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 مملخص التعديل لخطة االستجابة اإلنسانية 

 م2017الخطة األصلية لالستجابة اإلنسانية لليمن 

مليار دوالر أمريكي إليصال  2.1للحصول على تمويل بمقدار  م2017فبراير م الصادرة في 2017سعت خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

مليون شخص في كافة أنحاء البلد. ,وتمحور التركيز االستراتيجي لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن حول  12مساعدات منقذة لألرواح لعدد 

 التالية: االستراتيجيةاألهداف 

  .استجابة فعالة ومستهدفةتقديم المساعدات المنقذة لألرواح لألشخاص األشّد ضعفاً في اليمن من خالل  .1

2. 
على نحو ضمان أن تعمل كافة أشكال المساعدات على تعزيز الحماية والسالمة والكرامة لألشخاص المتضررين, وأنها تقدم 

  .للرجال والنساء والفتيان والفتيات منصف

 .وقدرات التحملدعم وحفظ الخدمات والمؤسسات الضرورية للعمل اإلنساني الفوري وتعزيز سبل العيش  .3

قة وقابلة للمساءلة وتناصر بفاعلية لألشخاص األشّد ضعفاً في اليمن .4   .تقديم استجابة إنسانية قائمة على المبادئ ومنسَّ

 

 للكوليرابة الدورية ومتطلبات خطة االستجابة المتكاملة ام: تعكس نتائج مراجعة الرق2017نطاق خطة االستجابة اإلنسانية المعّدلة لليمن 

م, على تعديل خطة االستجابة 2017الشاملة, التي أجريت في شهر يونيو  مراجعة الرقابة الدوريةوافق الفريق القُطري اإلنساني عقب عملية 

م 2017م استناداً إلى المعلومات المتاحة واألداء الجديد مقابل األهداف المحددة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2017اإلنسانية لليمن 

 جابة المتكاملة للكوليرا.باإلضافة إلى النشاطات والمتطلبات الجديدة المنبثقة عن خطة االست

انية وبمراجعة خطة االستجابة اإلنسانية لليمن, أّكد الفريق القُطري اإلنساني بأّن سيناريو التخطيط األصلي )أنظر في خطة االستجابة اإلنس

 ( ما زال ينطبق على األوضاع الحالية.10م, صفحة 2017لليمن 

والحافظة العمومية للنشاطات واألولويات كما هي دون تغيير. كما أن األساليب المعممة  وتبقى نتيجة لذلك األهداف االستراتيجية األصلية

واألولويات والبرامج وأساليب  االستراتيجيةعلى تفاصيل األهداف  االطالعالمتعلقة بالنوع االجتماعي والحماية أيضاً كما هي دون تغيير. ويمكن 

 .النسخة األصلية من خطة االستجابة اإلنسانية لليمن فة مراحل االستجابة فيتعميم قضايا النوع االجتماعي والحماية في كا

النشاطات  غير أن التغييرات األهّم على خطة االستجابة اإلنسانية لليمن تتعلّق بتطبيق خطة االستجابة المتكاملة لتفشي الكوليرا, ولم تنعكس على

  لية سوى تعديالت محدودة في األهداف والمتطلبات المالية, وذلك استناداً إلى مستوى اإلنجاز المحرز والبراهين الجديدة التي تم جمعها.الحا

 م2017األرقام المعدلة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

مليون شخص بمجموعة من خدمات  12دوالر للوصول إلى مليار  2.3م لتمويل بمبلغ 2017تحتاج خطة االستجابة اإلنسانية المعدلة لليمن 

بالمائة في المتطلبات المالية, وهو ما ُيعزى أولياً إلى المتطلبات  13يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة  1إنقاذ األرواح والحماية في كافة أنحاء البلد.

م. وقد 2017ملة لالستجابة لتفشي الكوليرا الموضوعة في يوليو م والملّخصة في الخطة المتكا2017لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن  الجديدة

دوالر متعلقة بخطة االستجابة المتكاملة لتفشي الكوليرا.  254,053,700دوالر, منها  271,127,909ارتفعت متطلبات التمويل إجماالً بمبلغ 

فة والصرف الصحي, والتغذية, والتشغيل وإعادة التأهيل الصحة, والمياه والنظاهي : قطاعية بإدخال هذه التعديالت مجموعاتقامت أربع 

المجتمعي أثناء الطوارئ. كما قّدمت المجموعة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين تغييرات أيضا في خطة االستجابة للمجموعة. وستعمل 

م. تتوفر المزيد من 2017الستجابة اإلنسانية لليمن بقية المجموعات القطاعية على االستجابة بخططها ومتطلباتها األصلية الواردة في خطة ا

 أدناه. 1التفاصيل حول التغييرات على مستوى القطاعات في األهداف والمتطلبات في الجدول 

 أداء االستجابة حتى اآلن

طات والمحافظات. كما قام الفريق يقوم الفريق القُطري اإلنساني لليمن بمراقبة اإلنجاز في االستجابة على مستويات المجموعات القطاعية والنشا

م ببعض أعمال المراقبة أيضا على مستوى المديريات, كما هو مشار إليه في تقرير 2017القُطري اإلنساني أثناء الربعين األول والثاني من 

                                                           
ضا لتقدير تنطبق هذه األرقام على عمليات السنة بأكملها. وسيتم قياس اإلنجاز والتمويل حتى اآلن مقارنة بهذه العالمات, والتي ستشّكل األساس أي 1

 الفجوات في النشاطات والمصادر المالية.

http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-periodic-monitoring-review-january-april-2017
http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-periodic-monitoring-review-january-april-2017
http://ochayemen.org/hrp-2017
http://ochayemen.org/hrp-2017
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أعمال المراقبة المفصلة وتساعد االحتياجات واإلنجاز حالياً على مستوى المديريات.  ةراقببمعشر مجموعات قطاعية هذا وتقوم الرقابة الدورية. 

 هذه المجموعات القطاعية على مراجعة إنجازها وتعديل النشاطات واألهداف وفقا للمعطيات.

تنسيق الشؤون اإلنسانية "أوتشا" حدة األم المتنشر معلومات مراقبة االستجابة كلّ شهرين في ملخص المعلومات اإلنسانية الصادر عن مكتب م تي

 اليمن. -

 معلومات جديدة حول االحتياجات

في تقرير الرقابة المرحلية الذي أجري في يونيو, والذي شمل تعديل شّدة وردت براهين  2017تشمل الخطة المعدلة لالستجابة اإلنسانية 

لألشخاص المحتاجين. وأصبحت باإلضافة إلى ذلك عدة مجموعات واسعة االحتياجات على مستوى المديريات وقام بحساب التقديرات المحدثة 

م, وقد اتخذت المجموعات القطاعية هذه البيانات 2017النطاق من البيانات متوفرة بعد نشر خطة االستجابة اإلنسانية لليمن األصلية في فبراير 

 :ليةالتا كمرجعية عند مراجعتها لألهداف. وتشمل مصادر البيانات الرئيسية

الغذائي ظهر التدهور السريع ألوضاع األمن وي) النتائج التمهيدية - 2016تقييم األمن الغذائي والتغذية في حاالت الطوارئ لليمن  •

 والتغذية بسبب استمرار النزاع(.

% من إجمالي عدد السكان في اليمن 10.4) م2017يوليو  -التقرير الخامس عشر  -اليمن: فريق العمل المعني بالتحركات السكانية  •

 شهراً األخيرة(. 24صدمة النزوح بسبب الصراع خالل الـ  اواجهو

 عات )تتضّمن التقييمات المخصصة للوكاالت(.التقييمات المحلية والتقييمات المخصصة للقطا •

 

 تجدون المزيد من التفاصيل في األقسام المحددة للقطاعات أدناه.

 

 

 

 

  

http://reliefweb.int/report/yemen/yemen-emergency-food-security-and-nutrition-assessment-efsna-2016-preliminary-results
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جداول الملخص

في م 2017تلّخص الجداول التالية التعديالت الكلية والبسيطة في أهداف ومتطلبات الخطة األصلية والخطة المعدلة لالستجابة اإلنسانية لليمن 

القطاعات الخمسة ذات العالقة )أربع مجموعات قطاعية والمجموعة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين(. تشمل معلومات القطاع األهداف 

والمتطلبات للمجموعة القطاعية, باإلضافة إلى المعلومات القطاعية ذات العالقة بخطة االستجابة لالحتياجات متعددة القطاعات لالجئين 

 اجرين.والمه

 المقاسة بعدد األشخاص الذين سيتلقون المساعدات( الكاملةاألهداف األصلية والمعّدلة بحسب القطاع )األرقام  - 1الجدول 

 القطاع
األهداف 

األصلية للقطاع 

2017 

األهداف األصلية 

متعددة اقطاعات 

لالجئين 

 والمهاجرين

إجمالي األهداف 

 2017األصلية 
األهداف المعّدلة 

 2017للقطاع 

األهداف المعدلة 

متعددة اقطاعات 

لالجئين 

 والمهاجرين

اإلجمالي المعدل 

 2017لألهداف 
 التغيير

 0 10,400,000 ال ينطبق 10,400,000 10,400,000 ال ينطبق 10,400,000 الصحة

المياه والنظافة 

والصرف 

 2الصحي
 6,700,000 15,000,000 ال ينطبق 15,000,000 8,300,000 ال ينطبق 8,300,000

 200,000- 2,400,000 ال ينطبق 2,400,000 2,600,000 ال ينطبق 2,600,000 التغذية الصحية

التشغيل وإعادة 
التأهيل 

المجتمعي في 

 الطوارئ

 685,435 2,073,673 ال ينطبق 2,073,673 1,388,328 ال ينطبق 1,388,238

المجموعة 
متعددة 

القطاعات 

لالجئين 
 والمهاجرين

 10,000 112,990 112,990 ال ينطبق 102,990 102,990 102,990

 
 بالدوالر األمريكي( كاملةالمتطلبات المالية األصلية والمعّدلة بحسب القطاع )أرقام  - 2الجدول 

 القطاع
المتطلبات األصلية 

 2017للقطاع 

المتطلبات األصلية 

متعددة اقطاعات 

لالجئين 

 والمهاجرين

إجمالي المتطلبات 

 2017األصلية 
المتطلبات المعّدلة 

 2017للقطاع 

المتطلبات المعدلة 

متعددة اقطاعات 

لالجئين 

 والمهاجرين

اإلجمالي المعدل 

 2017للمتطلبات 
 التغيير

 108,791,200 430,391,200 ال ينطبق 430,391,200 321,600,000 ال ينطبق 321,600,000 الصحة

المياه والنظافة 

 والصرف الصحي
 145,262,500 271,162,500 ال ينطبق 271,162,500 125,900,000 ينطبق ال 125,900,000

 254,053,700  إجمالي للكوليرا

 0 182,200,000 ال ينطبق 182,200,000 182,200,000 ال ينطبق 182,200,000 التغذية الصحية

المجموعة متعددة 
القطاعات لالجئين 

 والمهاجرين
  66,900,000   ال ينطبق

66,900,000          
 

 14,074,209 80,974,209  80,974,209 ال ينطبق

التشغيل وإعادة 
التأهيل المجتمعي 

 في الطوارئ
 3,000,000 44,893,024 ال ينطبق 44,893,024 41,893,024 ال ينطبق 41,893,024

 17,074,209       إجمالي لألخرى

 اإلجمالي الكلي
     

 271,127,909 

  

                                                           
رواء لالستخدام الفموي. سيتم الوصول إليهم من خالل حملة التوعية بالكوليرا في عموم البلد, بما في ذلك رفع مستوى الوعي المنزلي وتوفير الصابون ومحاليل اإلماليين شخص  6.7يشمل هذا 

  ولن يتأثر الهدف الكلي لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن نظراً ألن هذا المساعدات سيتم تقديمها لمرة واحدة فقط.
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مخطط االستجابة التشغيلية المعّدلة 

م, 2017تتضّمن خطط االستجابة التشغيلية المعّدلة تغييرات في األهداف والمتطلبات األصلية الواردة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

إضافة مكّون االستجابة المتكاملة  د تمتوقللمزيد من المعلومات.  االتصالباإلضافة إلى ملخص بالبراهين المتعلقة بهذه التغييرات وتفاصيل 

كمجموعة فرعية من خطة االستجابة اإلنسانية لليمن المتعلق بهذا المكون للكوليرا ضمن خطة االستجابة اإلنسانية لليمن وسيتم تتبع التمويل 

  م.2017أثناء التقدم في اإلنجاز في 

خطة االستجابة المتكاملة للكوليرا

 

 
 

حالة يشتبه  430,401أبريل بوقوع  27ينتشر سريعاً بمقياس لم يسبق له مثيل, والذي تسبب منذ الذي لكوليرا االيمن في براثن تفّشي وقع 

تلّخص خطة االستجابة المتكاملة للكوليرا التدخالت الطارئة ومحافظة(.  20مديرية ) 286حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا في  1,903إصابتها و

مديرية ذات مخاطر عالية تم  286للتفّشي في  االنتشارومنع المزيد من  الحتواءوالتوعية والصرف الصحي  والنظافةلقطاعات الصحة والمياه 

يمكن الحصول على النّص الكامل للخطة األصلية وم. 2017م وحتى يونيو 2016فيها اإلبالغ عن حاالت يشتبه إصابتها بالكوليرا منذ أكتوبر 

  july-yemen-plan-response-cholera-http://reliefweb.int/report/yemen/joint-2017هذا الرابط:  على

اه والنظافة ماليين شخص لتتم تغطيتهم بمساعدات المي 8.3باإلضافة إلى العدد األصلي المستهدف في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن البالغ 

ماليين شخص في عموم البالد الستهدافهم بحملة توعية حول الكوليرا, يشمل ذلك رفع مستوى  6.7والصرف الصحي, سيتم إضافة حوالي 

الوعي المنزلي وتوفير الصابون وأمالح إعادة اإلرواء الفموي. غير أنه وكون هذه مساعدة تتم لمرة واحدة, فلن يتأثر الهدف الكلي لخطة 

 مليون شخص مستهدف. 12ستجابة اإلنسانية لليمن والذي سيبقى كما هو عند اال

دوالر أمريكي لتنفيذ النشاطات الواردة في خطة االستجابة المتكاملة للكوليرا  254,053,700هناك احتياج إلى ما يصل في مجموعه إلى 

 آخر, والتقليل من خطر تكرار هذا التفشي مستقبالً. انتشاري أللسيطرة على التفّشي, والحد من وقوع 

مجموعة قطاع التغذية الصحية

لمحة عن 
 القطاع

اإلجمالي 

 األصلي للقطاع
اإلجمالي 

 المعدل للقطاع

اإلجمالي األصلي 

للقطاعات 

المتعددة لالجئين 

 والمهاجرين

اإلجمالي المعدل 

للقطاعات 

المتعددة لالجئين 

 والمهاجرين

الكلي اإلجمالي 

 األصلي
اإلجمالي الكلي 

 المعدل

األشخاص 

 المستهدفين
 2,400,000 2,600,000 ال ينطبق ال ينطبق 2,400,000 2,600,000

المتطلبات 

 المالية
 182,200,000 182,200,000 ال ينطبق ال ينطبق 182,200,000 182,200,000

 

 القطاعإجمالي  لمحة القطاع
اإلجمالي متعدد 

القطاعات لالجئين 

 والمهاجرين
 اإلجمالي العام

المياه والنظافة 

والصرف 

 الصحي

 15,000,000 األشخاص المستهدفين
 ال ينطبق

15,000,000 

 145,262,500 المتطلبات المالية
 ال ينطبق

145,262,500 

 الصحة

 10,400,000 األشخاص المستهدفين
 ال ينطبق

10,400,000 

 108,791,200 المتطلبات المالية
 ال ينطبق

108,791,200 

اإلجمالي 

  للكوليرا
 254,053,700 ال تنطبق 254,053,700 المتطلبات المالية

http://reliefweb.int/report/yemen/joint-cholera-response-plan-yemen-july-2017
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 22من أصل  17م بيانات التغذية الصحية في 2016في ديسمبر الذي أجري تقييم األمن الغذائي والتغذية في حاالت الطوارئ لليمن وفر 

م. وتمكنت مجموعة 2017م وفي محافظة إب في أبريل 2017محافظة. كما أجريت مسوحات تقييمات سمارت في محافظة شبوة في يناير 

تاجين لضمان أن تكون عدد الحاالت وألرقام المستهدفة التغذية الصحية مستندة إلى البيانات المتوفرة حديثا من مراجعة تقديرات السكان المح

 انعكاستعكس األوضاع الفعلية بشكل أفضل. ال يعّد انخفاض أعداد حاالت المحتاجين ناتجاً عن تحّسن في األوضاع اإلنسانية؛ بل هو باألحرى 

 لتحّسن نوعية المعلومات المتوفرة.

تحليل األوضاع أنهم في ظل معوقات الوصول والقدرات الفنية الحالية للشركاء فلن يكون من اتفق شركاء العمل في المجموعة القطاعية بعد 

شهر(. وعليه,  24-0بالمائة من الحوامل والمرضعات واألطفال بعمر  90الممكن الوصول إلى المستهدفين في برامج إطعام المواليد والرضع )

امرأة حبلى والقائمين على رعاية  1,355,000فة أنحاء البلد, وبهذا فالعدد المستهدف يبلغ بالمائة في كا 60فقد تم خفض التغطية المخّططة إلى 

 شهراً. 24-0األطفال بعمر 

 59-0طفل بعمر  323,200كما اتفق شركاء العمل في المجموعة أيضا على توسيع التغطية لبرامج سوء التغذية الحاّد. ستستهدف المجموعة 

شهر مصابين بسوء التغذية الحاّد  59-6من األطفال بعمر  1,068,000بالمائة من المحتاجين(,  84حاّد الوخيم )ببرامج سوء التغذية الشهر 

بالمائة من المحتاجين(  60من النساء الحوامل والمرضعات المصابات بسوء التغذية الحاّد ) 644,000بالمائة من المحتاجين(, و 60المعتدل )

ذوية. غير أنه ونظراً لمحدودية الموارد المالية والبشرية لبرامج اإلطعام التكميلي الموّجه, فعلى األرجح أال يمكن وذلك عبر برامج المعالجة التغ

ة إلى للمجموعة تنفيذ مثل هذه البرامج في كّل المحافظات. وسيكون التركيز بالتالي على المديريات التي بها برامج جارية )دون توسع( باإلضاف

مديرية على  25مديرية بأنشطة مشتركة لمجموعتي األمن الغذائي والتغذية الصحية +  95ولوية العالية لدى المجموعة )المديريات ذات األ

 232مع التوسع(. لذلك, فقد تم وضع أولوية لـ  -تخوم معدالت سوء التغذية الحاد الشامل لألشخاص الذين يعانون شدة انعدام األمن الغذائي 

كون مشمولة في برامج عالج سوء التغذية الحاّد المعتدل ومعالجة سوء التغذية الحاّد لدى النساء من الحوامل مديرية لت 333من أصل 

 والمرضعات. وفي حالة توفر المزيد من الموارد, سيتم توسعة البرنامج ليشمل المديريات المتبقية.

ل أيضا لمنع حدوث نقص في المغذيات الدقيقة وحدوث سوء التغذية وافق شركاء العمل في القطاع على توسيع برامج اإلطعام التكميلي الشام

امرأة حبلى ومرضعة معرضات بشدة  238,000شهراً وقرابة  23-6من األطفال في الفئات الضعيفة بعمر  348,000الحاّد. وهو ما سيغطي 

بالمائة ومعّدل سوء التغذية الحاّد الشامل بنسبة أعلى  20مديرية توجد فيها حاالت انعدام شديد لألمن الغذائي بنسبة أعلى من  120للخطر في 

شهراً  23-6طفل بعمر  585,000مديرية,  213بالمائة من الناس المحتاجين. وفي المديريات المتبقية البالغ عددها  60يمّثل  -بالمائة  15من 

 .بالمائة من المحتاجين( 60مستهدفون لتلقي مساحيق متعددة من المغذيات الدقيقة )

فيما يتعلق بالتقييم وتحليل االحتياجات, فقد حددت المجموعة ضرورة التوسع في عدد المحافظات التي ستجري فيها مسوحات تقييم سمارت 

( كون البيانات األخيرة ذات النوعية حول أوضاع التغذية الصحية غير متوفرة. وتم إلغاء تقييمات التغطية )التقييم شبه الكمي 22إلى  20)

ل والتغطية( من خطط المجموعة القطاعية واستبدالها بتحليل الصعوبات لإلدارة المجتمعية لحاالت سوء التغذية الحاد المعتدل وذلك للوصو

لصعوبة إجراء األولى في السياق الحالي. التصنيف المرحلي المتكامل: من المخطط إجراء تحليل تصنيف سوء التغذية الحاّد بشكل آني مع 

 لي المتكامل: األمن الغذاء لتحسين تحليل بيانات التغذية والتقديرات ألوضاع التغذية.التصنيف المرح

التشغيل وإعادة التأهيل المجتمعي في الطوارئ

 لمحة عن القطاع
اإلجمالي األصلي 

 للقطاع

اإلجمالي 

المعدل 

 للقطاع

اإلجمالي األصلي 

للقطاعات 

المتعددة لالجئين 

 والمهاجرين

اإلجمالي المعدل 

للقطاعات 

المتعددة 

لالجئين 

 والمهاجرين

اإلجمالي الكلي 

 األصلي
اإلجمالي الكلي 

 المعدل

األشخاص 

 المستهدفين
 2,073,238 1,388,238 ال ينطبق ال ينطبق 2,073,673 1,388,238

 44,893,024 41,893,024 ال ينطبق ال ينطبق 44,893,024 41,893,024 المتطلبات المالية
 

 236م 2017أنجز شركاء العمل في إزالة األلغام في مجموعة التشغيل وإعادة التأهيل المجتمعي في الطوارئ خالل الفترة من يناير إلى أبريل 

ر بالمائة من الهدف األصلي. ويجري نتيجة لذلك مراجعة هذه األهداف نحو األعلى استناداً إلى األموال المتوفرة والقدرات اإلضافية. وتقد

دوالر أمريكي. ونظراً لمخاطر المجاعة, قام أيضاً شركاء العمل في المجموعة  3,000,000تطلبات التمويل اإلضافية لألهداف الجديدة بنحو م

المعرضة لخطر المجاعة.  95بالمائة من السكان الذين يعانون شدة انعدام األمن الغذائي في المديريات ال  10بمراجعة األهداف لتضمين 



 مالمعّدلة لليمن خطة االستجابة اإلنسانية 

 

ستتم تغطية األهداف ولمجموعة إلى معالجة الرابط بين االفتقار إلى الدخل المتاح وخسارة ودمار موارد الرزق وخطر المجاعة. وتهدف ا

 الجديدة لسبل العيش تحت التمويل الحالي وبتمويل التنمية الذي تم تلقيه كجزء من "الطريق الجديد للعمل".

 والمهاجرينخطة االستجابة متعددة القطاعات لالجئين 

 لمحة عن القطاع
اإلجمالي 

 األصلي للقطاع

اإلجمالي 

المعدل 

 للقطاع

اإلجمالي 

األصلي 

للقطاعات 

المتعددة 

لالجئين 

 والمهاجرين

اإلجمالي المعدل 

للقطاعات 

المتعددة لالجئين 

 والمهاجرين

اإلجمالي الكلي 

 األصلي
اإلجمالي الكلي 

 المعدل

األشخاص 

 المستهدفين
 112,990 102,990 112,990 102,990  ينطبقال  ال ينطبق

 80,974,209$ 66,900,000$ 80,974,209$ 66,900,000$  ال ينطبق ال ينطبق المتطلبات المالية

 
 290,000يتسبب النزاع المستمر وتحديات الحماية السائدة في تعزيز ضرورة دعم العودة كحّل دائم. تستضيف البلد في الوقت الحاضر حوالي 

شخص ضعيف من طالبي اللجوء والالجئين والمهاجرين من جنسيات مختلفة يعانون من خدمات أساسية ضعيفة أو غير كافية واقتصاد مضمحل. 

ا في إضعاف بيئة الحماية لالجئين والمهاجرين بمرور الوقت. أبدت السلطات في الشمال أّنها ترغب في وقف منح حالة اللجوء وقد تسبب هذ

سجيل الكافية للصوماليين, وعلّقت التسجيل والتجديد لبطاقات الالجئين, إضافة إلى أن استكمال إجراءات حالة اللجوء بانتظار تسلم سجالت الت

لسلطات. وتعتزم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء مساعدة الالجئين الصوماليين الذين يرغبون في العودة الطوعية واللجوء إلى ا

ى م وبدأوا بالدعوة على كال المستويين الوطني واإلقليمي بأّن هذا يمكن اعتباره خياراً فّعاالً لمن يرغبون القيام بذلك. واستناداً إل2017في 

بالمائة من الالجئين الصوماليين من يعيشون في كافة أنحاء البلد عن رغبتهم في العودة. وتقّدر مفوضية  15المقاصد, أعرب تقريبا  مسوح

مع احتماالت متزايدة بشكل أكبر ستظهر السنة  2017صوماليين قد يختارون هذا الحّل في  الجئ 10,000األمم المتحدة لشؤون الالجئين بأّن 

. وتحتاج 2017هذا التطور أو النشاط الجديد ليس ضمن القسم المخصص لالجئين والمهاجرين في خطة االستجابة اإلنسانية في المقبلة. 

 المجموعة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين تمويال إضافيا للنشاطات التالية:

 عالجة احتياجات الحماية؛القيام بالتسجيل والمطابقة؛ لجمع بيانات فردية, مواقع العودة الطوعية وم •

 إنشاء مراكز استعالم لطلبات المساعدة للعودة وآليات نشر معلومات؛ •

 توزيع النقد متعّدد األغراض يمنح لتغطية االحتياجات األساسية لالنتقال؛  •

 حول كلفة النقل البحري والبري, بما في ذلك لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. •

 

 



www.unocha.org/yemen

www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen
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ochayemen.org/hrp2017-

صدرت هذه الوثيقة نيابة عن الفريق القطري اإلنساني والشركاء.
تقدم هذه الوثيقة فهم الفريق القطري اإلنساني المشترك لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر 

إلحاحًا واألعداد التقديرية لألشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وتمثل الوثيقة قاعدة لألدلة الموحدة كما تساعد على التخطيط الستجابة استراتيجية مشتركة.
التسميات المستخدمة وطريقة عرض المادة في التقرير ال تعني التعبير عن أي رأي مهما كان من جانب 
األمانة العامة لألمم المتحدة بشأن المركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي 

منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.


