ضرورية

4,588,9293,000,000رصد النزوح ضرورية

11,366,787ال ينطبق تقييم الحماية قصوى

الدعم النفسي االجتماعي قصوى
والقانوني 

228,52434,614,600

شبكات الحماية في قصوى
المجتمعات 

377,99956,700

التوعية وبناء القدرات عن قصوى
قضايا الحماية 

900,00050,000

التواصل لتعزيز الحوار قصوى
والمسائلة 

69,0001,000,000

التوعية عن قانون حقوق قصوى
اإلنسان الدولي وقانون 

حقوق اإلنسان 

900,000319,996

5,400480,000الحوار االجتماعي قصوى

103,665,755إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 
دوالر

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

أنشطة تمت وتم تمويلها )1 قبل األزمة 
كانون الثاني/يناير إلى 31 

آذار/مارس(

127,488 دوالرال ينطبق 

األنشطة قبل األزمة )1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار مارس(

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

رصد الحماية لالجئين ضرورية
والمهاجرين وطالبي اللجوء 

150,0003,750,000

150,0004,500,000رصد حديثي الوصول ضرورية

اإلدخال اإلنساني، إجالء قصوى
رعايا الدول األخرى، 
المساعدة على العودة 

الطوعية

8,00012,000,000

التوعية وبناء القدرات قصوى
للجهات المعنية ذات الصلة

15,0001,000,000

21,250,000 إجمالي إحتياجات الحماية  في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 
دوالر

 احتياجات الحماية في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين

االحتياجات بند الموازنة 

103,665,755 دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

إجمالي البنود في خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 

21,250,000

األنشطة قبل األزمة )التمويل 1 كانون األول/
يناير إلى 31 آذار/مارس(

127,488

125,043,243 دوالرإجمالي احتياجات عام 2015 

إجمالي الموازنة لعام 2015

سوقطرى
المهرة
ريمة

 حضرموت
المحويت

مأرب
ذمار

البيضاء
شبوة

الجوف
لحج

الضالع
أبين

إب
الحديدة

صنعاء
عمران

عدن
صعدة

حجة
أمانة العاصمة

تعز

۰٫۰

األجمالى ۱٫۱۰مليون
۱٫۰ مليون

۹٤۰٫۳ ألف
٥۸٥٫٦ ألف

٥۰۱٫۰ ألف
٤۸٦٫۲ ألف

۳۹۹٫۰ ألف
۳٥۱٫۳ ألف

۳۱۹٫۱ ألف
۲٥٦٫۳ ألف
۲۳٥٫٤ ألف
۲۰۹٫۷ ألف

۱۳۲٫٥ ألف
۱۲۱ ألف

۸٦٫٥ ألف
٤۱٫۷ ألف
۳٦٫٦ ألف
۳٦٫٤ ألف
۲۳٫۰ ألف
۲٫۸ ألف
صبية٤۱۲

رجال
فتيات
نساء

 مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة
ً شخًصا  محتاجا

1.6مليون
  شخًصا  مستهدًفا

1.6مليون
 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 124,915,755 دوالر

 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 76.911.564 دوالر

أولويات ضرورية:
106,592,883 دوالر 

أولويات قصوى:
18,322,872 دوالر

 تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: 127,488 دوالر
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حماية الطفولة )مجموعة فرعية( 

(mtaleshi@unicef.org) لالتصال: تشارلوت ريدانج 

سوقطرى
المهرة
ريمة

المحويت
مأرب

البيضاء
أبين

 حضرموت
شبوة

الجوف
ذمار

صنعاء
عمران

عدن
لحج

الضالع
إب

صعدة
أمانة العاصمة

الحديدة
حجة

تعز اإلجمالي ۱۹۰,۹
۲۹۳٫۳

۱۹٤٫۷
۱۹٤٫٤

۱۱۹٫٦
۱۱۹٫٦
۱۰٦

۹۰٫۳
۸۱٫۱
۷۷٫۹
۷٥٫٦

٦۷٫۹
٥۱٫۲

٤۱٫۱
۳۲٫۳

۲۸٫۷
۲۸٫٦
۱۲٫٥

۰
۰
۰
۰

صبية
رجال

فتيات
نساء

مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة باآلالف

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

خدمات حماية األطفال ضرورية
لالجئين والمهاجرين 

وطالبي اللجوء 

20,0005,000,000

5,000,000إجمالي احتياجات الحماية في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 
دوالر

 احتياجات الحماية في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

5,930,176 دوالر1,100,142آلية الرصد واإلبالغضرورية

360,0003,153,268التوعية بمخاطر األلغام ضرورية

االستجابة للحماية وإنقاذ ضرورية
األرواح 

548,1688,112,881

القصر بدون إشراف ولي قصوى
أمر أو المنفصلين عن 

والديهم 

3,0004,564,795

التنسيق في المجموعة قصوى
الفرعية

182,000ال ينطبق 

$ 21,943,120إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

االحتياجات بند الموازنة 

21,943,120 دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

األنشطة قبل األزمة )التمويل 1 كانون األول/
يناير إلى 31 آذار/مارس(

5,000,000

26,943,120 دوالرإجمالي احتياجات عام 2015 

إجمالي الموازنة لعام 2015

شخًصا  محتاجاً

9.9مليون
شخًصا  مستهدًفا  

2مليون
 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 26,943,120 دوالر

 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 26,943,120 دوالر

أولويات ضرورية:
22,196,325 دوالر 

أولويات قصوى:
4,746,795 دوالر  تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: 0 دوالر
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العنف الجنساني )مجموعة فرعية(   

 )mofarreh@unfpa.org( لالتصال: غمدان مفرح 

شخًصا  مستهدًفا  

391,000

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

تقديم الخدمات للناجين من ضرورية
العنف 

6,330 1,899,000
دوالر

نظام معلومات اإلدارة ضرورية
المتكامل للعنف الجنساني 

 150,000

57,000 آليات اإلحالة للخدمات ضرورية

100,0003,200,000حقائب العناية الشخصية قصوى

300,000 األماكن اآلمنة قصوى

300,000 التنسيق والتقييم قصوى

االستجابة للعنف الجنساني قصوى
في مختلف المجموعات 
القطاعية وفقا إلجراءات 

التشغيل المعيارية 

 600,000

30,000 رفع الوعيقصوى

150,000 بناء القدرات قصوى

200,000 حملة التوعية "16 يوم" قصوى

6,886,000 إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 
دوالر

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

تقديم الخدمات للناجين من ضرورية
العنف 

15,0003,750,000

إجمالي احتياجات العنف الجنسائي في خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 

 3,750,000
دوالر

سوقطرى
ريمة

المهرة
 حضرموت

المحويت
ذمار

مأرب
الجوف
البيضاء

شبوة
أبين
لحج

حجة
أمانة العاصمة

الحديدة
الضالع
صعدة
عمران

إب
صنعاء
عدن
تعز األجمالي ۳۳٫۱ 

۳۲٫۸
۳۱٫۸

۲٦٫۹
۲٦٫۹

۲٥٫۱
۲٤٫۹

۲۱٫۹
۲۱٫۹

۲۱٫۸
۲۰٫۷

۱۹٫٥
۱٤٫٥

۱۳٫۹
۱۲٫٥
۱۲٫٥

۱۰٫۹
۹٫٤
۹٫٤

۰
۰
۰

صبية
رجال

فتيات
سيدات

مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة باآلالف

 احتياجات الحماية في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين

االحتياجات بند الموازنة 

6,886,000 دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

إجمالي البنود في خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 

3,750,000

10,636,000 دوالرإجمالي احتياجات عام 2015 

إجمالي الموازنة لعام 2015

أولويات ضرورية:
5.856.000 دوالر 

أولويات قصوى:
4,780,000 دوالر

 تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: 0 دوالر

 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 26,943,120 دوالر
 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 26,943,120 دوالر
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اإلصالح المبكر 

)federica.dispenza@undp.org( لالتصال: فيديريكا ديسبينزا

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

أنشطة تمت وتم تمويلها )1 قبل األزمة 
كانون الثاني/يناير إلى 31 

آذار/مارس(

499,390 دوالرال ينطبق 

األنشطة قبل األزمة )1 كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار مارس(

سوقطرى
المهرة

أمانة العاصمة
البيضاء

مأرب
صنعاء
الجوف

شبوة
المحويت

ذمار
ريمة
عدن

 حضرموت
لحج

الحديدة
تعز
أبين

عمران
إب

صعدة
الضالع

حجة األجمالي ۲٥۱٫٤ ألف
۲۱۲٫۹ ألف

۱۱۹٫۲ ألف
۷۲٫۷ ألف

٦۲٫٦ ألف
٥٦٫۱ ألف

٤۸٫۱ ألف
٤۷٫۷ ألف

٤۲٫۲ ألف
۳۷٫۷ ألف
۳۷٫۰ ألف
۳٦٫۸ ألف
۳٥٫۸ ألف

۲۹٫۲ ألف
۲۳٫۹ ألف

۱۹٫٦ ألف
۱۰٫٤ ألف
۸٫۷ ألف

۱٫۸ ألف
۳۲۸
۱۱۰
۰

مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة

االحتياجاتبند الموازنة 

47,992,298 دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

األنشطة قبل األزمة )التمويل 1 كانون األول/
يناير إلى 31 آذار/مارس(

499,390

48,491,688 دوالرإجمالي احتياجات عام 2015 

إجمالي الموازنة لعام 2015

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

3,578,051  أنشطة مكافحة األلغام ضرورية
دوالر

النقود مقابل العمل: قصوى
إجراءات استقرار المعيشة 

ورفع األنقاض

10,50212,079,086

اإلزالة اآلمنة ورفع قصوى
األنقاض 

 19,950,000

رفع المخلفات الصلبة ضرورية
والتخلص اآلمن منها 

1,019,7626,539,224

دعم األسر بمشروعات قصوى
صغيرة

2,2501,977,000

بناء قدرات الشركاء قصوى
المحليين 

 2,939,444

9,210929,493إدارة التعارضقصوى

47,992,298 إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 
دوالر

شخًصا  مستهدًفا  

1.1 مليون

أولويات ضرورية:
37,875,023 دوالر 

أولويات قصوى:
10,117,275 دوالر

 تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: 499,390 دوالر

 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 48,491,688 دوالر
 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 47,992,298 دوالر
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التعليم 

)amodhesh@unicef.org( لالتصال: عبد هللا مدهش 

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

840,000 دوالر21,000أماكن مؤقتة للتعليم قصوى

106,733709,188الدعم النفسي االجتماعي قصوى

199,028170,750اختبارات الشهادات  قصوى

105,74811,600,000إصالح المدارس قصوى

386,0002,016,750تقديم الكتب والمستلزمات قصوى

231,256722,506التوعية وتوصيل الخدمات قصوى

إعادة إدراج األطفال الذين قصوى
كانو خارج الفصول 

904,326188,750

28,170594,000التدريب على بناء السالم قصوى

3,780638,400دعم استمرار نظام التعليم قصوى

17,480,344 إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 
دوالر

االحتياجاتالمستفيدينالنشاطاألولويات

الخدمات األساسية )التعليم، قصوى
االعتماد على النفس، 

التدريب المهني( المقدمة 
لالجئين والمهاجرين 

وطالبي اللجوء 

25,000 12,500,000
د والر

12,500,000 إجمالي إحتياجات التعليم في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 
دوالر

  األنشطة واالحتياجات والمستفيديون

 االحتياجات الحالية الخاصة بالتعليم في خطة االستجابة لالجئين
 والمهاجرين

االحتياجاتبند الموازنة 

17,480,344 دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

إجمالي البنود في خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 

12,500,000

29,980,344 دوالرإجمالي احتياجات عام 2015 

إجمالي الموازنة لعام 2015

سوقطرى
ريمة

 حضرموت
المحويت

المهرة
الجوف

ذمار
مأرب

عمران
البيضاء

إب
شبوة
حجة

الضالع
أبين

صنعاء
صعدة

لحج
تعز

الحديدة
عدن

أمانة العاصمة

صبية
رجال

فتيات
سيدات

۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰
۰٫۰

األجمالى ۱٦٤٫٤
۱۱۱٫۲

۹۷٫۹
۹۷٫۲

۸۰٫٤
۷٤٫۷
۷۰٫۹
٦۷٫۹

٥۰٫۲
۲۹٫۹

۲٦٫٤
۲۰٫۲

۱۰٫٤
۸٫٥
٤٫٥
۰٫۹

مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة باآلالف

ً شخًصا  محتاجا

9.2مليون
شخًصا  مستهدًفا  

916.000

أولويات ضرورية:
0 دوالر 

 تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31 مارس(: 0 دوالر

 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 29,980,344 دوالر
 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر(: 29,980,344 دوالر

أولويات قصوى:
 29,980,344 دوالر
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اللوجستيات 

(qaseem.ghausy@wfp.org( لالتصال: قاسم غوصي

 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )يناير إلى 31 ديسمبر(: 39.837.134 دوالر
 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر( 39.000.000 دوالر

 أولويات قصوى 1.500.000تمويل تم استالمه: )1 يناير إلى 31 مارس(: 837.134 دوالر 
دوالر

 أولويات ضرورية: 37.500.000 دوالر

وية  االحتياجاتالنشاط األول

1.000.000التنسيق قصوى 

500.000توفير خدمة إدارة المعلومات قصوى 

20.000.000توفير خدمات لوجستية مشتركة ضرورية

12.500.000توفير الوقود ضرورية

5.000.000ركاب الرحالت الجوية اإلنسانية ضرورية

األنشطة التي تم تنفيذها وتمويلها 1 قبل األزمة 
كانون الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس(

837.134

39.837.134  دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

 األنشطة واالحتياجات

اتصاالت الطوارئ 

(marta.dabbas@wfp.org( لالتصال: مارتا دباس

االحتياجاتالنشاط األولوية 

337.010 دوالر التنسيق وتبادل المعلومات ضرورية

747.633اتصاالت األمن ضرورية

985.304االتصال االلكتروني ضرورية

49.675محطات الشحن ضرورية

 2.119.622 دوالرإجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

 األنشطة واالحتياجات

 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 2,1 مليون دوالر
 االحتياجات الحالية )1أبريل إلى 31 ديسمبر( 2,1 مليون دوالر

تمويل تم استالمه: )1 يناير إلى 31 مارس(: 0 دوالر 

أولويات ضرورية: 2.100.000 دوالر 

التنسيق

        (mbakaya@un.org( لالتصال: جاين باكايا

 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )يناير إلى 31 ديسمبر(: 8.759.134 دوالر
 االحتياجات الحالية )1أبريل إلى 31 ديسمبر( 6.959.131 دوالر

تمويل تم استالمه: )1يناير إلى 31مارس(: 1.800.003 دوالر 

أولويات قصوى 6.659.131 دوالر

 أولويات ضرورية:
 0 دوالر

وية  االحتياجاتالنشاط األول

6.959.131 دوالرالتنسيق بين عمليات االستجابة قصوى 

األنشطة التي تم تنفيذها وتمويلها 1 كانون قبل األزمة 
الثاني/يناير إلى 31 آذار/مارس(

1.800.003

8.759.134 دوالر   إجمالي احتياجات المجموعة القطاعية 

 األنشطة واالحتياجات

:أولويات قصوى
 0 دوالر 
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 شخًصا محتاًجا

883,000
شخًصا مستهدًفا

529,785
إن الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين –الذين يشملون المهاجرين 
اليمنيين المطرودين- لديهم احتياجات خاصة تتعلق بجميع القطاعات. 
والمستفيديون   األنشطة  كل  تبين  أدناه  الموضحة  والمعلومات 
واالحتياجات المتعلقة باالستجابة لالجئين والمهاجرين. وقد وضعت 
هذه المعلومات تحت عنوان منفصل في ملخص كل مجموعة قطاعية 

للرجوع إليها. 

اليمن، ومع  العمل مع حكومة  اإلنساني في  العمل  سيستمر شركاء 
الشركاء المحليين والدوليين ذوي الخبرة، ومع وكاالت األمم المتحدة 
والمنظمات األخرى للحد من المخاطر التي يواجهها الالجئين وطالبي 
اللجوء والمهاجرين من رعايا الدول األخرى، لمساعدة من يصلون 
إلى شواطئ اليمن بعد رحالت مرهقة وتقديم الحماية لمن يحتاجونها، 
مرافق،  بدون  والقصر  اللجوء،  وطالبي  الالجئين  هؤالء  ويشمل 
والنساء بدون مرافق، وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. وبينما تعمل 
مفوضية األمم المتحدة لالجئين على االستجابة لالحتياجات المادية 
العاجلة لدى هؤالء، إال أنها تضع في االعتبار معالجة قضايا حماية 
الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين مختلفي الجنسيات لتكون هذه 
آليات  إن  لهم.  دائمة  حلول  إلى  الوصول  عوامل  أهم  من  العملية 
التنسيق الحالية والعالقات مع السلطات والشركاء تسمح باالستجابة 

لحديثي الوصول واحتياجاتهم. 

 إجمالي االحتياجات في عام 2015 )1 يناير إلى 31 ديسمبر(: 85.750.000 دوالر
 االحتياجات الحالية )1 أبريل إلى 31 ديسمبر(: 85750000 دوالر

 تمويل تم استالمه: )1 يناير إلى 31 مارس(: 0 دوالر

 أولويات قصوى
35.000.000 دوالر

 أولويات ضرورية:
 55.250.000 دوالر

ملخص خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين     

(cmueller@iom.int( وتشيسي مويلر )amodhesh@unicef.org( لالتصال: تشارلوت ريدانج

األنشطة االحتياجات والمستفيديون  )جميع األنشطة خاصة بالالجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء(

وية  فيدين النشاط األول الدوالر المست االحتياجات ب

150.0009.000.000الغذاء والماء ضرورية 

200.00020.000.000الرعاية الصحية ضرورية

150.0002.250.000خدمات المياه والصرف والنظافة ضرورية

100.0004.500.000المأوى ضرورية

50.0002.500.000المواد غير الغذائية ضرورية

20.0005.000.000حماية الطفولة ضرورية

15.0003.750.000العنف الجنساني ضرورية

150.0003.750.000رصد الحماية ضرورية

25.0005.000.000المساعدات النقدية قصوى 

150.0004.500.000رصد حاالت الوصول الجديدة ضرورية 

8.00012.000.000اإلدخال اإلنساني، وإجالء رعايا الدول األخرى، والمساعدة على العودة الطوعية قصوى 

15.0001.00.0000التوعية وبناء القدرات للجهات المعنية ذات الصلةقصوى 

25.00012.500.000الخدمات األساسية )التعليم، االعتماد على النفس، التدريب المهني(قصوى 

85.750.000 دوالرإجمالي احتياجات خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين  

 سوقطرى
 أمانات العاصمة

 الريمة
 عمران

المحويت
 الضالع
الجوف

إب
ذمار

 المهرة
الحديدة
مأرب

البيضا ء
 شبوة

 صعدة
أبين

حضرموت
 تعز

 لحج
 محافظة صنعاء

عدن
حجة  اإلجمالي ۲۲۸٫۰

٥۷٫۰
٤۲٫٦

۲٤٫۰
۱۸٫۰
۱٦٫۸
۱٤٫۸
۱۰٫۸
۹٫۰
۸٫٤

٤٫٤
٤٫۲
۳٫٥
۱٫۹
۱٫۸
۱٫٥
.۳
.۳
.۳
۰
 صبية۰

 رجال
 فتيات
نساء

 مستفيدو المجموعة القطاعية في كل محافظة باآلالف
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الرصد 

إن الفريق اإلنساني الوطني ملتزم برصد النتائج اإلجمالية لالستجابة 
كوسيلة لقياس تقدم العمليات نحو أهدافها وللتعرف على الفجوات. 
التي  الحالية  االحتياجات  لحجم  نظًرا  أساسيا  أمًرا  الرصد  ويعتبر 
من المحتمل أن تزيد مع تواصل القتال ومحدودية الموارد المتاحة 
بالمجموعات  العاملين  الرصد  عمليات  نتائج  وستمد  لالستجابة. 
والفريق  القطاعية،  المجموعات  بين  ما  تنسيق  وآلية  القطاعية، 
اتخاذ  على  ستساعدهم  التي  واألدلة  بالمعلومات  الوطني  اإلنساني 
في  القصور  لمعالجة  السبل  أفضل  باختيار  الخاصة  القرارات 
لالحتياجات  االستجابة  مواكبة  الفجوات، وضمان  وسد  االستجابة، 
وصول  لضمان  تدابير  أيًضا  الرصد  جهود  وستشمل  المتغيرة. 
توصيلها  يتم  وأن  فقط،  المستهدفين  المستفيدين  إلى  المساعدات 
بالتوافق التام مع المبادئ اإلنسانية، مع تجنب أي نوع من االنحراف. 

وسيضع الفريق اإلنساني الوطني بناء على المراجعة الحالية إطاًرا 
وأوقات وضع  دور كل جهة ومسؤولياتها  للرصد يوضح  مشترًكا 
الوكاالت.  بين  المشتركة  الدائمة  اللجنة  لتوجيهات  وفًقا  التقارير 
وسيصدر الشركاء تقرير رصد دوري واحد في أوائل عام 2016 

ليغطي جميع عمليات تنفيذ االستجابة للنداء المنقح.  
وباإلضافة إلى عملية وضع تقرير الرصد الدوري الرسمية، سينشر 
شركاء العمل اإلنساني مؤشرات إنسانية منتظمة تعرض معلومات 
سريعة عن عدد المستفيدين المستهدفين والذين تم توصيل المساعدات 
المنتجات  وهذه  القطاعية.  المجموعات  مختلف  في  إليهم  اإلنسانية 
تجاه  اليمن  في  اإلنساني  المجتمع  مسئوليات  ستوضح  المعلوماتية 
السكان المتضررين والحكومات المحلية والجهات المانحة والمجتمع 
الخاصة  المعلومات  نشر  جانب  وإلى  الناس.  وعامة  كله  الدولي 
بالمساعدات المقدمة واإلنجازات، ستكون هذه التقارير بمثابة تذكرة 
مستمرة باالحتياجات التي لم يتم تلبيتها بعد، ومواضع القصور في 

التمويل. 



30 دليل المنح
لألعمال اإلنسانية بالتوافق مع خطة االستجابة اإلنسانية 

المساهمة في خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن
للتبرع مباشرة ألنشطة خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن، انظر إلى صفحة هذا البلد على موقع أوتشا للحصول على 

معلومات عن المنظمات المشاركة واألشخاص الذين يمكن االتصال بهم بخصوص التبرعات. 
www.unocha.org/yemen

التبرع من خالل الصندوق المركزي لالستجابة العاجلة 
يوفر الصندوق المركزي تموياًل أولًيا سريًعا لعمليات إنقاذ األرواح عند بداية حاالت الطوارئ وللعمليات اإلنسانية الضرورية 
التي بها قصور في التمويل في حاالت األزمات المطولة. يتلقى  الصندوق المركزي الذي يديره أوتشا التبرعات من عدة جهات 
مانحة –أهمها الحكومات، وأيًضا الشركات الخاصة، والمؤسسات، والجمعيات الخيرية، واألفراد- ويتم جمع هذه األموال في 
صندوق واحد. ويستخدم التمويل في الصندوق لالستجابة لألزمات في أي مكان في العالم. تعرف على مزيد من المعلومات عن 

الصندوق المركزي وكيفية التبرع له عن طريق زيارة موقعه اإللكتروني:

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

التبرع لصندوق اليمن اإلنساني 
صندوق اليمن اإلنساني هو صندوق وطني مجمع، وهذا النوع من الصناديق هي أدوات تمويل إنساني يشترك فيها أكثر من جهة 
مانحة يؤسسها منسق اإلغاثة الطارئة، ويقوم أوتشا بإدارتها على المستوى الوطني، تحت قيادة المنسق اإلنساني. والصناديق 
الوطنية المجمعة هي أدوات قصوى لدعم تنفيذ مهام التنسيق اإلنساني الذي يقوم به أوتشا، وهي تتلقى تموياًل غير موجه لقطاع 
معين من الجهات المانحة ويتم تخصيص هذا التمويل لالستجابة لالحتياجات اإلنسانية وفًقا لألوليات في الميدان من خالل عمليات 
التخطيط المشتركة واتخاذ القرارات العمومية. ويعزز الصندوق الوطني المجمع في اليمن االستجابة اإلنسانية المنسقة ويدعم 

تنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن، وذلك وفًقا لدورة البرنامج اإلنساني. 

لمزيد من المعلومات عن الصناديق الوطنية المجمعة رجاء زيارة: 

www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds

معونات اإلغاثة العينية 
تحث األمم المتحدة الجهات المانحة على التبرع المالي وليس العيني، لضمان وصول المساعدات بأقصى سرعة وبأكبر قدر من 
المرونة، ولضمان توصيل أكثر ما يحتاج إليه المتضررون من مواد الدعم. وإذا أردت التبرع العيني لالستجابة للكوارث وحاالت 

logik@un.org :الطوارئ رجاء إرسال رسالة إلى

تسجيل مساهماتك والتعريف بها 
يدير أوتشا خدمة متابعة التمويل، التي تسجل جميع المساهمات اإلنسانية التي وردت في التقارير )النقدية، والعينية، متعددة 
المانحة  الجهات  بفضل  االعتراف  إلى  الخدمة  وتهدف  الطوارئ.  لحاالت  استجابة  قُدمت  والتي  األطراف(  وثنائية  األطراف، 
وإظهار مساهماتهم وكرمهم، ولتوضيح إجمالي مبالغ التمويل والفجوات في الموارد في حاالت النداء اإلنساني. رجاء اإلبالغ 
تقرير  نموذج  ملء  خالل  من  أو   fts@un.org إلى  إلكتروني  بريد  إرسال  طريق  عن  التمويل،  متابعة  لخدمة  بمساهماتك 

المساهمات على اإلنترنت على عنوان

http://fts.unocha.org 


