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التمديـد 
تــم تمديــد خطــة االســتجابة اإلنســانية الحاليــة الخاصــة باليمــن لتغطــي الفتــرة مــن يونيــو 

حتــى نهايــة ديســمبر 2020م.

يتضمــن البــاب األول مــن التمديــد األزمــة اإلنســانية والعوامــل الكامنــة وراء نشــوء أوجــه 
الضعــف يف اليمــن؛ بمــا يف ذلــك الصــراع وانتشــار األمــراض واالنهيــار االقتصــادي وتعطــل 
المســتجد  كورونــا  فيــروس  2020م،  مــارس  ومنــذ  العامــة،  والخدمــات  المؤسســات 

)كوفيــد -19(.
المحتاجيــن. فقــط يف شــهر  التقديــري لألشــخاص  العــدد  أيضــاً  البــاب األول  يتضمــن 
مــارس، تــم منــح الموافقــة علــى إجــراء تقييــم األمــن الغــذايئ وســبل العيــش ومســوحات 
المواقــع  االنتقاليــة )ســمارت( وتقييــم  القياســي لإلغاثــة والظــروف  الرقابــة والتقييــم 
متعدد القطاعات يف المناطق الشمالية يف شهر مارس، مما أدى إىل تأخير إنجاز وثيقة 
اســتعراض االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2020م. إىل حيــن انتظــار نتائــج هــذه التقييمــات، 
يــاً لألشــخاص  المتوقعــة يف يونيــو ويوليــو، اســتخلصت كل مجموعــة قطاعيــة عــدداً تقدير
المحتاجيــن علــى أســاس التقييمــات المحليــة الخاصــة بــكل مجموعــة قطاعيــة؛ والتــي 
تمكنــوا مــن إجرائهــا خــال عــام 2019م، أو عوضــاً عــن ذلــك، مــن خــال االســتنباط مــن 
تقييــم األمــن الغــذايئ وســبل العيــش وتقييــم المواقــع متعــدد القطاعــات ومســوحات 
العــام  يف  إجراؤهــا  تــم  التــي  االنتقاليــة  والظــروف  لإلغاثــة  القياســي  والتقييــم  الرقابــة 
الماضــي. بمجــرد توفــر البيانــات الجديــدة، ســتقوم كل مجموعــة قطاعيــة بمراجعتهــا، وإذا 

لــزم األمــر ســتقوم بتعديــل عــدد األشــخاص المحتاجيــن المســجل لديهــا.
يركــز البــاب الثــاين علــى بيئــة العمــل والعوامــل التــي تؤثــر علــى قــدرة الشــركاء علــى 
تقديــم المســاعدات اإلنســانية القائمــة علــى المبــادئ، وال ســيما يف شــمال اليمــن. يوضــح 
هــذا البــاب الخطــوات التــي يتخذهــا الشــركاء لتحديــد والتخفيــف مــن المخاطــر التــي 
يواجهونهــا ويقــر بالتقــدم الملمــوس الــذي يتــم إحــرازه للتوصــل إىل محــاور رئيســية مــع 
كة اإلنســانية علــى  الســلطات يف شــمال اليمــن لتحســين ظــروف العمــل ووضــع الشــرا

أرض صلبــة.
يعــرض البــاب الثالــث معلومــات محدثــة عــن القــدرة التشــغيلية لــكل مجموعــة قطاعيــة؛ 
بمــا يف ذلــك أثــر القيــود التنظيميــة وانقطــاع التمويــل والمعايــرة وتواجــد شــركاء العمــل 
اإلنســاين وفيــروس كورونــا المســتجد علــى قدرتهــم علــى الوصــول إىل األشــخاص وتقديــم 

المســاعدات القائمــة علــى المبــادئ.

يعــرض البــاب الرابــع األهــداف اإلســتراتيجية التــي ســتوجه العمليــة خــال النصــف الثــاين 
مــن عــام 2020م وتتضمــن لمحــة ســريعة عــن التقــدم المحــرز واألثــر علــى مــدار العــام 
الماضــي. يعــرض هــذا البــاب أيضــاً ملخصــات إلســتراتيجية كل مجموعــة قطاعيــة. تــم 
ترتيــب اإلســتراتيجيات عبــر اســتجابة الخــط األول واســتجابة الخــط الثــاين واالســتجابة 
الظــروف،  ســنحت  إذا  المثلــى،  األهــداف  وتشــمل  القطاعيــة  للمجموعــات  الكاملــة 
واألهــداف المخفضــة، يف حــال اســتمرت القيــود. تعتمــد احتياجــات كل مجموعــة قطاعية 
علــى األهــداف المثلــى. يتضمــن الرســم البيــاين يف نهايــة هــذا البــاب أيضــاً احتياجــات 

المجموعــات القطاعيــة طبقــاً لألهــداف المخفضــة.

مالحظــة بشــأن كوفيــد -19: حتــى 27 مايــو، ينتشــر كوفيــد -19 ســريعاً يف جميــع أنحــاء 
اليمــن. ممــا شــكل ضغطــاً علــى المرافــق الصحيــة المثقلــة بالفعــل والعديــد مــن هــذه 
المرافــق أُجبــرت علــى رفــض إســتقبال المرضــى. يركــز شــركاء العمــل اإلنســاين علــى 
ثــاث أولويــات رئيســية. تــم حشــد 19,000 مــن المتطوعيــن والمؤثريــن يف المجتمــع 
وذلــك لتقديــم الشــرح الــازم إىل ماييــن األشــخاص يف جميــع أنحــاء البــاد حــول كيفيــة 
خــال  ومــن  انتشــارها.  إليقــاف  فعلــه  يمكــن  الــذي  ومــا  الفيروســية  العــدوى  انتقــال 
الخــاص، يتتبــع شــركاء العمــل اإلنســاين بســرعة عمليــات شــراء  العمــل مــع القطــاع 
يــع إمــدادات كوفيــد -19 بمــا فيهــا معــدات الحمايــة الشــخصية ومكثفــات  ونقــل وتوز
األوكســجين وأِســرة وحــدات العنايــة المركــزة والفحوصــات ومحاليــل المختبــرات وأجهــزة 
التنفــس االصطناعــي. ولكونهــا أحــد أعلــى معــدالت حــاالت الوفيــات يف المنطقــة، يعطــي 
شــركاء العمــل اإلنســاين األولويــة القصــوى لتوســيع قــدرات وحــدات العنايــة المركــزة 
علــى وجــه الســرعة لعــاج الحــاالت التــي يتــم ترقيدهــا يف المستشــفى. ووصــل الجــزء 
الخــاص باليمــن يف خطــة االســتجابة اإلنســانية العالميــة إىل 180 مليــون دوالر أمريكــي 
حتــى 27 مايــو، وســيتم مراجعــة هــذا الرقــم بانتظــام كجــزء مــن عمليــة خطــة االســتجابة 
اإلنســانية العالميــة األوســع نطاقــا. األنشــطة واالحتياجــات المتعلقــة بكوفيــد -19 يف 
خطــة االســتجابة اإلنســانية العالميــة هــي إضافــة إىل األنشــطة واالحتياجــات المحــددة يف 

هــذه الوثيقــة.    
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األزمــة

 3.6ماليين
شخص نزحو بما يف ذلك 
375,000 يف عام 2019

تظــل األزمــة اإلنســانية يف اليمــن هــي األســوأ يف العالــم، والتــي نجمــت عــن الصــراع وانتشــار األمــراض واالنهيــار 
االقتصادي وتعطل المؤسســات والخدمات العامة. بعد خمس ســنوات من الحرب المســتمرة، يعاين المايين من 
النــاس مــن الجــوع والمــرض والفقــر والضعــف الشــديد. يحتــاج ٪80 مــن الســكان، وهــي نســبة صاعقــة، إىل شــكل مــن 
أشــكال المســاعدات اإلنســانية والحمايــة. قبــل ثــاث ســنوات، شــهد اليمــن أســوأ تفشــي للكوليــرا يف العصــر الحديــث، 
كبــر عــدد مــن  وعلــى مــدى األشــهر الثمانيــة عشــر الماضيــة، كانــت البــاد علــى حافــة المجاعــة. يوجــد يف اليمــن رابــع أ
النازحيــن يف العالــم. خــال النصــف األول مــن عــام 2020م، ألحقــت الســيول التــي ال تحــدث إال مــرة واحــدة يف كل جيــل 
أضــرارا جســيمة علــى المجتمعــات الجنوبيــة وســاعدت بشــكل كبيــر يف انتشــار األمــراض الفتاكــة بمــا يف ذلــك الكوليــرا 
وحمــى الضنــك والماريــا والدفتيريــا. لعــل أيــاً مــن التهديــدات التــي تواجــه اليمــن ليســت كارثيــة مثــل فيــروس كورونــا 
المســتجد، والــذي كان موجــوداً منــذ مــارس وأصبــح ينتشــر دون وجــود إجــراءات للتخفيــف مــن حدتــه ودون أن يتــم 
كبــح انتشــاره يف جميــع أنحــاء البــاد. يحــذر المســؤولين يف مجــال الصحــة العامــة مــن أن الجمــع بيــن الضعــف الشــديد 
وانخفــاض المناعــة العامــة يعــرض اليمــن لخطــر اســتثنايئ. مــا لــم يتــم علــى الفــور توســيع نطــاق خطــوات كبــح انتشــار 
فيروس كورونا المســتجد والتصدي له، فإنه من المرجح أن ينتشــر الفيروس بشــكل أســرع ، وعلى نطاق أوســع ومع 

عواقــب أشــد فتــكاً مــن أي مــكان آخــر تقريبــاً.

النظــرة المســتقبلية حتــى نهايــة العــام تبــدو قاتمــة. علــى الرغــم مــن انخفــاض عــدد الغــارات الجويــة والقتلــى يف 
كتوبــر إىل 26 غــارة يف ديســمبر  صفــوف المدنييــن بشــكل كبيــر خــال الربــع األخيــر مــن عــام 2019م مــن 163 غــارة يف أ
ومــن 210 قتيــل مــن المدنييــن يف نوفمبــر إىل 151 يف ديســمبر، فقــد اشــتدت حــدة القتــال وتوســعت خــال األشــهر 
األوىل مــن عــام 2020م. منــذ ينايــر، تــم فتــح ســبع جبهــات جديــدة. واشــتدت حــدة القتــال علــى امتــداد 19 جبهــة 
كثــر مــن 81,420 شــخص يف األشــهر  خــال شــهر مــارس، ومــازال مســتمر حاليــاً علــى امتــداد 42 جبهــة قتاليــة. نــزح أ
الخمســة الماضيــة، معظمهــم مــن مناطــق تقــع بالقــرب مــن الجبهــات الجديــدة يف مــأرب والجــوف ونهــم. أصبحــت تعــاين 
المجتمعــات المحليــة يف جنــوب اليمــن، التــي تعــاين أصــاً مــن نقــص يف الخدمــات األساســية والســلع العامــة التــي 
تواجههــا، مــن المزيــد مــن عــدم االســتقرار بســبب االنقســام السياســي. هنــاك مؤشــرات مثيــرة للقلــق حــول تزايــد التمييــز 
والوصم والتهميش. يتعرض 422,000 شــخص من المهاجرين وطالبي اللجوء والاجئين يف اليمن لمخاطر شــديدة؛ 

إذ يتعــرض الكثيــرون منهــم لظــروف غيــر إنســانية تنتهــك المعاييــر الدوليــة بصــورة واضحــة.

مازالــت المجاعــة تتربــص بالبــالد. يعــاين ثلثــي اليمنييــن مــن الجــوع، ونصــف هــؤالء تقريباً ال يعرفون متى ســيأكلون يف 
المــرة القادمــة. يعــاين 25 بالمائــة مــن الســكان، بمــا يف ذلــك 2.1 مليــون طفــل و 1.2 مليــون امــرأة مــن النســاء الحوامــل 
والمرضعــات، إمــا مــن ســوء التغذيــة المعتــدل أو الحــاد. تعتمــد حــوايل 1.5 مليــون أســرة علــى المســاعدات الغذائيــة 
مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ومعظمهــا ليــس لديهــا وســائل واضحــة للدعــم. ويمتلــك 10 ماييــن شــخص آخريــن 
بالــكاد الدخــل الــكايف لشــراء مــا يحتاجونــه مــن األســواق المحليــة، ولكنهــم شــديدي الحساســية إزاء االرتفاعــات اللحظيــة 
يف تكاليــف الغــذاء والوقــود وغالبــاً مــا يضطــرون إىل خفــض اســتهاك الغــذاء ألســابيع وأشــهر خــال فتــرات تقلــب أســعار 
العملــة. تواجــه الشــركات القليلــة القــادرة علــى إمــداد األســواق المحليــة قيــوداً تصيــب نشــاطها بالشــلل؛ بمــا يف ذلــك 
نقص الســيولة والقيود على االســتيراد والضرائب المزدوجة، ويف حالة االســتيراد إىل شــمال اليمن، فإنها تواجه حصاراً 

جويــاً وبحريــاً عقابيــاً.

مــن المتوقــع أن تؤثــر أوجــه العجــز والقيــود العالميــة الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد بشــدة علــى 
اليمن، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل تخفيض الحمولة الطنية المتاحة وزيادة تكاليف النقل وتحويل االعتمادات 
كثــر ربحيــة. انخفضــت التحويــات الماليــة بالفعــل بنســبة 15 بالمائــة خــال النصــف األول مــن عــام  إىل أســواق أخــرى أ
2020م وتراجعــت واردات النفــط بنســبة 40 بالمائــة. يتوقــع خبــراء االقتصــاد حــدوث انكمــاش كبيــر لاقتصــاد يف األشــهر 
القادمــة، حيــث تشــير جميــع المؤشــرات إىل فقــدان دخــل األســرة وارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة وارتفــاع التضخــم 

وانخفــاض الــواردات الغذائيــة. 

الكثيــر مــن المؤسســات العامــة التــي يعتمــد عليهــا اليمنيــون لتوفيــر خدمــات الكهربــاء والميــاه والصــرف الصحــي 
والنقــل والدعــم االجتماعــي والصحــة والتعليــم تواجــه انهيــاراً تحــت وطــأة فيــروس كورونــا المســتجد والعجــز 
وتخفيــض الميزانيــة وانقطــاع التمويــل. هــذا مــا يحــدث بالفعــل يف القطــاع الصحــي، حيــث العامليــن يف الخطــوط 
األماميــة الذيــن لــم يســتلموا رواتبهــم منــذ شــهور وُيجبــرون حاليــاً علــى العمــل بــدون حمايــة يف أقســام مرضــى فيــروس 
كورونــا المســتجد، يتركــون وظائفهــم. علــى الرغــم مــن منــح بــدالت ســفر للمعلميــن مــن خــال الدعــم الــدويل الســخي يف 
العــام الماضــي، فإنــه لــم يتــم دفــع رواتبهــم منــذ عــام 2016م. يبــذل المعلمــون العاملــون يف 10,000 مدرســة يف جميــع 
أنحــاء اليمــن قصــارى جهدهــم إلبقــاء الفصــول الدراســية مفتوحــة؛ الكثيــرون غيــر قادريــن علــى القيــام بذلــك. يف حــال 
إخفــاق المزيــد مــن المؤسســات االجتماعيــة، فــإن األثــر ســيكون فوريــاً وجســيماً وربمــا ال يمكــن تداركــه. فقــط نصــف 
المرافق الصحية وثلثي المدارس تعمل حالياً. كان ثلث جميع األطفال يف ســن الدراســة خارج المدارس بالفعل قبل 
إغاقهــا بســبب فيــروس كورونــا المســتجد. مــن المتوقــع أن تتصاعــد معــدالت التســرب بشــكل حــاد يف األشــهر القادمــة 
حيــث تكافــح األســر للتعامــل مــع اآلثــار المترتبــة علــى الجائحــة. يتــم توزيــع الكهربــاء بنظــام الحصــص يف أضيــق الحــدود، 
وغالبــاً مــا تتوفــر يف المناطــق المتضــررة بشــدة لبضــع ســاعات فقــط يف اليــوم، يف حيــن ال يمكــن التعويــل علــى خدمــات 
االتصــاالت واإلنترنــت. واردات الوقــود غيــر منتظمــة، كثيــراً مــا يــؤدي عــدم توفــره لفتــرات طويلــة إىل توقف الحركة يف أجزاء 
من شمال اليمن. البنية التحتية للمياه متدهورة وتعمل بأقل من 5 بالمائة من كفائتها. تضررت الطرق، بما يف ذلك 
الطــرق الرئيســية التــي تربــط بيــن شــمال اليمــن وجنوبــه، وأصبحــت غيــر قــادرة علــى دعــم الحمولــة المطلوبــة للحفــاظ 

علــى نقــل الســلع األساســية إىل األســواق المحليــة.

5سنوات 
من الصراع

100 ألف
األشخاص الذين ماتو بسبب 

القتال

كثر من230 أ
مديرية تعاين من انعدام األمن 

الغذايئ

فقط%50
من المرافق الصحية تعمل 

بكامل طاقتها
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االحتياجــات
القائمة على األدلة 

يواصــل شــركاء العمــل اإلنســاين الســعي للحصــول علــى الموافقــات مــن الســلطات 
إلجــراء التقييمــات الخاصــة بالمجموعــات القطاعيــة وتقييمــات االحتياجــات العامــة. تــم 
تأميــن الموافقــة علــى إجــراء تقييــم األمــن الغــذايئ وســبل العيــش ومســوحات الرقابــة 
والتقييــم القياســي لإلغاثــة والظــروف االنتقاليــة )ســمارت( وتقييــم المواقــع متعــدد 
إنجــاز وثيقــة  تأخيــر  الشــمالية يف شــهر مــارس، ممــا أدى إىل  المناطــق  القطاعــات يف 
اســتعراض االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2020م لمــدة تســعة أشــهر. ألغــراض تمديــد 
خطــة االســتجابة اإلنســانية هــذا، اســتخدمت المجموعــات القطاعيــة تقييمــات محليــة 

خاصــة بالمجموعــات القطاعيــة والتقييمــات الســريعة لاحتياجــات متعــددة القطاعــات 
لتقديــر عــدد األشــخاص المحتاجيــن. بمجــرد توفــر البيانــات مــن تقييــم األمــن الغــذايئ 
االنتقاليــة  والظــروف  لإلغاثــة  القياســي  والتقييــم  الرقابــة  العيــش ومســوحات  وســبل 
)ســمارت( وتقييــم المواقــع متعــدد القطاعــات، ســتقوم المجموعــات القطاعيــة بتعديــل 
تقديــرات عــدد األشــخاص المحتاجيــن المســجل لديهــا. يلخــص الرســم البيــاين التــايل 
عــدد ونــوع التقييمــات المتاحــة التــي اســتخدمتها كل مجموعــة قطاعيــة لتقديــر عــدد 

األشــخاص المحتاجيــن لديهــا.

العدد التقديري لألشخاص المحتاجين

المجموعة القطاعية

20.1م

7.4م

19.7م

17.8م

14.4م

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل نتائج التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ الذي تم إجراءه يف ديسمبر 2018م، وتم إجراء 
تحليل البؤر الساخنة للتصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ يف يوليو 2019م شمل 29 مديرية من أصل 45 مديرية كان سكانها يف المرحلة الخامسة (الكارثة) من التصنيف 

المرحلي المتكامل لألمن الغذايئ. يتم االحتفاظ بتقديرات المجموعة القطاعية لعدد األشخاص المحتاجين طالما ال يوجد دليل جديد يشير إىل تطورات إيجابية فيما يتعلق باألسباب 

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل التقييمات التالية: مسوحات الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية (سمارت) لعام 
2018م يف سبع محافظات، ومسوحات الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة والظروف االنتقالية (سمارت) لعام 2019م يف 12 محافظة، ومسوحات الرقابة والتقييم القياسي لإلغاثة 

والظروف االنتقالية (سمارت) لعام 2017م يف محافظة واحدة والتقييم الطارئ لألمن الغذايئ والتغذية لعام 2016م يف محافظتين. تم االحتفاظ بتقديرات المجموعة القطاعية لعدد 
األشخاص المحتاجين طالما لم يتم تحديث عدد السكان دون الخامسة من العمر ومحدودية األدلة المتواجدة التي تشير إىل تطور االحتياجات التغذوية على المستوى الوطني. 

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل استنباط وتحليل مؤشرات المجموعة القطاعية للصحة والبيانات المتاحة. انخفض عدد األشخاص 
المحتاجين لعام 2020م بشكل طفيف بمقدار 1.63 مليون شخص مقارنة بعام 2019م بسبب الجهود التي بذلها شركاء المجموعة القطاعية للصحة لضمان وصول األشخاص إىل 

الخدمات الصحية األساسية. 

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل بيانات ثانوية شاملة منقحة لالحتياجات األساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
وتألفت مخرجات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية واسعة النطاق والمخاطر من 114 تقييم تم إجراؤه من قبل الشركاء ومصادر بيانات إضافية وبيانات اعتالالت المياه 

والصرف الصحي والنظافة. تم تعديل العدد التقديري لألشخاص المحتاجين لدى المجموعة القطاعية صعوداً، بزيادة بمقدار 2.7 مليون شخص مقارنة بعام 2019م. 

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل تقييم المواقع متعدد القطاعات لعام 2018م و 55 من التقييمات الصغرى. يتم االحتفاظ بتقديرات 
المجموعة القطاعية لعدد األشخاص المحتاجين طالما ال يوجد دليل جديد يشير إىل تطور يف احتياجات الحماية.

أشخاص ذوي إحتياج
يف 2019

العدد التقديري لألشخاص
 ذوي اإلحتياج يف 2020

عدد التقييمات يف
2020/2019

46

32

54

41

55

20.1م

7.4 م

17.9م

20.5 م

14.2م

األمن الغذائي
والزراعة

الصحة

التغذية
الصحية

الحماية

المياة والنظافة
والصرف الصحي

م=مليون
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6.7م

-

-

4.7م

0.2م

7.2 م

1.1 م

0.8 م

5.5 م

0.3 م

52

10

1

13

49

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل القوائم الرئيسية إلدارة وتنسيق المخيمات يف المواقع المضيفة للنازحين وتقرير المواقع إلدارة 
وتنسيق المخيمات الذي يغطي الفترة من أكتوبر 2019م –  أبريل 2020م. ال يتوفر عدد األشخاص المحتاجين لدى المجموعة القطاعية إلدارة وتنسيق المخيمات لعام 2019م (تم 

تفعيل المجموعة القطاعية يف يوليو 2019م).

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل تقييم المواقع متعدد القطاعات لعام 2018م الذي تم تحديثه لوثيقة استعراض االحتياجات اإلنسانية 
لعام 2019م وتم تعزيزه عبر إجراء 57 تقييمات محلية من يناير 2020م لكي تعكس آخر التوجهات. وباستخدام منهجية التدقيق المرجعي التي تشمل النزوح الجديد واالحتياجات 

الموسمية المتكررة كالسيول واحتياجات فصل الشتاء، تم تقدير توقعات عدد األشخاص المحتاجين حتى ديسمبر 2020م بـ7.27 ماليين شخص.

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد الهدف التقديري على األرقام المستنبطة لعدد الحاالت يف المتوسط الشهري لألشهر الـ12 األخيرة (من أبريل 2019م إىل أبريل 2020م) . ال 
يوجد عدد تقديري لألشخاص المحتاجين لدى آلية االستجابة السريعة لعام 2019م.

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل تقييم المواقع متعدد القطاعات لعام 2018م، وأرقام فريق العمل المعني بحركة السكان وسجالت 
االلتحاق بالمدارس لدى وزارة التربية والتعليم والبيانات الميدانية. تم تعديل العدد التقديري لألشخاص المحتاجين لدى المجموعة القطاعية صعوداً، بزيادة بمقدار 800,000 شخص 

مقارنة بعام 2019م.

استندت المجموعة القطاعية يف تحديد العدد التقديري لألشخاص المحتاجين إىل خط األساس لتقييم المواقع متعدد القطاعات لعام 2018م الذي يتم تعديله من خالل تقييمات 
مراقبة الحماية الشهرية وتقييمات الضعف الموجهة والتقييمات التشاركية ومناقشات مجموعات التركيز (المتخصصة) وتحليل قاعدة بيانات التسجيل وتقارير مراقبة التدفق 

(مصفوفة تتبع النزوح) وتقييم أثر انتقال فيروس كورونا المستجد (مصفوفة تتبع النزوح/2020م). ارتفع عدد األشخاص المحتاجين لدى المجموعة القطاعية خالل هذا العام نتيجة 
التقييمات المذكورة أعاله والتي سمحت بتحديد المزيد من أوجه الضعف. وأيضا، خالل جائحة كورونا، أثر فقدان مصادر الدخل والمخاطر المتزايدة للتعرض لالعتقال واالحتجاز والعنف 

وسوء المعاملة على االحتياجات ومخاطر الحماية للسكان.

المجموعة القطاعية
أشخاص ذوي إحتياج

يف 2019
العدد التقديري لألشخاص
 ذوي اإلحتياج يف 2020

عدد التقييمات يف
2020/2019

آلية اإلستجابة
السريعة

التعليم

الالجئين
والمهاجرين

المأوى / المواد
غير الغذائية

إدارة المخيمات
وتنسيق أنشطتها

م=مليون

العدد التقديري لألشخاص المحتاجين
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  جائحة عالمية في خضم أكبر أزمة إنسانية في العالم
يــل 2020م، أعلنــت اليمــن عــن أول حالــة إصابــة بفيــروس كورونــا المســتجد  يف 10 أبر
كــد علــى مــدى األســابيع الســبعة التاليــة تســجيل 226 حالــة* إصابــة  )كوفيــد -19( وأ
أخــرى بفيــروس كورونــا المســتجد، مــع 43 حالــة وفــاة. أصبــح فيــروس كورونــا المســتجد 

اآلن يف مرحلــة انتقــال العــدوى المتقدمــة.

تشــير تقديــرات واضعــي النمــاذج إىل أنــه يف الســيناريو األكثــر احتمــااًل قــد يصــاب 55 
ومــن  شــخص   42,000 مــن  كثــر  أ يمــوت  أن  المحتمــل  ومــن  الســكان،  مــن  بالمائــة 
المرجــح أن يكــون 300,000 شــخص بحاجــة إىل دخــول المستشــفى. مــا لــم يتــم علــى 
الفــور اســتحداث تدابيــر شــاملة للتخفيــف والكبــح والتقيــد بهــا، فــإن اليمــن ربمــا تواجــه 

ســيناريو أســوأ.

يبــذل شــركاء الصحــة كل مــا يف وســعهم للمســاعدة يف التخفيــف مــن فيــروس كورونــا 
المســتجد والتصــدي لــه، ويف نفــس الوقــت حمايــة النظــام الصحــي الحــايل مــن االنهيــار. 
فيمــا يتعلــق بفيــروس كورونــا المســتجد علــى وجــه التحديــد، يعمــل شــركاء العمــل 
األنشــطة  تنظيــم  تــم  الجهــود.  مــن  خطــوط  ثالثــة  أولويــات  ترتيــب  علــى  اإلنســاين 
واالحتياجــات لهــذه الجهــود بصــورة رئيســية كجــزء مــن خطــة االســتجابة اإلنســانية 
العالميــة لجائحــة كورونــا، أنظــر إىل صفحــة 3 للحصــول علــى المزيــد مــن المعلومــات 

حــول كيفيــة ارتبــاط خطــة االســتجابة اإلنســانية العالميــة بهــذه الوثيقــة. 

يكمــن هــدف الخــط األول للجهــود يف كبــح انتقــال الفيــروس مــن خــال حشــد المتطوعين 
المجتمعييــن واألشــخاص المؤثريــن ليشــرحوا لماييــن النــاس يف جميــع أنحــاء البــاد مــا 

هــو الفيــروس وكيــف ينتقــل ومــا الــذي يمكــن القيــام بــه لوقــف انتشــاره.

تــم إعــادة إرســال 19,000 شــخص مــن العامليــن يف مجــال الحشــد، كانــوا قــد عملــوا 
علــى وقــف انتشــار الكوليــرا، للتصــدي النتشــار فيــروس كورونــا المســتجد. مــن خــال 
العمــل عبــر الشــبكات المحليــة، فــإن هــؤالء المتطوعيــن يقدمــون المســاعدة للحــد مــن 
الشــعور بالخــوف والتوعيــة مــن خــال إبــراز أن الجميــع معرضــون لخطــر محتمــل. يعمــل 
المتطوعــون علــى تعزيــز الســلوكيات التــي تتســم بالمســؤولية ســعياً اللتمــاس الصحــة، 
ويف المناطــق عاليــة الخطــورة ، بمــا يف ذلــك مواقــع النازحيــن داخليــاً، فإنهــم يعملــون 
علــى حــث المجتمعــات المحليــة علــى حمايــة األســر التــي تعــاين مــن ضعــف شــديد مــن 

انتقــال الفيــروس.

يتــم إعــادة توجيــه أجــزاء أخــرى مــن برنامــج مكافحــة الكوليــرا ألغــراض مكافحــة فيــروس 
كورونــا المســتجد. يشــمل ذلــك 333 فريــق مــن فــرق االســتجابة الســريعة التــي تقــوم 

بإجــراء الفحوصــات وتتبــع المخالطيــن يف حــال كانــت الفحوصــات إيجابيــة، و28 مركــز 
ــا  لعمليــات الطــوارئ التــي تســاعد يف تنســيق أنشــطة التصــدي النتشــار فيــروس كورون

كــز الســكانية الرئيســية. المســتجد يف المرا

مكافحــة  لــوازم  يــع  وتوز ونقــل  شــراء  تســريع  يف  للجهــود  الثــاين  الخــط  هــدف  يكمــن 
ومكثفــات  الشــخصية  الحمايــة  معــدات  ذلــك  يف  بمــا  المســتجد  كورونــا  فيــروس 
األكســجين وأســرة وحــدات العنايــة المركــزة والفحوصــات ومحاليــل المختبــرات وأجهــزة 
التنفــس اإلصطناعــي. يف ظــل النقــص العالمــي يف جميــع لــوازم مكافحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد األساســية، يســتخدم الشــركاء آليــات وقنــوات متعــددة لتأميــن االحتياجــات. 

األمــم  تقــوم  التــي  إىل حكومــة  مــن حكومــة  المقدمــة  المســاهمات  القنــوات  تشــمل 
كات الجديــدة المبتكــرة بيــن الجهــات الفاعلــة يف القطاعيــن  المتحــدة بتيســيرها، والشــرا
العــام والخــاص، والوصــول التفضيلــي إىل ساســل اإلمــدادات العالميــة لمنظمــة الصحــة 
األغذيــة  برنامــج  يقــوم  للســكان.  المتحــدة  األمــم  وصنــدوق  واليونيســيف  العالميــة 
العالمــي، مــن خــال شــبكة األصــول الجويــة والبحريــة الخاصــة بــه، بتنســيق إيصــال ونقــل 
ــا وعــدد مــن دول الشــرق  ــا المســتجد مــن الصيــن وأوروب لــوازم مكافحــة فيــروس كورون

األوســط عبــر مطــاري عــدن وصنعــاء ومينــايئ عــدن والحديــدة.

بمــا يف  األرواح،  مــن  عــدد ممكــن  كبــر  أ إنقــاذ  للجهــود يف  الثالــث  الخــط  هــدف  يكمــن 
ذلــك األشــخاص الذيــن مرضــوا بصــورة حرجــة بفيــروس كورونــا المســتجد، وذلــك مــن 
خــال التوســع الســريع يف القــدرة علــى عــاج الحــاالت التــي يتــم فيهــا نقــل المرضــى 
الحرجــة.  الحــاالت  عــاج  ألغــراض  مستشــفى   38 تخصيــص  تــم  المستشــفيات.  إىل 
يجــري العمــل إلنشــاء وحــدات عــزل يف كل واحــدة مــن هــذه المستشــفيات وتجهيزهــا 
كســجين ومعــدات طبيــة ومعــدات حمايــة شــخصية. ســيتم إنشــاء  بموظفيــن مدربيــن وأ
21 وحــدة إضافيــة يف األســابيع المقبلــة. ســوف يســتأنف الشــركاء أيضــاً دفــع الحوافــز 
للعامليــن الصحييــن يف الخطــوط األماميــة لمكافحــة فيــروس كورونــا المســتجد لمــدة 
ســتة أشــهر. يف مواجهــة تفشــي المــرض وارتفــاع معــدالت الوفيــات بشــكل اســتثنايئ، 
تجــري مناقشــات لنشــر مستشــفيات ميدانيــة يف كل مــن عــدن وصنعــاء. ســتوفر هــذه 
يــز اإلدارة الســريرية. يــد مــن األســرة و«معــارف« تقنيــة لدعــم وتعز المستشــفيات المز

 

* عــدد حــاالت اإلصابــة والوفيــات المؤكــدة بفيــروس كورونــا المســتجد حتــى 26 مايــو 
2020م.
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البيئة

التشغيلية
شــهد العــام المنصــرم تدهــورا كبيــرا يف البيئــة التشــغيلية، 
وبســبب ذلــك تعــذر ضمــان وصــول المســاعدات حســب 
المانحــة والشــركاء  مــا يتوقعــه المســتفيدون والجهــات 
بهــا،  المعمــول  اإلنســاين  العمــل  مبــادئ  علــى  وبنــاء 
وكذلــك وصولهــا إىل األشــخاص األكثــر احتياجــا وخاصــة 
يف مناطــق شــمال اليمــن. وقــد أثــرت القيــود التشــغيلية 
علــى 17 مليــون شــخص منــذ شــهر ينايــر 2019. ومــن 
بيــن إجمــايل مديريــات اليمــن وعددهــا 333 فقــد انتقلــت 
200 مديريــة إىل تصنيــف »يصعــب الوصــول إليهــا« ممــا 
أثــر علــى قاطنيهــا ويتجــاوز عددهــم 11 مليــون شــخص. 
إىل  الوصــول  معوقــات  مــن   95% يف  الســبب  ويعــود 

يف  والتدخــات  التنظيميــة،  والقيــود  الجــاري،  الصــراع 
المســاعدات أو تزايد العنف ضد شــركاء العمل اإلنســاين. 
واعتبــارا مــن شــهر مــارس 2020 ظهــرت معوقــات جديــدة 
مرتبطــة بوبــاء كوفيــد -19 ممــا ضاعــف الصعوبــات أمــام 

الشــركاء يف إيصــال المســاعدات.

الربع االول 2020 الربع الرابع 2019الربع الثالث 2019الربع الثاين 2019الربع األول 2019
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إجمايل الحوادث
التدخل يف تنفيذ األنشطة

اإلنسانية
أخرى

448

تقييد حركة المنظمات أو الموظفين 
أو البضائع يف المناطق المتضررة 

العنف ضد موظفي وأصول ومرافق 
العمل اإلنساين

1 - 10 11 - 33 34 - 120 121 - 1,182
XXXعدد الحوادث بحسب المحافظة

408

10

1,313

40

214

27
191

532

22

66
27

444

230

389

26

4766

5

68

46

16

حضرموت
المهرة

الجوف

شبوة

مأرب

لحج

أبين
تعز

صعدة

صنعاء

إب

حجة عمران

البيضاء
الحديدةذمار

الضالع

المحويت

ريمة

عدن

مدينة صنعاء

وصل العدد إىل 16.8 مليون شخص

متضرر بسبب عوائق الوصول التشغيلية 
وحاالت التأخير يف الموافقة على االتفاقيات 

الفرعية

أنواع المعوقات

*يعود سبب ارتفاع عدد الحوادث المبلغ عنها عموما خال عام 2020 مقارنة بعام 2019 إىل مزيج من تحسن مستوى آليات التقارير واإلباغ 
وكذلك تدهور بيئة الوصول خصوصا يف شمال اليمن

4,200
حادثة تم اإلبالغ عنها

585
حالة اعتداء على موظفي 

وأصول العمل اإلنساين

حوايل9مليون شخص 
متضرر من تأخر الموافقة على 

المشاريع
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الصراع 
تفجــر الصــراع منــذ مطلــع شــهر ينايــر 2020 يف ســبع جبهــات جديــدة. ومــن بيــن 42 جبهة 
نشــطة، كانــت األعمــال القتاليــة علــى أشــدها يف الحديــدة والجــوف وحجــة وصعــدة وتعــز. 
يــة عبــس  وقــد أثــر التصعيــد العســكري يف النصــف األول مــن عــام 2019 علــى مدير
والمناطــق المحيطــة بهــا شــمال محافظــة حجــة، والحقــا علــى محافظــة الضالــع. وتركــزت 
مظاهــر العنــف المســلح خــال النصــف األول مــن عــام 2020 يف المناطــق الحدوديــة 

لمحافظــات مــأرب وصنعــاء والجــوف. أمــا يف جنــوب اليمــن فقــد اندلعــت المواجهــات 
بيــن قــوات الحكومــة اليمنيــة والمجلــس االنتقــايل الجنــويب يف شــهر أغســطس وســبتمبر 
مــن عــام 2019 ثــم مجــددا يف شــهر مايــو 2020. وقــد أدى انعــدام ضمانــات الســامة إىل 

إيقــاف برامــج العمــل اإلنســاين وانســحاب الموظفيــن 112 مــرة خــال العــام الماضــي.

]

]

]

]

البحر االحمر

خليج عدن

البحر العريب

إب

الحديدة

تعز

المكال

صعدة

صاللة

الشحر

ميناء الصليف

المخا

جيزان

رأس الكثيب

شحن

الوديعة

العلب

حضرموت الجوفالمهرة

شبوة

مأرب

لحج

أبين

تعز

صعدة

صنعاء

إب

حجة عمران

البيضاء

ذمار

سقطرى

الحديدة

الضالع

المحويت

ريمة

عدن

أمانة العاصمة

أنصار هللا وحلفاؤه

المنافذ الحدودية

مناطق السيطرة

حدود المحافظة

]
]

الحكومة اليمنية٫ المقاومة الشعبية وحلفاؤهم

عاصمة المحافظة

خط المواجهة التقريبي

المناطق المتنازع عليها

مفتاح الخريطة

ميناء

مفتوح

مغلق

جيبويت

ارتيريا

ُعمان

السعودية

عدد الجبهات النشطة

القيود التنظيمية 
أصــدرت الســلطات يف شــمال اليمــن خــال الفتــرة مــن ينايــر 2019 إىل أبريــل 2020 
كثــر مــن 280 توجيــه وتعليمــات تؤثــر علــى عمليــات ومنظمــات العمــل اإلنســاين. وشــهد  أ
عــام 2020 إصــدار 85 مــن إجمــايل تلــك التوجيهــات مــن ضمنهــا 21 قــرار يتعلــق بوبــاء 
كوفيــد -19 بمــا فيهــا تقييــد حركــة الموظفيــن والشــحنات. ويمثــل عــدد مــن القــرارات 
انتهــاكا لمبــادئ العمــل اإلنســاين وقواعــد وتنظيمــات الوكالــة واالتفاقــات التعاقديــة مــع 
الجهــات المانحــة. ومــن ضمــن تلــك التوجيهــات قيــود علــى حركــة الموظفيــن والشــحنات، 

المناقصــات  وإجــراءات  االحتياجــات،  وتقييــم  اإلنســاين،  العمــل  تنســيق  واجتماعــات 
والمشــتريات. ومــن ضمــن القــرارات أيضــا المطالبــة بمشــاركة معلومــات خاصــة ومحميــة، 
وقــد نتــج عــن عــدم االلتــزام ببعــض التوجيهــات حــدوث حــاالت مــن االعتقــال، والتهديــد، 
ورفض الســماح بالتنقل، وتعطيل عمليات توصيل المســاعدات والخدمات، واالســتحواذ 

علــى مقــرات العمــل اإلنســاين.
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يــل 2020، وصــل عــدد األشــخاص المعرضيــن للخطــر والمحروميــن  بحلــول شــهر أبر
مــن المســاعدات إىل 9 ماييــن بســبب تأخيــر ورفــض الموافقــة علــى اتفاقيــات مشــاريع 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، ويمثــل هــذا الرقــم ارتفاعــا كبيــرا مقارنــة بعــدد 4.5 ماييــن 
مــن   60% ســوى  يعتمــد  لــم  حيــث   2019 عــام  خــال  ذلــك  مــن  متضــرر  شــخص 

االتفاقيــات الفرعيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة المقدمــة إىل الســلطات يف الشــمال يف 
2019، يف حيــن منحــت الموافقــة ل%70 ممــا تــم تقديمــه لســلطات الحكومــة اليمنيــة. 
وقــد مــرت المنظمــات التــي حصلــت علــى الموافقــة بفتــرة انتظــار وصلــت إىل ســتة أشــهر 

يف المتوســط مــن وقــت التســليم.

االتفاقيات الفرعية المعلقة  

 303.63 9.11مليون
مليون دوالر امريكي

%28

%72

%16

%84

%29

%71

سلطة األمر الواقع

الحكومة اليمنية

134
حجم الحاالت المعلقةمشروع معلق

إجمايل الميزانية المعلقة

حتى 23 مايو 2020

االتفاقيات الفرعية المعلقة

مديريات صعبة الوصول إليها

مشاريع معلقة يف مناطق سيطرة سلطات األمر الواقع

مشاريع معلقة يف مناطق سيطرة الحكومة اليمنية 

حضرموت

المهرة
الجوف

شبوة

مأرب

لحج

أبين

تعز

صعدة

صنعاء

إب

حجة

عمران

البيضاء

ذمار

الحديدة

الضالع

المحويت

ريمة

عدن

أمانة العاصمة
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قيود الحركة  
كثــر مــن 1,000 حالــة تقييــد للحركــة تمــت خــال العــام الماضــي،  يــر إىل أ تشــير التقار
كثــر مــن %95 مــن تلــك  بمــا يمثــل خمســة أضعــاف الرقــم مــن عــام 2018. ووقعــت أ
الحــاالت خــال عــام 2019 يف شــمال اليمــن. ويف خــال األربــع أشــهر األوىل مــن عــام 
2020 تــم تســجيل 757 حادثــة لتقييــد الحركــة. وتشــمل قيــود الحركــة التأخيــر ورفــض 
منــح تصاريــح التنقــل ألغــراض مــن ضمنهــا التوزيــع وتنســيق األعمــال اإلنســانية وتقييــم 
يــح  االحتياجــات والمراقبــة واالنتشــار. ويف عــام 2019 تــم رفــض جميــع طلبــات تصار
الســفر تقريبــا يف شــمال اليمــن والتــي كانــت ألغــراض المراقبــة والتقييــم، ويف النصــف 
الثــاين مــن عــام 2019 واجهــت األمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الشــريكة 
حظــرا كامــا علــى الحركــة وصــل يف بعــض الحــاالت إىل أشــهر ويف الغالــب يتــم ذلــك 
كإجــراء عقــايب ضــد الشــركاء بســبب عــدم التجــاوب مــع بعــض الطلبــات والتوجيهــات 

التعســفية أو نتيجــة عــدم الموافقــة علــى االتفاقيــات الفرعيــة للمشــاريع.
يــد بيــن الشــمال والجنــوب بســبب التأخيــر  تأثــرت حركــة الشــحنات علــى مــدار خــط التور
لفتــرات طويلــة وكذلــك المضايقــات والضرائــب والرســوم غيــر االعتياديــة. وقــد نتــج عــن 
يــح. وتشــير  ذلــك ارتفــاع التكلفــة التشــغيلية إلجــراءات التعاقــدات والتخزيــن والتصار
يف  التفتيــش  نقــاط  علــى  واإلشــكاالت  التأخيــر  حــاالت  إىل  اليمــن  يف  الشــركاء  يــر  تقار
الطــرق ومــن ضمنهــا المطالبــة بــاألوراق الخاصــة بتأميــن المواقــع يف نقطــة تفتيــش ذبــاب 

بمحافظــة تعــز.

التدخل في عمليات تقديم المساعدات
تضاعفت تصرفات التدخل يف عمليات تقديم المساعدات عشر مرات خال عام 

2019 مقارنة بعام 2018 ومثلت حوايل ثلث حاالت التقييد المبلغ عنها يف عموم 
اليمن. وتنسب نسبة %90 من الحاالت إىل السلطات يف شمال اليمن. ومن ضمن 
األمثلة على التدخل: التاعب بسجات المستفيدين واالستهداف، وعرقلة عمليات 
التقييم والمراقبة، وتعليق األنشطة تعسفيا، ومحاوالت إعادة توجيه المساعدات. 

كما يشمل التدخل أيضا بذل جهود للتأثير على مشاريع المنظمات غير الحكومية 
ومحاولة السيطرة على عمليات التصميم والموازنة والمشتريات والتوظيف وغيرها 

من مكونات دورة إدارة المشاريع.

التدخل في العمليات اإلنسانية 
التدخل يف اختيار الشركاء

المنفذين

75

23

47

66
59

74
67

55

79

272730

2 31 531

64

30

129
20

67755 5
17

898
1

15
4510

22 2531

2020 2019

73
81

113 113

2

كتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوإبريلمارسفبرايريناير إبريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأ

التدخل يف األساليب 
التشغيلية األخرى (النقل، 

والتوزيع، الخ)

التدخل يف اختيار 
المستفيدين واالستهداف 

والتسجيل

توقيف أو تعطيل األنشطة 
اإلنسانية أثناء التنفيذ

المطالبة التعسفية 
لمعلومات ومستندات 

وتقارير وبيانات وأدوات 
مختلفة

تأخير أو رفض االتفاقيات 
الفرعية للشاريع، والتدخل يف 

تصميم المشروع
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العنف ضد شركاء العمل اإلنساني 
تزايــد العنــف ضــد موظفــي وأصــول ومرافــق العمــل اإلنســاين خــال النصــف الثــاين مــن عــام 
كثــر مــن %70 مــن حاالت العنف  2019م وخصوصــا يف مناطــق الجبهــات ومــا حولهــا. وتعــود أ
المبلــغ عنهــا إىل الســلطات يف شــمال اليمــن. وتــم اإلبــاغ خــال الفتــرة بيــن ينايــر 2019 إىل 
أبريــل 2020 عــن 583 حادثــة مــن ضمنهــا القتــل واالعتــداء، واالحتجــاز التعســفي، واالعتقــال 
والمضايقــة والتهديــد والترهيــب، والســرقة والتهجــم علــى األصــول، واالســتحواذ بقــوة الســاح 
علــى مقــرات العمــل اإلنســاين. وتعــرض أحــد العامليــن يف المجــال اإلنســاين للقتــل يف شــهر 
ســبتمبر 2019 يف حيــن أصيــب اثنــان آخــران يف انفجــار خــال اشــتباكات مســلحة يف مدينــة 
الحديــدة. ويف نوفمبــر قامــت ســلطات األمــر الواقــع شــمال اليمــن باحتجــاز وإســاءة معاملــة 
موظــف دويل تابــع لألمــم المتحــدة. ويف جنــوب اليمــن حصلــت هجمــات عشــوائية علــى 
المرافــق الصحيــة يف المخــا وتعــز مــن بيــن المناطــق األخــرى. وتشــير التقاريــر إىل ســت حــاالت 
هجــوم علــى مرافــق صحيــة خــال الربــع األول مــن عــام 2020 وهــي زيــادة بمقــدار ثاثــة 
أضعــاف مقارنــة بالربــع الســابق، وتــم اإلبــاغ عــن هجــوم مماثــل واحــد علــى األقــل خــال شــهر 

أبريــل علــى الرغــم مــن تفشــي الوبــاء.

رافــض  إعاميــة  2019 حملــة  عــام  مــن  األخيــر  الربــع  اليمــن خــال  وانطلقــت يف شــمال 
مرافــق  وتعرضــت  اإلغاثــة.  عاملــي  ضــد  والعنــف  الكراهيــة  علــى  وتحــرض  للمســاعدات 
منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة لهجمــات نفذتهــا قــوات مســلحة مجهولــة أصيــب فيهــا مدنيون 
وذلــك يف مناطــق تحــت ســيطرة الحكومــة اليمنيــة بمحافظــة الضالــع ممــا أدى إىل تعليــق 
مؤقت لألنشــطة اإلنســانية. ويف مارس 2020 تصاعد الخطاب الرافض لإلغاثة ضمن ســياق 
وبــاء كوفيــد -19 ومــن ضمــن ذلــك اتهامــات أن الفيــروس وصــل إىل البلــد بواســطة األجانــب 

والمهاجريــن وانتشــر بمســاعدة المنظمــات الدوليــة.

أنواع العنف الممارس ضد موظفي وأصول العمل اإلنساني 

مصادرة البضائع 
واألصول اإلنسانية

احتجاز موظفي 
العمل اإلنساين

سرقة ونهب 
بضائع وأصول 
العمل اإلنساين

التهجم الجسدي 
على موظفي 
العمل اإلنساين

تهديد موظفي 
العمل اإلنساين

قيود وباء كوفيد
بدءا من مطلع مارس 2020 فرضت السلطات قيودا على حركة دخول الشحنات 

الجوية والبرية والبحرية إىل اليمن. ومع تعليق الرحات وإغاق المطارات الدولية لم 
يتمكن موظفو العمل اإلنساين من دخول ومغادرة البلد، ومع ذلك تم إنشاء جسر 

جوي إىل جنوب اليمن يف حين ال زال هذا االجراء معلقا يف شمال اليمن. 

كما تعرض الشركاء لضغوط من السلطات المحلية إلعادة توجيه البرامج الجارية، 
وتم تعليق جزء كبير من أنشطة المسوحات والتقييم والمراقبة والتدريب والتوعية 

على الرغم من تطبيق البروتوكوالت اإلجرائية للتباعد االجتماعي وااللتزام بها.
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تخفيف المخاطر 

وااللتزام بالمساءلة
يواجه شــركاء العمل اإلنســاين ارتفاعا حادا يف أنواع ومســتويات المخاطر مما يســتوجب 
منهــم عمــا رياديــا يف مجــال تخفيــف وإدارة تلــك المخاطــر يف عمــوم العمليــات وضمــن 
نطــاق وكاالت اإلغاثــة. ومــن ضمــن ذلــك اتخــاذ خطــوات لكشــف وتخفيــف المخاطــر 
ومســبباتها التي تؤثر على مســتويات التشــغيل الثاث بما يف ذلك العمليات بمجملها، 
ومجموعــات قطاعيــة بعينهــا، وبرامــج شــخصية، وتســاعد وحــدات االمتثــال التــي تــم 
إنشــاءها حديثــا علــى تتبــع وتخطيــط وتســجيل وتحليــل أنــواع المخاطــر المختلفــة التــي 

تؤثــر علــى كل مســتوى بمــا يف ذلــك مخاطــر البرامــج واالئتمــان والســمعة والتشــغيل.

وتســتخدم المجموعــات القطاعيــة أيضــا ساســل المســاءلة لتتبــع أثــر البيئــة التشــغيلية 
كل مجموعــة  قامــت  وقــد  المجموعــات.  بتلــك  الخاصــة  االســتراتيجيات  تنفيــذ  علــى 
قطاعيــة بوضــع معاييــر لجميــع مكونــات دورة البرامــج لــكل نشــاط يتبــع اســتراتيجية 
المجموعــة بمــا يشــمل التقييــم، واختيــار المســتفيدين، والتحقــق مــن المســتفيدين، 
ومعلومــات المســتفيدين، والتســجيل، وايصــال الخدمــات، واختيــار الشــركاء، والمراقبــة. 
وعلــى شــركاء المجموعــة القطاعيــة الحــرص علــى االلتــزام بتلــك المعاييــر كجــزء مــن 
مســؤوليتها تجــاه المتضرريــن. وتســتخدم المجموعــات القطاعيــة أدوات علــى االنترنــت 
للمســاعدة علــى مراقبــة االلتــزام وتحليــل أجــزاء البرنامــج التــي تتعــرض ألعلــى نســبة مــن 
المخاطــر. إضافــة إىل ذلــك يتــم تنفيــذ التتبــع ضمــن آليــة التنســيق الداخليــة للمجموعــة 
القطاعيــة وتتــم مشــاركة النتائــج مــع الفريــق اإلنســاين القطــري والــذي يســتخدمها بــدوره 
لتقييــم األداء فيمــا يتعلــق بالوصــول للمحتاجيــن ومــدى الوصــول لألهــداف المحــددة يف 

خطــة االســتجابة اإلنســانية.

يف حال لم تتحقق المعايير بسبب صراع أو قيود أو تدخل أو عنف، تتفق المجموعات 
القطاعيــة علــى تدابيــر لتخفيــف المخاطــر وتعمــل علــى تنفيذهــا. وتطبــق وكاالت األمــم 

المتحــدة نفــس المنهجيــة علــى مســتوى البرنامــج حيــث قامــت كل وكالــة باســتخدام 
قالــب مشــترك لتحديــد المخاطــر المؤثــرة علــى برامجهــا، وتــم اعتمــاد تدابيــر للتعامــل 

معهــا.
وإذا لــم تنجــح تدابيــر التخفيــف المعتمــدة مــن المجموعــات القطاعيــة والــوكاالت يف 
تخفيــف المخاطــر والعوائــق إىل مســتوى مقبــول، يقــرر العديــد مــن الشــركاء تعديــل نــوع 
ومســتوى المســاعدات التــي تقدمهــا لتتناســب مــع المخاطــر التــي تواجههــا. وحيــن ينتــج 
عــن ذلــك تعليــق أو تخفيــض النشــاط، يتــم بــذل كل الجهــود لتخفيــف مســتوى الخطــر 
عبــر تدابيــر تخفيــف جديــدة وبالتعــاون مــع الســلطات. وإذا أثمــرت تلــك الجهــود تتخــذ 
الــوكاالت خطــوات إلعــادة تنشــيط برامجهــا. ومــن ضمــن أحــدث أمثلــة تعديــل األنشــطة 
الحوافــز  الشــمال وتخفيــض دفعــات  الموزعــة يف  الغــذاء  تقليــل كميــات  تمــت  التــي 

والعــاوات وتوزيــع الوقــود.
وحين تهدد المخاطر التي يواجهها الشركاء العملية التشغيلية بأكملها، تعمل األطراف 
المعنيــة معــا لتحديــد المســتويات التــي تســمح لنــا بضمــان وصــول المســاعدات وفقــا 
كتوبــر 2019 مــع الســلطات يف شــمال اليمــن  للمبــادئ اإلنســانية. ويعمــل الشــركاء منــذ أ
ألخــذ خطــوات ملموســة مــن أجــل تحســين البيئــة التشــغيلية. وقــد اتخــذت الســلطات 
العمــل  مشــاريع  علــى  فرضــت  التــي   2% ضريبــة  الغــاء  مــن ضمنهــا  مهمــة  تدابيــر 
اإلنســاين، والســماح بعمليــات التقييــم الهامــة، واعتمــاد المشــروع التجريبــي لبرنامــج 
األغذيــة العالمــي والتســجيل البيومتــري، واعتمــاد التقييمــات األساســية للمنظمــات 
غيــر الحكوميــة. وتســاعد هــذه الخطــوات إىل جانــب اإلجــراءات األخيــرة للموافقــة علــى 
االتفاقيــات الفرعيــة للمنظمــات غيــر حكوميــة علــى اســتعادة الثقــة يف العمليــات يف 

كة العمــل اإلنســاين علــى أرضيــة صلبــة. شــمال اليمــن ووضــع شــرا
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إشكاالت متعلقة بالمساءلة 
إشكاالت المساءلةتدابير التخفيف

خالل عام 2020 ستستمر المجموعات 
القطاعية يف اإلبالغ عن اإلشكاالت يف سلسلة 

المساءلة وفاعلية تدابير التخفيف الجديدة 
والقائمة. وستستمر آلية التنسيق المشترك 

بين المجموعات القطاعية يف تتبع المنهجيات 
المشتركة، وإعداد برامج مشتركة بين 

القطاعات، وتعزيز تبادل المعلومات بين 
المجموعات، وتتبع الدروس المستفادة 

وأفضل الممارسات، وتقديم تحليالت منتظمة 
لوحدة العمليات واالمتثال بخصوص 

اإلشكاالت ومستوى المخاطر المرتفع التي 
نتجت عنها. وسيستمر الفريق القطري 

اإلنساين يف التواصل مع السلطات لتحقيق 
إنجاز يف المحاور الرئيسية مع مالحظة الروابط 
بينها وبين اشكاالت سلسلة المساءلة، ولتتبع 

وإرشاد ودعم سلسلة المساءلة الرئيسية 

خفض أو تعليق المساعدات

إيجاد رقابة بديلة أو زيادة الرقابة

التعامل بشكل مختلف

تعديل البرنامج

تعزيز التعاون مع السطات

تعزيز أدوات المساءلة وآليات 
الحماية

تحسين ضوابط االئتمان

التقييم

اختيار المستفيدين

التحقق من 
المستفيدين

تبادل معلومات 
المستفيدين

آلية التسجيل

نموذج إيصال 
الخدمات

اختيار الشركاء

الرقابة



الباب الثالث:
العمليات اإلنسانية
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العمليات

اإلنسانية

أوتشا/شارلوت كانز

الماضييــن  العاميــن  فخــال  العالــم،  يف  األكبــر  اليمــن  يف  اإلنســانية  العمليــات  تعتبــر 
رصــدت الــوكاالت واحــدة مــن أســرع عمليــات التوســع يف العقــود األخيــرة، حيــث وســعت 
كثــر مــن  أ نطــاق الخدمــات والدعــم عبــر جميــع المجموعــات القطاعيــة، حيــث يقــدم 
ــا شــكاً مــن أشــكال المســاعدات إىل  208 مــن شــركاء ووكاالت الخطــوط األماميــة حالًي
كثــر مــن 7.5 ماييــن  مــا متوســطه 13 مليــون شــخص يف جميــع أنحــاء البــاد شــهريًا أ
12 شــهًرا الماضيــة مــا مجموعــه  الـــ  2018، واســتفاد خــال  شــخص شــهريًا يف عــام 
13.7 مليــون يمنــي مــن العمليــات اإلنســانية، ووصلــت المســاعدات خــال عــام 2019 
إىل األســر يف كل مديريــة مــن مديريــات اليمــن الـــ 333. منــذ عــام 2015، دعــم المجتمــع 
الــدويل بســخاء شــعب اليمــن حيــث ســاهم بمــا يقــارب 10 مليــارات دوالر أمريكــي يف 

االســتجابة اإلنســانية.

تتأثــر بخمســة  المبدئيــة  المســاعدة  القطاعيــة علــى تقديــم  المجموعــة  قــدرة  تــزال  ال 
مــارس  البرامــج ومنــذ  الشــريك ومعايــرة  القيــود والتمويــل وتواجــد  رئيســية:  عوامــل 
2020 كوفيــد -19. ســيتم توضيــح تأثيــر هــذه العوامــل علــى كل مجموعــة قطاعيــة 

أدنــاه.
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انجازات 

المجموعات القطاعية

%79

%9

%58

%21*%46

%66%45

530 ألف %103

 األمن الغذايئ والزراعي

 المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

زيادة يف األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

13.4 مليون متوسط األشخاص 
الذين تم الوصول إليهم 

بالمساعدة الغذائية والمعيشية

زيادة يف األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

12.6 مليون األشخاص الذين 
تم الوصول إليهم.

التعليم

زيادة يف األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

2.9 مليون األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

التغذية الصحية

 المأوى والمواد غير 
الغذائية

زيادة يف األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

7.3 مليون األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

زيادة يف األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

2.1 مليون األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

 آلية االستجابة السريعة

زيادة يف األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

1.2 مليون األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

الصحة

  مجموعة متعددة القطاعات 
لالجئين والمهاجرين

زيادة يف االستشارات الطبية التي 
تم تقديمها.

8.8 مليون األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

زيادة يف األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

0.2 مليون األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم.

 إدارة المخيمات وتنسيق 
أنشطتها

 األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم.

انجازات المجموعات القطاعية 

* يف عام 2019 ، قامت المجموعة القطاعية للصحة بمراجعة المنهجية لحساب الوصول.
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 مجموعة قطاع األمن الغذائي والزراعي 
يف عــام 2019، وصــل شــركاء قطــاع األمــن الغــذايئ والزراعــة إىل مــا متوســطه 11.7 مليــون شــخص شــهريًا. ووصلــوا 

خــالل عــام 2020 إىل 13.3 مليــون شــخص.  

تأثيــر العوامــل المقيــدة: اعتبــاًرا مــن أبريــل 2020، اضطــر شــركاء قطــاع األمــن الغــذايئ 
والزراعــة إىل تقليــل المســاعدات الغذائيــة الطارئــة لـــ 8.2 ماييــن شــخص يف المناطــق 
الخاضعــة لســيطرة ســلطات األمــر الواقــع؛ حيــث تحصــل هــذه األســر اآلن علــى حصــص 
غذائيــة كاملــة مــرة كل شــهرين وليــس شــهريًا، كمــا اضطــر شــركاء القطــاع أيًضــا إىل 
تقليل عدد األشــخاص الذين يســتفيدون من دعم ســبل العيش الطارئة من 8 إىل 2.9 
مليــون شــخص، والذيــن يســتفيدون مــن التحويــات النقديــة المشــروطة والموســمية 
مــن 4.5 إىل 1.6 مليــون، والذيــن يســتفيدون مــن اســتعادة األصــول مــن 2 مليــون إىل 
150,000 شــخص. يتأثــر شــركاء القطــاع بالتأخيــر يف الموافقــة علــى االتفاقيــات الفرعيــة 

التقييمــات  يف  والتأخيــر  البرامــج  تصميــم  يف  والتدخــل  المرفوضــة  الســفر  يــح  وتصار
والمراقبــة والتأخيــرات الطويلــة يف الموافقــة علــى نظــام االســتهداف والتســجيل الجديــد 
لبرنامــج األغذيــة العالمــي وبــدء تشــغيله يف شــمال اليمــن. مــن ناحيــة كوفيــد -19، يتأثــر 
شــركاء القطــاع بقيــود الحركــة المحليــة وحظــر التجــول وفتــرة الحجــر الصحــي لمــدة 14 

يوًمــا للســفن يف المــوائن.

مجموعة قطاع الصحة 
يف عــام 2019، وصــل شــركاء قطــاع الصحــة إىل 8.8 مالييــن شــخص، ووصلــوا خــالل عــام 2020 إىل 2.28 مليــون 

شــخص.

تأثيــر العوامــل المقيــدة: ابتــداًء مــن مــارس 2020، اضطــر شــركاء قطــاع الصحــة 
المعديــة  واألمــراض  والتحصيــن  األوليــة  الصحيــة  للرعايــة  الدعــم  تقليــل  إىل 
وخدمــات األمهــات والمواليــد الجــدد ممــا أثــر علــى 5.45 ماييــن شــخص، ويف 
مــن   25,000 لـــ  الحوافــز  تعليــق  إىل  الشــركاء  2020 اضطــر  يــل  أبر منتصــف 
يتأثــر  حيــث  الصحيــة،  المرافــق  مــن   150 دعــم  ووقــف  الصحييــن  العامليــن 
الســفر  يــح  وتصار الفرعيــة  االتفاقيــات  علــى  الموافقــة  يف  بالتأخيــر  الشــركاء 

المرفوضــة والتدخــل يف تصميــم البرامــج ورفــض إجــراء عمليــات التقييمــات 
والمراقبــة، أمــا مــن ناحيــة كوفيــد -19 يتأثــر الشــركاء بانخفــاض عــدد المرضــى 
يــادة تكاليــف االمــدادات والتغيــرات  الذيــن قــد تتــم رؤيتهــم ومعالجتهــم بأمــان وز
يف ســلوكيات الســعي اىل الرعايــة الصحيــة بســبب الخــوف مــن كوفيــد -19 

وتعطيــل أنشــطة ترصــد األمــراض بســبب الخــوف أو المضايقــات.

مجموعة قطاع التغذية 
يف عــام 2019، وصــل شــركاء قطــاع التغذيــة إىل مــا متوســطه 611,995 شــخًصا شــهريًا. ووصلــوا خــالل عــام 2020  إىل 

300,000 مســتفيد شهريًا.

تأثيــر العوامــل المقيــدة: اعتبــاًرا مــن ســبتمبر 2019، اضطــر شــركاء القطــاع إىل 
كــز التغذيــة العاجيــة وبرامــج العــاج عبــر العيــادات  تخفيــض بنــاء قــدرات مرا
الخارجيــة والبرامــج المســتهدفة للتغذيــة التكميليــة وتغذيــة الرضــع واألطفــال 
دعــم  تقليــل  إىل  الشــركاء  اضطــر  كمــا  المتنقلــة،  الفــرق  وخدمــات  والتوعيــة 
اإلمــداد والتمويــن والمراقبــة واإلشــراف وصيانــة مواقــع التغذيــة. يتأثــر شــركاء 
الفرعيــة  االتفاقيــات  علــى  الموافقــة  يف  بالتأخيــر  الصحيــة  التغذيــة  قطــاع 

إجــراء  ورفــض  البرامــج  تصميــم  يف  والتدخــل  المرفوضــة  الســفر  يــح  وتصار
التقييمــات والمراقبــة، أمــا مــن ناحيــة كوفيــد -19 يتأثــر الشــركاء بانخفــاض عــدد 
يــادة تكاليــف االمــدادات  المرضــى الذيــن يمكــن رؤيتهــم ومعالجتهــم بأمــان وز
كــز التغذيــة  والقيــود المفروضــة علــى حركــة الفــرق المتنقلــة واســتخدام مرا
لكوفيــد -19 والتغيــرات يف ســلوكيات الســعي اىل الرعايــة الصحيــة بســبب 

الخــوف مــن الفيــروس.

مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
يف عــام 2019، وصــل شــركاء قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة إىل 12.6 مليــون شــخص مــن خــالل 
شــكل مــن أشــكال المســاعدات يف مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، ووصلــوا خــالل عــام 2020 إىل 

7.9 مالييــن شــخص.

تأثيــر العوامــل المقيــدة: اعتبــاًرا مــن فبرايــر 2020، اضطــر الشــركاء إىل تعليــق 
يــة وتأخيــر إعــادة تأهيــل شــبكات  مشــاريع إعــادة التأهيــل جزئًيــا يف 75 مدير
بالتأخيــر يف  الشــركاء  يتأثــر  حيــث  يــة،  مدير  56 الصحــي يف  والصــرف  الميــاه 
الموافقــة علــى االتفاقيــات الفرعيــة وتصاريــح الســفر المرفوضــة والتدخــل يف 
تصميــم البرامــج ورفــض إجــراء عمليــات التقييــم والمراقبــة، إال أن المؤسســات 
شــخص  ماييــن   9.8 إىل  لتصــل   32٪ بنســبة  اســتجابتها  وســعت  الوطنيــة 

أمــا مــن ناحيــة كوفيــد   ،2018 6.7 ماييــن يف عــام  بـــ  2020 مقارنــة  يف عــام 
-19 يتأثــر الشــركاء بالتباعــد الجســدي وتدابيــر النظافــة والحمايــة للموظفيــن 
يــادة تكاليــف االمــدادات والتغييــرات يف ســلوكيات الســعي  والمســتفيدين وز
يــادة تــردد الشــركاء يف  إىل الرعايــة الصحيــة بســبب الخــوف مــن كوفيــد -19 وز

يــارات منزليــة أو ميدانيــة بســبب الخــوف أو المضايقــات. إجــراء ز
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مجموعة قطاع الحماية
يف عــام 2019، وصــل شــركاء قطــاع الحمايــة إىل 4.8 مالييــن شــخص بمــا يف ذلــك 2.8 مليــون طفــل، ووصلــوا خــالل 

عــام 2020 إىل 207,040.

إىل  الشــركاء  اضطــر   ،2020 عــام  أوائــل  مــن  ابتــداًء  المقيــدة:  العوامــل  تأثيــر 
برامــج  وتعليــق  الوعــي  يــادة  ز أنشــطة  مــن  المائــة  يف   25 بنســبة  التقليــل 
وتقليــل  الضعــف  شــديدة  وفتــاة  امــرأة   500,000 لـــ  المتخصصــة  الحمايــة 
البرامــج المتعلقــة بإزالــة األلغــام بمــا يف ذلــك يف الحديــدة وعلــى طــول طــرق 
النقــل، وال يــزال شــركاء الحمايــة يتأثــرون بالتأخيــر يف الموافقــة علــى االتفاقيــات 

يــح الســفر المرفوضــة والتدخــل يف تصميــم البرامــج، أمــا مــن  الفرعيــة وتصار
ذلــك  بمــا يف  للمرافــق  القســري  باإلغــاق  الشــركاء  يتأثــر   19- كوفيــد  ناحيــة 
كــز المجتمعيــة والتباعــد الجســدي  كــز الصديقــة لألطفــال والمرا األماكــن والمرا

والتغيــرات يف الســلوكيات بســبب الخــوف مــن كوفيــد -19.

مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات
بعــد تفعيــل المجموعــة يف يوليــو 2019، وصــل شــركاء إدارة المخيمــات إىل 530,000 شــخص يف 570 موقــع مــن 

أصــل 1,636 موقًعــا للنازحيــن يف اليمــن، ووصلــوا خــالل عــام 2020 إىل 452,000 شــخص يف 507 مواقــع.

تقليــل  إىل  الشــركاء  اضطــر   ،2020 عــام  أوائــل  مــن  ابتــداًء  المقيــدة:  العوامــل  تأثيــر 
المســاعدات والدعــم لـــ 285,000 نــازح يعيشــون يف المواقــع المضيفــة التــي يصعــب 
الوصــول إليهــا، ويتأثــر الشــركاء بالتأخيــر يف الموافقــة علــى االتفاقيــات الفرعيــة وتصاريــح 
الســفر المرفوضــة والتقييمــات المرفوضــة، أمــا فيمــا يتعلــق بكوفيــد -19، يتأثــر الشــركاء 

بإجــراءات النظافــة الصحيــة والحمايــة للموظفيــن والمســتفيدين وكذلــك قيــود الحركــة 
والتغيــرات يف الســلوكيات بســبب الخــوف مــن كوفيــد -19.

مجموعة قطاع المأوى والمواد غير الغذائية
يف عام 2019، وصل شركاء المأوى إىل ما يقرب من 2 مليون شخص، ووصلوا خالل عام 2020 إىل 730,712.

تأثيــر العوامــل المقيــدة: ابتــداًء مــن أوائــل عــام 2020، اضطــر شــركاء قطــاع 
المــأوى إىل تأخيــر الدعــم الطــارئ لمئــات اآلالف مــن النــاس وتقليــل التوزيعــات 
المخططــة لحزمــة مســتلزمات الشــتاء، كمــا شــهدوا فتــرات انقطــاع يف خطــوط 
اإلمــداد المهمــة، ويتأثــر الشــركاء بالتأخيــر يف الموافقــة علــى االتفاقيــات الفرعيــة 
إجــراء  ورفــض  البرامــج  تصميــم  يف  والتدخــل  المرفوضــة  الســفر  يــح  وتصار

التقييمــات والمراقبــة، أمــا مــن ناحيــة كوفيــد -19، يتأثــر شــركاء المــأوى بالتباعــد 
والمســتفيدين  للموظفيــن  والحمايــة  الصحيــة  النظافــة  وإجــراءات  الجســدي 

يــادة تكاليــف االمــدادات.  وز

مجموعة قطاع التعليم
يف عام 2019، وصل شركاء قطاع التعليم إىل 2.8 مليون شخص بشكل من أشكال المساعدات والدعم التعليمي، 

ووصلوا خالل عام 2020 إىل مليون شخص.

تأثيــر العوامــل المقيــدة: بــدًءا مــن الربــع األخيــر مــن عــام 2019، اضطر الشــركاء إىل تقليل 
مــا يقــرب مــن ثلثــي التدخــات التعليميــة )8 أنشــطة تــم اإلبــاغ عنهــا مــن أصــل 21( يف 
التعليميــة أو إنشــاء مســاحات تعليميــة  الهيــاكل  إعــادة تأهيــل  يــة وتأخيــر  103 مدير
مؤقتــة يف 92 مديريــة، كمــا يتأثــر الشــركاء بالتأخيــر يف الموافقــة علــى االتفاقيــات الفرعيــة 
وتصاريــح الســفر المرفوضــة والتدخــل يف تصميــم البرامــج وتأخــر التقييمــات والمراقبــة، 

كثــر مــن  وقــد تــم تقليــص تواجــد شــركاء الخــط األمامــي يف 71 مديريــة ممــا أثــر علــى أ
يــة، أمــا  مليــون فتــاة وصبــي؛ كمــا وســعت المؤسســات الوطنيــة نطاقهــا يف 177 مدير

مــن ناحيــة كوفيــد -19  يتأثــر الشــركاء بســبب إغــاق المــدارس يف 16 مــارس 2020.
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مجموعة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين
يف عــام 2019، وصــل شــركاء المجموعــة متعــددة القطاعــات لالجئيــن والمهاجريــن إىل 180,000 مهاجــر و 130,000 

الجــئ، ووصلــوا خــالل عــام 2020 إىل 41,054 مهاجــًرا و 51,000 الجًئــا.
تأثيــر العوامــل المقيــدة: ابتــداًء مــن منتصــف عــام 2020 يضطــر الشــركاء إىل تقليــل 
وتعليــق الخدمــات الحيويــة والدعــم المــادي لــكل مــن المهاجريــن والاجئيــن، ويتأثــر 
يــح الســفر المرفوضــة  الشــركاء بالتأخيــر يف الموافقــة علــى االتفاقيــات الفرعيــة وتصار
يــارات  والتدخــل يف تصميــم البرامــج ورفــض إجــراء التقييمــات والمراقبــة ورفــض إجــراء ز

منزليــة أو ميدانيــة بســبب الخــوف أو المضايقــة، أمــا فيمــا يتعلــق بـــ كوفيــد -19 يتأثــر 
بســبب  الســلوكيات  يف  والتغيــرات  العالميــة  الســفر  وقيــود  الحركــة  بقيــود  الشــركاء 

الخــوف مــن كوفيــد -19.

آلية االستجابة السريعة
يف عــام 2019، وصــل شــركاء آليــة االســتجابة الســريعة إىل 1.2 مليــون شــخص يف 330 مديريــة لتلبيــة االحتياجــات 
األساســية للســكان النازحيــن، ووصلــوا خــالل عــام 2020 إىل 170,000 نــازح جديــد يف 161 مديريــة يف 21 محافظــة.

تأثير العوامل المقيدة: يتأثر الشركاء بتأخير الموافقة على االتفاقيات 
الفرعية وتصاريح السفر المرفوضة، ومن ناحية كوفيد -19 يتأثر الشركاء 

بزيادة وقت االستجابة وارتفاع تكاليف االمدادات وقيود الحركة.
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األهداف 

االستراتيجية 
إن تفشي كوفيد -19 يف اليمن يف مارس 2020 يعرض حياة آالف األسر اليمنية لخطر جسيم ووشيك، حيث طلبت السلطات يف 
إمدادات كوفيد وتحديث  الفيروس وتأمين  أولوية قصوى للمساعدة يف كبح  اإلنساين إعطاء  العمل  الباد من شركاء  أنحاء  جميع 

وتوسيع القدرات الطبية لعاج األشخاص الذين يمرضون.

الهدف االستراتيجي األول
 التخفيــف مــن أثــر كوفيــد -19 والحــد مــن تفشــي األمراض 
المعديــة مــن خــالل المســاعدة علــى كبــح العوامــل التــي 
تــؤدي إىل األوبئــة وتحســين القــدرات العالجيــة وتوســيع 

الترصــد الوبــايئ.

تحديــث: خــال عــام 2019، اســتفاد 11.3 مليــون شــخص 
مــن شــبكات الميــاه التــي تــم إصاحهــا وصيانتهــا، واســتفاد 3 ماييــن شــخص مــن 
أربــع جــوالت مــن اللقاحــات الفمويــة ضــد الكوليــرا، وتــم بنجــاح إدارة 860 ألــف 

حالــة كوليــرا مشــتبه فيهــا.

الهدف االستراتيجي الثاين 
مســاعدة المالييــن مــن اليمنييــن المعوزيــن علــى التغلــب 
الغذائيــة  المســاعدات  توفيــر  خــالل  مــن  الجــوع  علــى 
اتخــاذ  إىل  والدعــوة  األســرة  دخــل  وزيــادة  والتغذويــة 

االقتصــادي. االســتقرار  تحقــق  التــي  التدابيــر 

التــي  2019، انخفــض عــدد المناطــق  تحديــث: خــال عــام 
تعــاين مــن ظــروف المرحلــة الخامســة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل بنســبة 
64 يف المائــة، وزاد عــدد األشــخاص الذيــن يتلقــون المســاعدات الغذائيــة بنســبة 
55 يف المائــة، كمــا زاد عــدد األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة والذيــن يتلقــون دعــم المغذيــات الدقيقــة بنســبة 88 يف المائــة، وانخفــض 
عــدد األطفــال يف المناطــق ذات التركيــزات العاليــة مــن ســوء التغذيــة الحــاد بنســبة 

28 يف المائــة

الهدف االستراتيجي الثالث 
تعزيــز كرامــة األســر النازحــة التــي تعيــش يف حالــة طــوارئ 
ويف مســاكن النازحيــن مــن خــالل تحســين وضــع المواقــع 

المتدنيــة المســتوى وتوفيــر الخدمــات والمــأوى.

كثــر مــن نصــف مليــون  تحديــث: خــال عــام 2019، تلقــى أ
المضيفــة  المواقــع  أســوأ  مــن   534 يف  يعيشــون  نــازح 
للنازحيــن حزمــة الحــد األدىن مــن الخدمــات، وكان مــا يقــرب مــن 300,000 نــازح 
قــادرون علــى بنــاء أو تحســين مســتوى المســاكن اإليوائيــة الطارئــة، واســتفاد مــن 
كثــر مــن 1.2 مليــون نــازح يف 330 مديريــة بمــا يف ذلــك  آليــة االســتجابة الســريعة أ
األســر الفــارة مــن النــزاع، كمــا ازداد عــدد النازحيــن الذيــن تــم الوصــول إليهــم فــوراً 

بمســاعدة الخــط األول بنســبة 103 بالمائــة.

الهدف االستراتيجي الرابع
الحــد مــن خطــر النــزوح والعنــف ضــد المدنييــن وتيســير 
تعــايف األشــخاص الذيــن أصيبــوا جــراء الصــراع مــن خــالل 
وتقديــم  اإلنســاين  الــدويل  بالقانــون  االلتــزام  إىل  الدعــوة 

المتخصصيــن. والدعــم  الخدمــات 

تحديــث: خــال عــام 2019، كان هنــاك انخفــاض بنســبة 71 
بالمائة يف عدد الغارات الجوية و62 بالمائة يف عدد الضحايا المدنيين يف محافظة 

الحديــدة وانخفــاض بنســبة 34 بالمائــة يف إجمــايل عــدد الضحايــا المدنييــن.

الهدف االستراتيجي الخامس 
الحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام على تقديم الخدمات األساسية المنقذة لألرواح من خالل توفير المدخالت الرئيسية والدعم.

كثــر مــن 25,000 عامــل صحــي و 11,000 عامــل يف مجــال الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة و 111,550  تحديــث: منــذ ينايــر 2019، تلقــى أ
كثــر مــن 33 مليــون لتــر مــن الوقــود إىل 181 مستشــفى و 24 مركــًزا  مــن العامليــن يف مجــال التعليــم حوافــز أو عــاوات. وقــدم شــركاء العمــل اإلنســاين أ
كثــر مــن 390 مرفًقــا صحًيــا و544 مدرســة و1,142 شــبكة  للتحصيــن و 24 مــن مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي المحليــة، وتــم إعــادة تأهيــل أو تجديــد أ

ميــاه و217 شــبكة صــرف صحــي، كمــا تــم إعــادة 102 مرفــق صحــي غيــر عامــل جزئًيــا إىل كامــل قدرتــه التشــغيلية.
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استجابة الخط الثاني
الحد من الجوع الشديد بين األسر الضعيفة من خالل:

تقديم المدخات واألصول والمنح لمساعدة األسر 	 
التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ التي تواجه المرحلة 

الثالثة والرابعة والخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل 
لتأسيس المشاريع الصغيرة

استجابة المجموعات القطاعية
حتى ديسمبر 2020

أهداف المجموعة القطاعية  

زيادة وصول األسر الضعيفة جداً إىل الغذاء يف 1 
جميع أنحاء الباد

زيادة دخل األسرة وإعادة تأهيل أصول األمن 2 
الغذايئ يف المناطق التي ترتفع فيها مستويات 

انعدام األمن الغذايئ

من بين 102 شريك يف المجموعة القطاعية، يشارك 
78 يف استجابات الخط األول والثاين.

استجابة الخط األول
الحد من الجوع الشديد بين األسر الضعيفة جدا 

من خالل:
توزيع المواد الغذائية أو النقد أو القسائم على األسر التي 	 

تعاين من انعدام األمن الغذايئ الحاد التي تواجه المرحلة 
الرابعة والخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل

توزيع المواد الغذائية أو النقد أو القسائم على األسر 	 
النازحة واألسر المضيفة لهم حديًثا والتي تعاين من انعدام 

األمن الغذايئ
توزيع أطقم الطوارئ الزراعية والحيوانية والسمكية على 	 

األسر الريفية التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ والتي 
تواجه المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من التصنيف 

المرحلي المتكامل
توزيع المساعدات النقدية المشروطة والموسمية لألسر 	 

المستهدفة والتي تواجه المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة 
من التصنيف المرحلي المتكامل

توظيف البالغين من األسر المستهدفة التي تواجه 	 
المرحلة الثاثة والرابعة والخامسة من التصنيف المرحلي 

المتكامل يف مخططات األشغال العامة
مراقبة انتشار الجراد الصحراوي والسيطرة عليه	 

مؤشر األثر: سيقوم الشركاء بتقييم األثر من خالل 
تتبع النسبة المئوية للزيادة يف األسر المستهدفة مع 

تحسينات يف درجة استهالك الغذاء.

االستهداف 
الغذايئ  األمن  تقييم  على  بناء  االستهداف  تعديل  سيتم 
الغذايئ  األمن  مراحل  تصنيف  وتحليل  العيش  وسبل 

المتكامل على مستوى المديرية.
إذا سنحت الظروف:

سيحصل 13.5 مليون شخص يعانون من انعدام األمن 	 
الغذايئ ويواجهون المرحلة الرابعة والخامسة من التصنيف 
المرحلــي المتكامــل علــى الغــذاء أو النقــد أو القســائم كل 

شهر
ســيحصل 3 ماييــن مــن األفــراد الذيــن يعانــون مــن انعدام 	 

األمــن الغــذايئ ويواجهــون ظــروف المرحلــة الثالثــة والرابعــة 
والخامســة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل علــى أطقــم 

الطــوارئ الزراعيــة والحيوانيــة والســمكية
ســيحصل 2 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام األمــن 	 

أو  الرابعــة  أو  الثالثــة  المرحلــة  ظــروف  ويواجهــون  الغــذايئ 
القســائم  أو  النقــد  علــى  الثــاث  المديريــات  يف  الخامســة 

والموســمية المشــروطة 
ســيحصل 500,000 شــخص ممــن يعانــون مــن انعــدام 	 

األمــن الغــذايئ ويواجهــون ظــروف المرحلــة الثالثــة أو الرابعــة 
أو الخامســة مــن التصنيــف المرحلــي المتكامــل علــى منــح 

ســبل العيــش والمدخــات واألصــول
الجــراد 	  مراقبــة  مــن  مــزارع   207,000 سيســتفيد 

تقديم الدعم البيطري وإعادة تربية المواشي وتوزيع 	 
أصول المناحل لألسر التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ 

التي تواجه المرحلة الثالثة والرابعة والخامسة من التصنيف 
المرحلي المتكامل

توزيع معدات الري بالتنقيط ومضخات المياه التي 	 
تعمل بالطاقة الشمسية على المزارعين الذين يعانون من 

انعدام األمن الغذايئ
مؤشر األثر: سيقوم الشركاء بتقييم األثر من خالل تتبع 

انخفاض النسبة المئوية يف عدد األسر التي تبيع األصول 
لشراء الطعام

الصحراوي ومكافحته.
إذا استمرت القيود:

سيحصل 13.3 مليون شخص يعانون من انعدام األمن 	 
الغذايئ ويواجهون المرحلة الرابعة والخامسة من التصنيف 
المرحلي المتكامل على الغذاء أو النقد أو القسائم كل شهر

سيحصل 2.9 مليون من األفراد الذين يعانون من انعدام 	 
األمن الغذايئ ويواجهون ظروف المرحلة الثالثة والرابعة 
والخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل على أطقم 

الطوارئ الزراعية والحيوانية والسمكية
سيحصل 1.6 مليون شخص يعانون من انعدام 	 

األمن الغذايئ ويواجهون ظروف المرحلة الثالثة أو الرابعة 
أو الخامسة يف المديريات الثاث على النقد أو القسائم 

المشروطة والموسمية
سيحصل 150,000 شخص ممن يعانون من انعدام 	 

األمن الغذايئ ويواجهون ظروف المرحلة الثالثة أو الرابعة أو 
الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل على منح سبل 

العيش والمدخات واألصول
سيستفيد 207,000 مزارع من مراقبة الجراد الصحراوي 	 

ومكافحته

أبرز االنجازات 
منذ يناير 2019، تشمل أبرز االنجازات ما يلي:

مســاعدة 13.4 مليــون شــخص مــن الفئــات الضعيفــة يف 	 
جميــع المديريــات الـــ 333 بشــكل مــن أشــكال المســاعدات 
الغذائيــة الطارئــة المنقــذة لــألرواح ومســاعدة ســبل العيــش 
يف حــاالت الطــوارئ والنقــد مقابــل العمــل أو المســاعدات 

المعيشــية االصاحيــة.
توزيــع المســاعدات الغذائيــة الطارئــة علــى مــا متوســطه 	 

11.7 مليــون شــخص شــهريًا ومــا يصــل إىل 13.3 مليــون 
شــخص بحلــول نهايــة العــام

توفير سبل العيش لما يقدر بنحو 4.7 مليون شخص	 

األمن الغذايئ والزراعة 

األشخاص المحتاجين

20.1 مليون
األشخاص ذوي الحاجة الماسة

10 مليون

االستهداف المثايل

19 مليون
االستهداف األدىن

18 مليون
التمويل

1 مليار دوالر أمريكي
 

عدد الشركاء 
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الصورة: برنامج األغذية العالمي/محمد ناشر

 802
مليون

 198
مليون
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استجابة الخط الثاني
الفئات  بين  الدقيقة  بالمغذيات  التغذية  سوء  من  الحد 

السكانية الضعيفة جدا من خالل:
توفيــر برامــج تغذيــة تكميليــة شــاملة لألطفــال دون ســن 	 

يــات ذات  الثانيــة والنســاء الحوامــل والمرضعــات يف المدير
األولويــة

دون 	  لألطفــال  الدقيقــة  المغذيــات  مكمــات  توفيــر 
يــات  المدير يف  والمرضعــات  الحوامــل  والنســاء  الخامســة 

األولويــة. ذات 
أمــام 	  المســائلة  علــى  األمامــي  الخــط  شــركاء  يــب  تدر

الســكان المتضرريــن والتقييمــات وإشــراك المجتمــع وإدارة 
والمراقبــة وســمارت  المعلومــات 

موقــع 	   200 وإنشــاء  التغذيــة  معلومــات  نظــام  تقديــم 
لمراقبــة التغذيــة وإجــراء مســوحات ســمارت يف 22 محافظــة 
الثانويــة  البيانــات  وتحليــل  المكيفــة  المنهجيــة  باســتخدام 
وتدريــب الشــركاء علــى منهجيــة ســمارت المكيفــة وتحليــل 

البيانــات الثانويــة
تتبع  خالل  من  األثر  بتقييم  الشركاء  سيقوم  األثر:  مؤشر 
النسبة المئوية للزيادة يف عدد األطفال دون سن الخامسة 
الذين يتلقون مسحوق المغذيات الدقيقة والنسبة المئوية 
النخفاض سوء التغذية الحاد العالمي يف المحافظات التي 

سُتجرى فيها مسوحات سمارت.

أهداف المجموعة القطاعية 

الحد من انتشار ومنع سوء التغذية الحاد بين 1 
األطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضعات 

والفئات السكانية الضعيفة األخرى

توسيع تغطية خدمات التغذية وإزالة الحواجز التي 2 
تمنع األسر من استخدامها

من بين 35 شريكًا يف المجموعة القطاعية، جميعهم 
مشاركون يف استجابات الخط األول والثاين.

استجابة الخط األول
الفئات  بين  الحاد  التغذية  سوء  من  الحد 

السكانية الضعيفة جدا من خالل:
تحديــد وإحالــة األطفــال والحوامــل المرضعــات المصابيــن 	 

بســوء التغذيــة الحــاد إىل البرامــج العاجيــة.
عــاج األطفــال الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد 	 

الوخيــم يف العيــادات الخارجيــة والذيــن لديهــم مضاعفــات يف 
كــز التغذيــة العاجيــة. مرا

توفيــر النقــد والقســائم لتغطيــة تكاليــف النقــل لألطفــال 	 
الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم بمضاعفــات 

ودعــم حصــص الطعــام لمقدمــي الرعايــة
الحوامــل 	  والنســاء  الخامســة  ســن  دون  األطفــال  عــاج 

والمرضعــات الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد المعتــدل 
تقديم ممارســات تغذية الرضع وصغار األطفال للحوامل 	 

والمرضعــات المصابــات بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
ومقدمــي الرعايــة لمنــع العــدوى وســوء التغذيــة.

تدريــب العامليــن يف مجــال التغذيــة والصحــة والعامليــن 	 
مــن المجتمــع علــى بروتوكــوالت العــاج والمبــادئ التوجيهيــة.

تتبع  خالل  من  األثر  بتقييم  الشركاء  سيقوم  األثر:  مؤشر 
العالجية  البرامج  إىل  اإلحاالت  يف  للزيادة  المئوية  النسبة 
والمستهدفة للتغذية التكميلية والنسبة المئوية للزيادة يف 

الحالة التغذوية بين األطفال يف البرامج العالجية.

االستجابة الشاملة 
للمجموعة القطاعية 

كبر عدد ممكن من األطفال الذين  الوصول إىل أ
يعانون من سوء التغذية عن طريق:

كــز التغذيــة العاجيــة مــن 104 إىل 	  زيــادة عــدد مواقــع مرا
.131

الحفــاظ علــى عــاج مرضــى العيــادات الخارجيــة بنســبة 	 
٪90 والحفاظ على البرامج المســتهدفة للتغذية التكميلية 

حتــى 80٪
توســيع نطــاق التغطيــة الجغرافيــة والعاجيــة لخدمــات 	 

التغذية عند الحاجة مع التركيز على المناطق ذات معدالت 
ســوء التغذيــة العالميــة ب 10 يف المائــة ومــا فــوق.

توســيع نطــاق برنامــج التغذيــة التكميليــة الشــاملة داخــل 	 
المديريــات ذات األولويــة

والنظافــة 	  الصحــي  والصــرف  الميــاه  خدمــات  تســهيل 
الصحيــة واختبــار الماريــا يف المناطــق الموبــوءة بيــن األطفــال 
دون ســن الخامســة المصابيــن بحــاالت ســوء التغذيــة الحــاد 

الوخيــم
ونقــاط 	  التغذيــة  داخــل مرافــق  إنشــاء خدمــات غســيل 

يــع التوز
تتبع  األثر من خالل  بتقييم  األثر: سيقوم الشركاء  مؤشر 
لمرضى  التغطية  معدالت  يف  المئوية  النسبة  زيادة 
العيادات الداخلية ومرضى العيادات الخارجية والبرامج 

المستهدفة للتغذية التكميلية

للتغذية التكميلية – من الدعم يف 295 مديرية ذات أولوية
سيســتفيد 471,363 طفــاً دون ســن الثانيــة مــن أصــل 	 

 441,202 الثانيــة وستســتفيد  800,719 طفــل دون ســن 
امــرأة حامــل ومرضعــة مــن أصــل 1.2 مليــون امــرأة حامــل 
ومرضعــة – جميعهــم بحاجــة إىل برامــج التغذيــة التكميليــة 

الشــاملة – مــن الدعــم يف 165 مديريــة ذات أولويــة.

أبرز االنجازات 
منذ يناير 2019، تشمل أبرز االنجازات ما يلي: 

انخفــاض مســتويات ســوء التغذيــة الحــاد بنســبة تصــل 	 
إىل 20 بالمائــة يف 12 محافظــة التــي أُجــري فيهــا مســوحات 

ســمارت
ســن 	  دون  األطفــال  مــن  بالمائــة   111 وعــاج  قبــول 

الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم مقارنــة 
الســنوي بالهــدف 

ســن 	  دون  األطفــال  مــن  المائــة  يف   89 وعــاج  قبــول 
الوخيــم  الحــاد  التغذيــة  ســوء  مــن  يعانــون  الخامســة 

الســنوي الهــدف  مقابــل  طبيــة  بمضاعفــات 
ســن 	  دون  األطفــال  مــن  المائــة  يف   68 وعــاج  قبــول 

الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد المعتــدل مقابــل 
الســنوي الهــدف 

الحوامــل 	  النســاء  مــن  المئــة  يف   101 إىل  الوصــول 
والمرضعــات الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة المعتــدل مــن 

التكميليــة للتغذيــة  المســتهدفة  البرامــج  خــال 
الوصــول إىل 143 يف المائــة مــن األطفــال دون ســن الثانيــة 	 

من خال برامج التغذية التكميلية الشــاملة
الحوامــل 	  النســاء  مــن  المائــة  يف   126 إىل  الوصــول 

والمرضعــات مــن خــال برنامــج التغذيــة التكميليــة الشــامل
الحوامــل 	  النســاء  مــن  المائــة  يف   275 إىل  الوصــول 

والمرضعــات مــن خــال ممارســات تغذيــة الرضــع واألطفــال 
الصغــار

المائــة 	  و 98 يف  نــت  بامبــي  مــن  المائــة  توفيــر 95 يف 
مــن التغذيــة التكميليــة مــن بامبــي علــى مســتويات موقــع 

التغذيــة

 126
 15 مليونمليون

 48.5 
مليون

التغذية 

األشخاص المحتاجين

7.4 مليون
االستهداف المثايل

6.2 مليون
االستهداف األدىن

5 مليون
التمويل

189.5 مليون دوالر أمريكي
 عدد الشركاء 
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االستهداف 
سمارت  مسوحات  على  بناًء  االستهداف  تعديل  سيتم 
الغذايئ والتغذية يف حاالت  2020 وتقييمات األمن  لعام 

الطوارئ يف 22 محافظة.
إذا سنحت الظروف:

سيســتفيد 263,430 مــن الدعــم مــن أصــل 325,209 	 
طفــًا دون ســن الخامســة يحتاجــون إىل عــاج ســوء التغذيــة 

الحــاد الوخيــم، 
سيســتفيد 22,765 مــن الدعــم مــن أصــل 32,521 طفــًا 	 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم بمضاعفات طبية، 
مــن 	  الخامســة  دون ســن  933,194 طفــاً  سيســتفيد 

الخامســة  ســن  دون  طفــل  مليــون   1,400,378 أصــل 
وستســتفيد 639,210 امــرأة حامــل ومرضعــة مــن أصــل 
جميعهــم   – ومرضعــة  حامــل  امــرأة  مليــون   1,140,532
بحاجــة إىل برامــج التغذيــة التكميليــة المســتهدفة – مــن 

أولويــة ذات  مديريــة   295 يف  الدعــم 
سيســتفيد 673,318 طفــاً دون ســن الثانيــة مــن أصــل 	 

800,719 طفــل دون ســن الثانيــة وستســتفيد 630,288 
امــرأة حامــل ومرضعــة مــن أصــل 1,211,146 امــرأة حامــل 
ومرضعــة – جميعهــم بحاجــة إىل برامــج التغذيــة التكميليــة 

الشــاملة – مــن الدعــم يف 165 مديريــة ذات أولويــة.
إذا استمرت القيود:

سيســتفيد 210,744 مــن الدعــم مــن أصــل 325,209 	 
طفــًا دون ســن الخامســة يحتاجــون إىل عــاج ســوء التغذيــة 

الحــاد الوخيــم، 
سيســتفيد 15,935 مــن الدعــم مــن أصــل 32,521 طفــًا 	 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم بمضاعفــات طبيــة، 
مــن 	  الخامســة  ســن  دون  طفــاً   746,555 سيســتفيد 

أصــل 1.4 مليــون طفــل دون ســن الخامســة وستســتفيد 
511,368 امــرأة حامــل ومرضعــة مــن أصــل 1.1 مليــون امــرأة 
حامــل ومرضعــة – جميعهــم بحاجــة إىل البرامج المســتهدفة 
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استجابة الخط الثاني 
المساعدة يف ضمان وصول األشخاص األشد 

ضعفاً إىل مجموعة موسعة من الخدمات الصحية 
يف المديريات ذات األولوية العالية من خالل: 

دعــم جميــع المكونــات اإلضافيــة لحزمــة الخدمــات الُدنيــا 	 
مثــل رعايــة صحــة األم والطفــل، والوقايــة مــن األمــراض غيــر 
المعديــة ورعايتهــا، وخدمــات الصحــة العقليــة، والخدمــات 

النفســية واالجتماعيــة. 
معــدات 	  ذلــك  يف  بمــا  التطعيــم،  برامــج  تحســين 

يــب والحشــد  التشــغيلي، والتدر يــد، والدعــم  التبر سلســلة 
 . لمجتمعــي ا

مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
حزمة  تقدم  التي  المستهدفة  الصحية  المرافق  يف  الزيادة 

الخدمات الُدنيا. 

أهداف المجموعة القطاعية 

تحسين الوصول إىل الرعاية الصحية األولية 1
والثانوية والمتخصصة، بما يف ذلك مستشفيات 

المديريات يف المناطق ذات األولوية.

المساعدة يف دعم قدرة المرافق الصحية يف 2
المديريات ذات األولوية على االستجابة لتفشي 

المرض والمشاكل الصحية العامة. 

المساعدة يف إعادة تأهيل المرافق الصحية 3
المغلقة أو المتضررة يف المديريات ذات األولوية 

العالية. 

من بين 45 شريك يف المجموعة القطاعية، يشترك 
الجميع يف جهود خطي االستجابة األول والثاين.

استجابة الخط األول
المساعدة يف تزويد المكونات األساسية لحزمة 

العالية من  األولوية  ذات  المديريات  الُدنيا يف  الخدمات 
خالل: 
الصحيــة 	  للوحــدات  األساســية  واللــوازم  األدويــة  شــراء 

وتوزيعهــا.  وتخزينهــا  والمستشــفيات  الصحيــة  كــز  والمرا
بالصدمــات 	  المصابيــن  ورعايــة  العامــة  الخدمــات  توفيــر 

والوقايــة مــن األمــراض المعديــة ومكافحتهــا، وتوفيــر حزمــة 
الخدمــات األوليــة للصحــة اإلنجابيــة ورعاية المرضى يف أقســام 

الرقــود الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم. 
والفشــل 	  الســرطان  لمرضــى  متخصصــة  رعايــة  تقديــم 

الكلــوي. 
تطعيــم الفئــات الضعيفــة ضــد الكوليــرا، والحصبــة، وشــلل 	 

األطفــال، والدفتيريا. 
والميــاه، 	  والوقــود،  الطــوارئ،  حــاالت  يف  التدريــب  توفيــر 

الصحييــن.  للعامليــن  والحوافــز 
مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 

االنخفاض يف عدد حاالت الكوليرا المبلغ عنها. 

االستجابة الشاملة 
للمجموعة القطاعية 

تدريب األطباء والممرضين والقابات. 	 
ترميم وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية المتوقفة 	 

يف المديريات ذات األولوية العالية. 
رفع مستوى العرض الدوايئ ونظم المعلومات الصحية. 	 
كز إعادة تأهيل جرحى الحرب. 	  تحسين مرا

مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع 
نسبة الزيادة يف عدد األشخاص المستفيدين من حزمة 

الدعم الُدنيا. 

ماهــرات عنــد الــوالدة، ســوف تســتفيد 315,200 امــرأة حامــل 
مــن الدعــم. 

مــن بيــن 9,850,000 شــخص بحاجــة إىل استشــارة واحــدة 	 
علــى األقــل لــكل شــخص يف الســنة، سيســتفيد 4,800,000 

شــخص مــن الدعــم. 

أبرز اإلنجازات
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل: 

تقديــم االستشــارات الصحيــة لنحــو 22,075,627 مليــون 	 
لنحــو 11,037,813 مليــون شــخص. 

تقديم خدمات التحصين لعدد 721,002 طفل.	 
عــاج 157,517 مــن مرضــى الصدمــات مــن خــال الرعايــة 	 

الطبية يف المستشفيات. 
مساعدة 612,384 امرأة أثناء الوالدة. 	 
لعــدد 2,554,204 	  الــوالدة وبعدهــا  قبــل  الرعايــة  توفيــر 

امــرأة.  مليــون 
توفيــر الرعايــة الســريرية لعــدد 6,004 ناجيــن مــن العنــف 	 

الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي. 
حزمــة 	  علــى  الصحييــن  العامليــن  مــن   9,684 تدريــب 

اإلنجابيــة،  الصحــة  علــى  قابلــة  و6,341  الُدنيــا،  الخدمــات 
الصحــة  مجــال  يف  والمتطوعيــن  العامليــن  مــن   5,345 و 
المجتمعيــة علــى تعزيــز ممارســات النظافــة والوقايــة مــن 

األمــراض. 

صورة: منظمة الصحة العالمية – عمر نصر
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االستهداف
سيتم التعديل على عملية االستهداف بناًء على مخطط 
المواقع  تقييم  وعلى  الصحية  الموارد  توفر  مستوى 

متعدد القطاعات. 
إذا سنحت الظروف:

بحاجــة 	  الســنة  عمــر  دون  طفــل   630,400 بيــن  مــن 
الدعــم.  مــن  طفــل   580,765 سيســتفيد  للتطعيــم، 

مــن بيــن 3,546,000 امــرأة يف ســن اإلنجــاب بحاجــة إىل 	 
 2,127,600 تســتفيد  ســوف  الشــاملة،  التوليديــة  الرعايــة 

امــرأة. 
مــن بيــن 788،000 امــرأة حامــل يف حاجــة إىل قابــات 	 

ماهــرات عنــد الــوالدة، ســوف تســتفيد 472,800 امــرأة حامل 
مــن الدعــم. 

استشــارة 	  إىل  بحاجــة  شــخص   9,850,000 بيــن  مــن 
الســنة، سيســتفيد  يف  شــخص  لــكل  األقــل  علــى  واحــدة 

الدعــم.  مــن  شــخص   7,300,000
إذا استمرت القيود:

بحاجــة 	  الســنة  عمــر  دون  طفــل   630,400 بيــن  مــن 
الدعــم.  مــن  طفــل   315,200 سيســتفيد  للتطعيــم، 

مــن بيــن 3,546,000 امــرأة يف ســن اإلنجــاب بحاجــة إىل 	 
 1,418,400 تســتفيد  ســوف  الشــاملة،  التوليديــة  الرعايــة 

امــرأة.
امــرأة حامــل يف حاجــة إىل قابــات 	  بيــن 788،000  مــن 
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االستهداف
وعمليات  الشركاء  تقييمات  على  االستهداف  يعتمد 

المراجعة الشاملة للبيانات الثانوية. 
إذا سنحت الظروف:

سيستفيد 10.7 مليون شخص من شبكات المياه 	 
العامة التي تعمل. 

سيستفيد 5.5 مليون شخص من شبكات الصرف 	 
الصحي العامة التي تعمل. 

سيحصل 4.8 مليون شخص يف 160 مديرية معرضة 	 
لخطر الكوليرا مستلزمات الكوليرا والتوعية ومياه شرب 

آمنة وكافية.
سيستفيد 1.1 مليون شخص يف 90 مديرية تعاين من 	 

سوء التغذية العام من خدمات الصرف الصحي. 
سيحصل 11.2 مليون شخص على مستلزمات 	 

النظافة ويستفيدون من التوعية حول انتقال األمراض. 
سيستفيد 3.5 مليون شخص معرضون لخطر اإلصابة 	 

بجائحة كوفيد 19 من مستلزمات منع عدوى جائحة 
الكورونا ومكافحتها. 

إذا استمرت القيود:
سيستفيد 7.1 مليون شخص من شبكات المياه 	 

العامة التي تعمل. 
سيستفيد 4.2 مليون شخص من شبكات الصرف 	 

الصحي العامة التي تعمل. 
سيحصل 2.1 مليون شخص يف 160 مديرية معرضة 	 

استجابة الخط الثاني 
توسيع خدمات المياه والصرف الصحي 

لألسر النازحة والمجتمعات المضيفة 
الضعيفة يف المديريات ذات األولوية. 

إعــادة تأهيــل شــبكات الميــاه العامــة وتحســين مراقبــة 	 
ومتابعــة جــودة الميــاه. 

يــادة عــدد مرافــق الميــاه التــي تســتلم كميــات الوقــود 	  ز
وأنظمــة الطاقــة الشمســية والدعــم التشــغيلي.

تســتلم 	  التــي  الصحــي  الصــرف  مرافــق  عــدد  يــادة  ز

أهداف المجموعة القطاعية

توفير خدمات الصرف الصحي والنظافة العامة يف 1
حاالت الطوارئ، ومساعدة األشخاص األشد ضعفاً. 

إعادة تأهيل وصيانة شبكات المياه والصرف 2 
الصحي يف المناطق ذات األولوية العالية. 

من بين 79 شريك يف المجموعة القطاعية، يشترك 
49 شريك يف جهود خطي االستجابة األول والثاين. 

استجابة الخط األول
المجتمعات  حصول  ضمان  يف  المساعدة 

 19 كوفيد  وجائحة  بالكوليرا  اإلصابة  لخطر  المعرضة 
والنظافة  الصحي  والصرف  بالمياه  المرتبطة  واألمراض 
الصرف  وخدمات  للشرب  الصالحة  المياه  على  العامة 

الصحي ومستلزمات النظافة من خالل: 
الميــاه 	  التعقيــم وإصــاح شــبكات  الوقــود ومــواد  توفيــر 

العامــة. 
حاويــات 	  وتوفيــر  )الوايتــات(  بالشــاحنات  الميــاه  نقــل 

واألســرة.  المجتمــع  مســتوى  علــى  التخزيــن 
المعرضــة 	  لألســر  الكلــور  وأقــراص  المرشــحات  توفيــر 

 . للخطــر
مراقبة جودة المياه على مستوى المنازل والشبكة. 	 
الصــرف 	  لشــبكات  والصيانــة  التشــغيلي  الدعــم  توفيــر 

للخطــر.  المعرضــة  المناطــق  يف  الصحــي 
بناء وإزالة الرواسب من مراحيض الطوارئ المجتمعية. 	 
ومســتلزمات 	  األساســية  النظافــة  مســتلزمات  توزيــع 

والمطهــرات. الكوليــرا 
نشر ممارسات النظافة اآلمنة يف المناطق عالية المخاطر. 	 
إجراء حمات النظافة الطارئة. 	 

مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
بما  المياه،  تنقلها  التي  األمراض  عدد حاالت  االنخفاض يف 

فيها الكوليرا. 

والصيانــة.  التشــغيلي  والدعــم  الوقــود  كميــات 
زيادة عدد األسر التي تستلم حاويات تخزين المياه. 	 
ترميم المراحيض المنزلية وإزالة الرواسب. 	 
دعم جمع النفايات الصلبة والتخلص منها.  	 

تتبع  خالل  من  األثر  تقييم  الشركاء  سيجري  األثر:  مؤشر 
المياه  على  تحصل  التي  األسر  عدد  يف  الزيادة  نسبة 

الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي. 

لخطر الكوليرا مستلزمات الكوليرا والتوعية ومياه شرب 
آمنة وكافية.

سيستفيد 700,000 شخص يف 90 مديرية تعاين من 	 
سوء التغذية العام من خدمات الصرف الصحي. 

سيحصل 4.1 مليون شخص على مستلزمات النظافة 	 
ويستفيدون من التوعية حول انتقال األمراض. 

سيستفيد 2.1 مليون شخص معرضون لخطر اإلصابة 	 
بجائحة كوفيد 19 من مستلزمات منع عدوى جائحة 

الكورونا ومكافحتها. 

أبرز اإلنجازات
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل: 

توفيــر شــكل مــن أشــكال دعــم الميــاه والصــرف الصحــي 	 
والنظافــة العامــة لعــدد 12.6 مليــون شــخص. 

وإمــدادات 	  اآلمنــة  بالميــاه  تزويــد 11.3 مليــون شــخص 
الميــاه كافيــة بصــورة مســتمرة. 

تحســين 1,143 شــبكة مياه، و217 شــبكة صرف صحي 	 
بلغــت 161  بزيــادة  يســتفيد منهــا 11.3 مليــون شــخص، 

بالمائــة. 
توعية 5.5 مليون أسرة حول النظافة العامة. 	 

صورة: محمد فضل – YPN – األمم المتحدة/ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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أهداف المجموعة القطاعية: 

توفير خدمات حماية متخصصة تساعد على كبح 1
العوامل التي تجبر األشخاص األشد ضعفاً على 

تبني ممارسات غير آمنة تمتهن كرامتهم.

دعم اآلليات المجتمعية التي تقوي التماسك 2
االجتماعي وتحفظ الكرامة، وتساعد على تحديد 

ومعالجة مخاطر الحماية. 

من بين 80 شريك يف المجموعة القطاعية الخاصة 
بالحماية، يشترك الجميع يف أنشطة الخطين األول 

والثاين. 

صورة: محمد فضل – YPN – األمم المتحدة/ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
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استجابة الخط الثاني
من  االجتماعي  التضامن  مبادرات  عمل  تسهيل 

خالل: 
تدريب المتطوعين المجتمعيين ومقدمي الخدمات 	 

على رصد القضايا المتعلقة بالحماية، وحل النزاعات، ومنع 
العنف. 

دعم مبادرات المصالحة المجتمعية، ومبادرات تنمية 	 
المهارات، ومبادرات سبل العيش التي تستهدف النازحين 

والناجين من العنف. 
مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
آليات  عبر  الدعم  يتلقون  الذين  األشخاص  عدد  يف  الزيادة 

الحماية المجتمعية. 

استجابة الخط األول
العاجلة  الحماية  تلبية احتياجات  المساعدة يف 

لدى الفئات األشد ضعفاً من خالل: 
إحالــة ذوي االحتياجــات الخاصــة إىل الخدمــات المناســبة، 	 

بمــن فيهــم النســاء واألطفــال.
تقديــم خدمــات متخصصــة مثــل المســاعدة القانونيــة، 	 

لألطفــال،  الصديقــة  والمســاحات  االجتماعــي،  والدعــم 
لألشــخاص  والمســتلزمات  النقديــة،  والمســاعدات 

لهــا. المحتاجيــن 
إزالــة الذخائــر غيــر المنفجــرة، وتطهيــر األراضــي الملوثــة 	 

بالذخائــر غيــر المنفجــرة، ورفــع الوعــي بمخاطــر األلغــام. 
مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
الزيادة يف عدد األشخاص الذين يتلقون خدمات متخصصة. 

االستجابة الشاملة 
للمجموعة القطاعية 

مساعدة المجتمعات يف جهود منع القضايا المتعلقة 
بالحماية ومعالجتها. 

بناء قدرات الشركاء والمؤسسات الوطنية واإلقليمية 	 
والمحلية لرفع مستويات السامة، ودعم الناجين من 

العنف، والمساعدة يف حل النزاعات المحلية، وإيجاد خيارات 
مقبولة لألسر النازحة. 

األلغام. 
سيتم تطهير 5 مليون متر مربع من األراضي الملوثة. 	 
ومقدمــي 	  مجتمعــي  متطــوع   3,496 ســيحصل 

الخدمــات علــى دورات تدريبيــة يف مجــاالت حــل النزاعــات، 
ومنعــه.  العنــف  مــن  والســامة  الصمــود،  علــى  والقــدرة 

المبــادرات 	  مــن  شــخص   100,933 سيســتفيد 
. لمجتمعيــة ا

أبرز اإلنجازات
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل: 

ألكثــر 	  وتقديــم خدمــات متخصصــة  وإحالــة  تخصيــص 
مــن 227,962 شــخصاً مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة بمــن 

فيهــم النســاء واألطفــال. 
تقديم المساعدات القانونية لعدد 81,248 شخص. 	 
 	 77,204 لعــدد  للحمايــة  النقديــة  المســاعدات  تقديــم 

شــخص. 
توزيع 38,171 حقيبة كرامة. 	 
التوعية بمخاطر األلغام ألكثر من مليوين شخص. 	 
مسح وتطهير مساحة 3 مايين متر مربع من األرض. 	 
تدريب 81,248 من مقدمي الخدمات. 	 
التــي يســتفيد 	  المجتمعيــة  البرامــج والمبــادرات  دعــم 

كثــر مــن 99,000 شــخص.  منهــا أ

 107
مليون

3 ماليين

 41 مليون

االستهداف
على  بناًء  االستهداف  عملية  على  التعديل  سيتم 
تقييم  من  المأخوذة  والمؤشرات  الخطورة  تصنيف 

المواقع متعدد القطاعات لعام 2020م. 
إذا سنحت الظروف:

مــن ذوي االحتياجــات 	  150,588 شــخصاً  سيســتفيد 
والمســنين  واألطفــال  النســاء  ذلــك  يف  بمــا   - الخاصــة 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وضحايــا العنــف - مــن الخدمــات 

لمتخصصــة ا
المســاعدات 	  مــن  شــخص   120,946 سيســتفيد 

نونيــة.  لقا ا
مســاعدات 	  علــى  شــخص   115,356 يحصــل  ســوف 

للحمايــة.  نقديــة 
سيســتفيد 1,684,106 شــخص مــن التوعيــة بمخاطــر 	 

األلغــام. 
األراضــي 	  مــن  مربــع  متــر  مليــون   5 تطهيــر  ســيتم 

لملوثــة.  ا
ومقدمــي 	  مجتمعــي  متطــوع   4,994 ســيحصل 

الخدمــات علــى دورات تدريبيــة يف مجــاالت حــل النزاعــات، 
ومنعــه.  العنــف  مــن  والســامة  الصمــود،  علــى  والقــدرة 

المبــادرات 	  مــن  شــخص   144,190 سيســتفيد 
 . لمجتمعيــة ا

إذا استمرت القيود:
مــن ذوي االحتياجــات 	  120,470 شــخصاً  سيســتفيد 

والمســنين  واألطفــال  النســاء  ذلــك  يف  بمــا   - الخاصــة 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وضحايــا العنــف - مــن الخدمــات 

لمتخصصــة ا
المســاعدات 	  مــن  شــخص   96,757 سيســتفيد 

 . نيــة نو لقا ا
مســاعدات 	  علــى  شــخص   115,356 يحصــل  ســوف 

للحمايــة.  نقديــة 
سيســتفيد 1,178,874 شــخص مــن التوعيــة بمخاطــر 	 

مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع 
الزيادة يف نسبة المجتمعات المعرضة للخطر حيث تتوفر 
خدمات الحماية المتخصصة ويمكن الوصول إليها بأمان.
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أهداف المجموعة القطاعية: 

توفير المأوى اآلمن والمناسب واألدوات المنزلية 1
األساسية لألسر األشد ضعفاً. 

من بين 158 شريك يف المجموعة القطاعية، يشترك 
الجميع يف جهود خطي االستجابة األول والثاين. 

صورة: مدرسة أبو بكر، عصر، صنعاء – 5 سبتمبر 2018م 

المأوي والمواد غير 
الغذائية

عدد المحتاجين

7.27 مليون
الهدف األمثل

3.1 مليون
الهدف األدىن

1.9 مليون
التمويل

230 مليون دوالر أمريكي
 
عدد الشركاء 

158

استجابة الخط الثاني
المساعدة يف تحسين مواقع النازحين يف المناطق الريفية 

والحضرية من خالل: 
توفير الدعم ألعمال الصيانة وتحسين المأوى لألسر 	 

الضعيفة. 
تتبع  خالل  من  األثر  تقييم  الشركاء  سيجري  األثر:  مؤشر 
نسبة الزيادة يف عدد مالجئ النازحين يف مواقع االستضافة 

المستهدفة التي تلبي الحد األدىن من المعايير. 

استجابة الخط األول
المساعدة يف تحقيق االستقرار وحيثما أمكن 

تحسين ظروف األسر وحالة السكن لألسر األشد ضعفاً 
من خالل: 

اإليوائيــة 	  المــواد  المنزليــة وأطقــم  يــع المســتلزمات  توز
الطارئــة. 

تقديــم إعانــات دفــع اإليجــار ومنــح نقديــة عنــد االقتضــاء 	 
لترميــم المنــازل المتضــررة. 

المناطــق 	  المؤقتــة يف  اإليوائيــة  المســاكن  بنــاء وترميــم 
التــي تحتــاج فيهــا األســر إىل الحمايــة والدعــم اإلضــايف. 

تقديم الدعم لفصل الشتاء. 	 
مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
الزيادة يف عدد األشخاص الضعفاء الذين لمسوا تحسناً يف 

حالتهم المعيشية.

االستجابة الشاملة 
للمجموعة القطاعية

زيادة استدامة حلول المأوى التي تدعم العودة الطوعية إىل 
المناطق األصلية. 

للمجموعة  الشاملة  االستجابة  رصد  سيتم  األثر:  مؤثر 
إىل  يرجعون  الذين  العائدين  نسبة  خالل  من  القطاعية 

مسكن الئق. 

محافظات على دعم لصيانة المأوى ورفع مستوى الدعم. 
سيحصل 367,916 شخص يف 247 مديرية يف 21 	 

محافظة على منح نقدية لفصل الشتاء.

أبرز اإلنجازات
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل: 

توزيــع المــواد غيــر الغذائيــة األساســية علــى 900,000 	 
شــخص. 

 	 260,000 علــى  الطارئــة  اإليوائيــة  المســتلزمات  توزيــع 
شــخص.

تقديم إعانات إيجار لعدد 600,000 شخص. 	 
توزيع مساعدات الشتاء على 360,000 شخص. 	 
لترميــم 	  شــخص   8,700 علــى  النقديــة  المنــح  توزيــع 

المتضــررة.  المنــازل 
بناء أو ترميم الماجئ المؤقتة لعدد 31,088 شخص. 	 
توفيــر صيانــة المــأوى ورفــع مســتوى الدعــم لعــدد 5,100 	 

شخص. 
بنــاء 	  إلعــادة  4,243 شــخص  علــى  نقديــة  منــح  توزيــع 

بالغــة.  بهــا أضــرار  التــي لحقــت  المنــازل 

 209
مليون

20 مليون

 1 مليون

االستهداف
سيتم التعديل على عملية االستهداف بناًء على مستوى 
متعدد  المواقع  تقييم  من  المأخوذة  المؤشرات  شدة 

القطاعات لعام 2020م. 
إذا سنحت الظروف:

سيحصل 1,430,785 شخص يف 247 مديرية يف 21 	 
محافظة على األدوات المنزلية. 

سيحصل 817,592 شخص يف 247 مديرية يف 21 	 
محافظة مستلزمات المأوى الطارئة. 

سيحصل 660,100 شخص يف 200 مديرية يف 20 	 
محافظة على إعانات اإليجار. 

سيحصل 80,500 شخص يف 200 مديرية يف 20 	 
محافظة على منح نقدية لترميم المنازل المتضررة. 

سيحصل 24,835 شخص يف 70 مديرية يف 10 	 
محافظات منح نقدية إلعادة بناء المنازل التي لحقت بها 

أضرار بالغة. 
سيتم إيواء 85,628 شخص يف 55 مديرية يف 13 	 

محافظة يف مساكن إيوائية مؤقتة. 
سيحصل 105,731 شخص يف 57 مديرية يف 9 	 

محافظات على دعم لصيانة المأوى ورفع مستوى الدعم. 
سيحصل 367,916 شخص يف 247 مديرية يف 21 	 

محافظة على منح نقدية لفصل الشتاء. 
إذا استمرت القيود:

سيحصل 1,430,785 شخص يف 247 مديرية يف 21 	 
محافظة على األدوات المنزلية. 

سيحصل 817,592 شخص يف 247 مديرية يف 21 	 
محافظة مستلزمات المأوى الطارئة. 

سيحصل 413,280 شخص يف 200 مديرية يف 20 	 
محافظة على إعانات اإليجار. 

سيحصل 60,480 شخص يف 200 مديرية يف 20 	 
محافظة على منح نقدية لترميم المنازل المتضررة. 

سيحصل 700 شخص يف 9 مديرية يف 4 محافظات 	 
منح نقدية إلعادة بناء المنازل التي لحقت بها أضرار بالغة. 

سيتم إيواء 17,500 شخص يف 55 مديرية يف 13 	 
محافظة يف مساكن إيوائية مؤقتة. 

سيحصل 105,731 شخص يف 57 مديرية يف 9 	 
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هدف المجموعة القطاعية 

تحسين الظروف المعيشية لألسر النازحة التي 1
تعيش يف مواقع استضافة النازحين. 

من بين 22 شريك يف المجموعة القطاعية، يشترك 
جميعهم يف جهود الخط األول لاستجابة.

صورة: محمد فضل – YPN – األمم المتحدة/ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

إدارة وتنسيق المخيمات

عدد المحتاجين

1.08 مليون
الهدف األمثل

0.8 مليون
الهدف األدىن

0.5 مليون
التمويل

32 مليون دوالر أمريكي

 
عدد الشركاء 

22

استجابة الخط األول 
للنازحين  األساسية  الخدمات  إىل  الوصول  زيادة 

الذين يعيشون يف المواقع األكثر عرضة للخطر واألشخاص 
الذين يعيشون يف المجتمعات المحيطة من خالل:

حشد وتنسيق عمليات توزيع حزمة الخدمات الدنيا بما 	 
يف ذلك الحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

والمأوى ودعم التعليم يف مواقع النازحين المستهدفة.
توفير الرعاية يف الموقع وأعمال الصيانة يف مواقع 	 

النازحين المستهدفة.
تعزيز التواصل والتعاون بين األسر يف مواقع النازحين 	 

والمجتمعات المحيطة. 
تتبع  خالل  من  األثر  تقييم  الشركاء  سيجري  األثر:  مؤشر 
نسبة الزيادة يف عدد مواقع النازحين حيث يتم تقديم حزم 

الخدمات الدنيا بصورة منتظمة. 

االستهداف: 32 مليون
تعتمد عملية االستهداف على تقارير الموقع والقائمة 
الرئيسية لمواقع استضافة النازحين وإدارة وتنسيق 

المخيمات.
إذا سنحت الظروف:

مواقــع 	  يف  يعيشــون  نــازح   755,900 سيســتفيد 
الُدنيــا. الخدمــات  حزمــة  مــن  االســتضافة 

إذا استمرت القيود:
مواقــع 	  يف  يعيشــون  نــازح   518,480 سيســتفيد 

الُدنيــا.  الخدمــات  حزمــة  مــن  االســتضافة 

أبرز اإلنجازات 
منذ يونيو 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل:

المســاعدة يف إدارة وتحســين الظــروف ورفــع مســتويات 	 
مواقــع  مــن   489 يف  شــخصاً   518,480 لعــدد  الســامة 
 507 عددهــا  البالــغ  المســتهدفة  النازحيــن  اســتضافة 

2019م.  العــام  مطلــع  يف  والمحــددة 
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هدف المجموعة القطاعية 

المساعدة يف استمرارية خدمات التعليم 1
األساسي، ال سيما يف المناطق التي تضررت فيها 
المدارس أو أغلقت أو عجزت عن العمل بشكل كامل 
بسبب الميزانية والمرتبات وغيرها من القيود الناجمة 

عن النزاعات. 

من بين 48 شريك يف المجموعة القطاعية، يشترك 
30 يف جهود الخط األول لاستجابة.

صورة: مدرسة الغافقي، عدن، اليمن، 21 نوفمبر 2018م 

التعليم

عدد المحتاجين

5.5 مليون
األشخاص ذوي الحاجة الماسة

5 مليون

الهدف األمثل

3.3 مليون
الهدف األدىن

2.8 مليون
التمويل

91 مليون دوالر أمريكي
 
عدد الشركاء 

70

استجابة الخط الثاني 
المتضررة  المدارس  تأهيل  إعادة  يف  المساعدة 

والمدمرة من خالل:
ترميم المباين بما فيها مرافق المياه والصرف الصحي 	 

والنظافة العامة.
تدريب كادر التعليم المتخصص على جمع البيانات يف 	 

حاالت الطوارئ وتحليلها. 
مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
الزيادة يف عدد األطفال الذين يصلون إىل التعليم الرسمي 

ويستمرون فيه. 

استجابة الخط األول
مفتوحة  المدارس  بقاء  ضمان  يف  المساعدة 

وتسير فيها العملية التعليمية من خالل:
صرف بدالت للمعلمين المنقطعة رواتبهم.	 
تقديم وجبات مدرسية للبنين والبنات.	 
إنشاء فصول دراسية للتعلم المؤقت لألطفال النازحين.	 
توزيع مواد نظافة وأثاث وكتب ومستلزمات للمدارس 	 

المستهدفة.
توفير برامج متخصصة تتمحور حول الطفل يف المناطق 	 

المتضررة بشدة.
المساعدة يف إجراء االمتحانات الوطنية.	 

مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع 
تسير  والتي  المفتوحة  المدارس  عدد  يف  الزيادة  نسبة 

فيها العملية التعليمية.

االستجابة الشاملة 
للمجموعة القطاعية 

المدارس  وإدارة  التعليمية  العملية  تعزيز  يف  المساعدة 
والخدمات التعليمية من خالل:

تدريب المعلمين ومديري المدارس والمشرفين 	 
ومجالس األسر. 

تتبع  خالل  من  األثر  تقييم  الشركاء  سيجري  األثر:  مؤشر 
األيام  خالل  والمتواجدين  النشطين  المعلمين  نسبة 

الدراسية بنسبة ال تقل عن 80%. 

74 مليون

2 مليون

 15 مليون

االستهداف:  
سيتم التعديل على عملية االستهداف بناًء على تقييم 

المواقع متعدد القطاعات لعام 2020م، وكشوفات عدد 
المسجلين الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والبيانات 

الميدانية.
إذا سنحت الظروف:

سوف يستلم 142,000 معلم انقطعت رواتبهم يف 11 	 
محافظــة بدالت.

التعلــم 	  مســاحات  مــن  طفــل   102,596 سيســتفيد 
المؤقتــة.

المســتلزمات 	  مــن  طفــل   1,748,927 سيســتفيد 
 . لتعليميــة ا

سيحصل 1.3 مليون طفل على وجبات مدرسية.	 
سيســتفيد 926,580 طفــل مــن البرامــج المتخصصــة 	 

التــي تركــز علــى الطفــل.
المعــاد 	  المــدارس  مــن  طفــل   551,296 سيســتفيد 

تأهيلهــا. 
إذا استمرت القيود: 

سوف يستلم 135,000 معلم انقطعت رواتبهم يف 11 	 
محافظــة بدالت.

التعلــم 	  مســاحات  مــن  طفــل   87,207 سيســتفيد 
المؤقتــة.

المســتلزمات 	  مــن  طفــل   1,486,588 سيســتفيد 
. لتعليميــة ا

سيحصل 1,13,500 طفل على وجبات مدرسية.	 
سيســتفيد 787,593 مــن البرامــج المتخصصــة التــي 	 

تركــز علــى الطفــل.
المعــاد 	  المــدارس  مــن  طفــل   468,602 سيســتفيد 

تأهيلهــا. 

أبرز االنجازات 
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل: 

منهــا 	  يســتفيد  مدرســة   1,193 وترميــم  تأهيــل  إعــادة 
طفــل.  417,819

توزيع الوجبات على 432,521 طفل.	 
توزيع مستلزمات تعليمية على 171,299 طفل.	 
تقديم برامج متخصصة لعدد 181,430 طفل.	 
توفير فصول تعليمية مؤقتة لعدد 48,868 طفل.	 
 	 463,856 منهــا  يســتفيد  متخصصــة  خدمــات  تقديــم 

طفــل. 
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أهداف المجموعة القطاعية:

تسهيل توفير الحلول للمهاجرين والاجئين مثل 1
برامج المساعدة يف العودة الطوعية وبرامج العودة 

اإلنسانية الطوعية. 

تقديم المساعدات المُنقذة لألرواح والمساعدات 2
متعددة القطاعات والدعم المتخصص لاجئين 

وطالبي اللجوء والمهاجرين ذوي االحتياجات الماسة. 

من بين 17 شريك يف المجموعة القطاعية، يشترك 
جميعهم يف أنشطة خطي االستجابة األول والثاين.

صورة: محمد فضل – YPN – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

المجموعة متعددة القطاعات 
لالجئين والمهاجرين 

عدد المحتاجين

0.2 مليون
الهدف األمثل

0.2 مليون
الهدف األدىن

0.2 مليون
التمويل

72 مليون دوالر أمريكي
 
عدد الشركاء 

17 

استجابة الخط الثاني
المساعدة يف تعزيز القدرات الوطنية لمعالجة قضايا الهجرة 

وإدارة شؤون الالجئين من خالل:
بناء قدرات الجماعات المحلية والشبكات المجتمعية 	 

للمساعدة يف تقليل مستويات اإلعالة واالعتمادية بين 
أوساط المهاجرين والاجئين.

بناء قدرات السلطات المختصة إلدارة الهجرة وحماية 	 
الاجئين. 

مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
الزيادة يف عدد األشخاص المستهدفين الذين استفادوا من 
شكل واحد على األقل من أشكال المساعدات المجتمعية. 

استجابة الخط األول 
المساعدات  توفير  السلطات،  مع  بالتنسيق 
وطالبي  لالجئين  لألرواح  المنقذة  المتخصصة 

اللجوء والمهاجرين الضعفاء من خالل:
تسجيل وتوثيق الاجئين.	 
تحديد والفرز المسبق للمهاجرين.	 
توفير الدعم النقدي والعيني األساسي بما يف ذلك 	 

الغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والمأوى 
والخدمات الصحية لاجئين والمهاجرين.

توفير خدمات متخصصة للنساء واألطفال الاجئين 	 
والمهاجرين.

تسهيل توفير الحلول بما يف ذلك العودة الطوعية 	 
لاجئين وإعادة المهاجرين إىل بلدانهم األصلية ويف بلدان 

ثالثة. 
مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
الزيادة يف عدد األشخاص المستهدفين الذين يعودون إىل 

بلدانهم األصلية.

أبرز اإلنجازات
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل:

تسهيل سبل العودة الطوعية لعدد 6,393 الجئ 	 
ومهاجر إىل بلدانهم األصلية.

توفير المأوى لعدد 181 الجئ يف مخيم خرز لاجئين 	 
بمحافظة لحج.

توفير المساعدة الطبية الُمنقذة للحياة لعدد 137,708 	 
الجئ وطالب لجوء ومهاجر، وتوزيع مساعدات نقدية لعدد 
17,446 الجئ وطالب لجوء وتوفير دعم يف مجال التعليم 
لعدد 13,864 الجئ وطفل من أطفال المجتمع المضيف.

تسجيل 20,000 مهاجر لمعرفة عدد العائدين، وتوفير 	 
الخدمات األساسية والمساعدات األخرى.

توفير خدمات حماية متخصصة لعدد 7938 طفاً 	 
والجئة معرضة للخطر. 

55 مليون

 17 مليون

االستهداف
األساس  خط  استبيان  على  االستهداف  عملية  تعتمد 
بيانات  وقاعدة  النزوح،  تتبع  ومصفوفة  الحماية،  لقضايا 
تسجيل الالجئين، وسيتم التعديل عليها بناًء على تقييم 

المواقع متعدد القطاعات لعام 2020م.
إذا سنحت الظروف:

كثر من 117,000 مهاجر و119,000 طالب 	  سيحصل أ
لجوء على شكاً من أشكال المساعدات. 

إذا استمرت القيود:
كثر من 93,000 مهاجر و95,000 طالب 	  سيحصل أ

لجوء على شكاً من أشكال المساعدات. 
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هدف المجموعة القطاعية 

تقديم المساعدة الطارئة الفورية والُمنقذة لألرواح 1
لألسر النازحة حديثاً ويف المناطق التي يصعب 

الوصول إليها.

من بين 16 شريك يف المجموعة القطاعية، يشترك 
الجميع يف جهود استجابة الخط األول.

صورة: مكتب األمم المتحدة للسكان – اليمن 

آلية االستجابة السريعة

عدد المحتاجين

0.84 مليون
الهدف األمثل

0.84 مليون
الهدف األدىن

0.8 مليون
التمويل

26 مليون دوالر أمريكي

 
عدد الشركاء 

16

استجابة الخط األول
توزيع المساعدة العاجلة والُمنقذة 

لألرواح والفورية لألسر النازحة والمتنقلة واألسر 
األشد ضعفاً حتى تصل مساعدات الخط األول 

من المجموعة القطاعية المعنية من خالل:
شراء وتخزين وتجهيز لوازم آلية االستجابة السريعة يف 	 

أنحاء الباد.
التحقق من عمليات النزوح الجديدة وحشد فرق آلية 	 

االستجابة السريعة يف غضون 72 ساعة من اإلشعار بذلك.
تسجيل األسر المؤهلة وتوزيع حزم آلية االستجابة 	 

السريعة.
صرف المساعدات النقدية متعددة األغراض لألسر 	 

النازحة األكثر ضعفاً. 

مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل 
تتبع نسبة الزيادة يف عدد األشخاص األكثر ضعفاً 

والذين يستلمون دعم من آلية االستجابة السريعة.

االستهداف 26 مليون
تعتمد عملية االستهداف على إشعارات عمليات النزوح 

الجديدة من السلطات المحلية، وتتبع النزوح السريع، 
وشركاء إدارة وتنسيق المخيمات وشبكة المدلين 
الرئيسيين للمعلومات يف آلية االستجابة السريعة.

إذا سنحت الظروف:
ســيحصل 840,000 شــخص مــن النازحيــن حديثــاً علــى 	 

مستلزمات/مســاعدات آلية االســتجابة الســريعة. 
نقديــة 	  مســاعدات  علــى  نــازح   504,000 ســيحصل 

األغــراض.  متعــددة 

أبرز اإلنجازات
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل: 

توزيــع 176,937 مجموعــة مســتلزمات آليــة االســتجابة 	 
الســريعة علــى 1,238,599 شــخص.

 	 247,336 لعــدد  األغــراض  متعــددة  نقديــة  تحويــات 
. شــخص

تقليــل أوقــات االســتجابة بنســبة %30 يف المديريــات 	 
حيــث تــم إدخــال طــرق التســجيل. 
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هدف المجموعة القطاعية 

توفير مجموعة متكاملة من الدعم وخدمات 1
اإلمداد والتموين بما يف ذلك الشحن ونقل الركاب 
والتخزين لشركاء العمل اإلنساين يف جميع أنحاء الباد.

صورة: المجموعة القطاعية لإلمداد والتموي  )نشرت على موقع برنامج األغذية العالمي يف أبريل 2019م( 

اإلمداد والتموين
حجم التمويل

9.9 مليون دوالر أمريكي
عدد الشركاء 

90

استجابة الخط األول
الجوية  والتموين  اإلمداد  خدمات  إنشاء 
والبحرية والبرية وإدارتها وتوسيع نطاقها حيثما 

أمكن ذلك من خالل:
توفير خدمات اإلمداد والتموين لدعم وتنسيق وإدارة 	 

المعلومات لشركاء العمل اإلنساين يف الوقت المناسب.
تسهيل المشاورات المنتظمة وتبادل المعلومات مع 	 

الشركاء.
تيسير نقل وتخزين البضائع، بما يف ذلك التخزين 	 

المشترك داخل اليمن. 
توفير النقل الجوي للركاب من خال خدمات األمم 	 

المتحدة للنقل الجوي اإلنساين. 
تخطيط وتسهيل عمليات النقل البحري للركاب حسب 	 

الحاجة واإلمكانية. 
مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع 
نتائج  التي تحقق  اإلنسانية  المنظمات  الزيادة يف  نسبة 
لمعرفة  السنوية  االستقصائية  المسوح  يف  “مرضية” 

مالحظات المستخدمين.

االستهداف9.9 مليون
إذا سنحت الظروف:

سيتم توفير 18,840 م2 من مساحة التخزين المشتركة 	 
المؤقتة للمجتمع اإلنساين.

سيتم نقل 12,500 راكب جوا.	 
إذا استمرت القيود:

سيتم توفير 18,840 م2 من مساحة التخزين المشتركة 	 
المؤقتة للمجتمع اإلنساين.

سيتم نقل 7,500 راكب جوا.	 

أبرز اإلنجازات
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل: 

كــب علــى متــن 482 رحــات خدمــات 	  نقــل 18,500 را
األمــم المتحــدة للنقــل الجــوي اإلنســاين، بمــا يف ذلــك مســار 
الرحلــة الجديــد الــذي يربــط عــدن بالمــكا وإجــراء 71 رحلــة 

إخــاء طبــي عاجلــة. 
الســفن 	  كبــا مــن 15 منظمــة علــى متــن  نقــل 344 را

العالمــي. األغذيــة  برنامــج  مــن  المســتأجرة 
إىل 	  وبحــراً  البضائــع جــواً  نقــل 9,128 طــن متــري مــن 

اليمــن وعــن طريــق البــر يف جميــع أنحــاء البــاد. نقــل 50,648 
كثــر من  طــن متــري مــن مــواد اإلغاثــة بــراً مــن 31 منظمــة إىل أ
216 موقعاً يف 95 مديرية و20 محافظة، ونقل 2,203 طن 
متري من الشحنات العاجلة جواً، و21,049 طن متري من 

البضائــع اإلنســانية عبــر البحر.
توفير مساحة تخزين مشتركة تبلغ 50,457 م2 يف عدن 	 

وباجل والحديدة وصنعاء، وإرسال 15 وحدة تخزين متنقلة 
إىل ثماين منظمات إلدارتها تحت بند التخزين المشترك.

كثــر مــن 33 مليــون لتــر مــن الوقــود إىل 181 	  توصيــل أ
مستشــفى و24 مركــزاً للتحصيــن و24 مرفقــاً محليــاً للميــاه 

والصــرف الصحــي
زيادة سعة التخزين بنسبة ٪54 لتصل إىل 17,640 م2.	 
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هدف المجموعة القطاعية: 

توفير خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ لشركاء 1
العمل اإلنساين يف جميع أنحاء الباد.

االتصاالت يف حاالت الطوارئ
حجم التمويل

2.3 مليون دوالر أمريكي
عدد الشركاء 

41

استجابة الخط الثاني 
لشركاء  وتوسيعها  االتصاالت  خدمات  ترقية 

العمل اإلنساين من خالل:
زيادة وتوسيع مكاتب الخدمة يف الميدان.	 
توفير التدريب الداخلي والخارجي للموظفين المحليين 	 

ومزودي الخدمات.
كز العمليات اإلنسانية 	  كز ومرا إعادة تأهيل وتطوير مرا

لاتصاالت. 
تتبع  خالل  من  األثر  تقييم  الشركاء  سيجري  األثر:  مؤشر 
نسبة الزيادة يف عدد المشكالت التي تم اإلبالغ عنها وحلها 
يف  لالتصاالت  القطاعية  المجموعة  يف  الدعم  مكاتب  عبر 

حاالت الطوارئ. 

استجابة الخط األول 
اتصاالت  خدمات  توفير  السلطات،  مع  بالتنسيق 

موثوقة لشركاء العمل اإلنساين من خالل:
كز االتصاالت يف حاالت الطوارئ.	  إنشاء وتجهيز وصيانة مرا
إبرام اتفاقيات احتياطية مع مزودي الخدمات المحليين.	 
تقديم خدمات اتصاالت متخصصة لجهود االستجابة يف 	 

الحديدة. 
مؤشر األثر: سيجري الشركاء تقييم األثر من خالل تتبع نسبة 
الزيادة يف عدد المستخدمين الراضين عن خدمات االتصاالت 

يف حاالت الطوارئ. 

االستهداف1.6 مليون
تعتمد عملية االستهداف على تقييمات مجموعة 

كز عمليات  االتصاالت يف حاالت الطوارئ يف خمسة مرا
إنسانية. 

غيــر 	  منظمــة   25 فيهــم  بمــا  شــريكاً،   41 سيســتفيد 
مــن  المتحــدة  لألمــم  تابعــة  وكالــة  و16  دوليــة  حكوميــة 
خدمــات االتصــاالت يف حــاالت الطــوارئ يف صنعــاء والحديــدة 

والتربــة. والمخــا  والمــكا  وصعــدة  وعــدن  وإب 

أبرز اإلنجازات
منذ يناير 2019م، شملت أبرز اإلنجازات التايل:

المعلومــات 	  بتقنيــة  تتعلــق  مشــكلة   8,189 حــل  تــم 
تــم رفعهــا إىل مكتــب الدعــم التابــع للمجموعــة القطاعيــة 

الطــوارئ.  حــاالت  يف  لاتصــاالت 
تحقيــق معــدل رضــا ٪82 بيــن مســتخدمي االتصــاالت يف 	 

حــاالت الطــوارئ.
تزويد 2,848 عميل بخدمات االتصاالت األمنية.	 
إنشــاء وتجهيــز خطيــن ســاخنين لفيــروس كورونــا علــى 	 

الصعيــد الوطنــي يف صنعــاء وعــدن، وتوســيع قــدرة االتصــال 
بمرفــق الحجــر الصحــي لألمــم المتحــدة يف عــدن، وشــقق 

العــزل يف صنعــاء.
تقديــم الدعــم لعــدد 26 مركــزاً لعمليــات طــوارئ الكوليــرا، 	 

كــز جديــدة لعمليــات الطــوارئ يف ســقطرى  وإنشــاء ثاثــة مرا
وتعــز وعــدن.

الحفاظ على القدرة على االتصال يف 11 مركزاً تشغيلياً 	 
مشــتركاً للعمليــات اإلنســانية يف صنعــاء وعــدن والحديــدة 
والتربــة والمــكا والمخــا، وإنشــاء القــدرة علــى االتصــال يف 

مركزيــن جديديــن للعمليــات اإلنســانية يف التربــة والمخــا. 

صورة: برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ 

 0.7 
مليون
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هدف المجموعة القطاعية: 

تسهيل التخطيط والعمل والمناصرة للعمليات 1
اإلنسانية وفقاً لمبادئ العمل اإلنساين والمستند 

إىل البراهين. 

التنسيق
حجم التمويل

26 مليون دوالر أمريكي
عدد الشركاء 

242

استجابة الخط األول
تسهيل عمليات التنسيق وتوفير الكفاءات 

األساسية من خالل:
تقديم دعم مكتبي لمنسق الشؤون اإلنسانية والفريق 	 

القطري اإلنساين.
تقديم دعم مكتبي لخلية الطوارئ.	 
توفير جميع أشكال الدعم المباشر للمجموعات 	 

القطاعية، وتيسير آليات التنسيق المشترك بين 
المجموعات.

تسهيل عمليات دورة البرامج اإلنسانية بما يف ذلك 	 
التقييمات، والنظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية، وخطة 

االستجابة اإلنسانية.
كز العمليات بما يف ذلك مجموعات 	  تسهيل عمل مرا

البيانات التشغيلية المشتركة.
تسهيل توفير وسائل وآليات االستجابة للطوارئ 	 

المناسبة، وكذلك التنسيق التشغيلي لاستجابة اإلنسانية.
توفير كل الدعم الممكن لزيادة الوصول وخلق بيئة 	 

تشغيلية مواتية.
تسهيل التواصل والتنسيق المدين-العسكري، بما يف 	 

ذلك آليات تفادي نشوب نزاعات.
إدارة صندوق التمويل اإلنساين لليمن.	 
تحديد وتعزيز خطوات ملموسة لتحسين مستويات 	 

المساءلة أمام السكان المتضررين.
متابعة المساهمات يف العمليات اإلنسانية ووضع معايير 	 

لتقارير الجهات المانحة.
تنسيق عمليات المراقبة من طرف ثالث. 	 

مؤشر األثر: لقياس أثر الخط األول، سيتتبع الشركاء 
بشكل خاص نسبة الزيادة يف عدد المناطق التي يمكن 

الوصول إليها بانتظام.

االستهداف
يف عام 2020م، سيستهدف التنسيق ما يلي:

سيحصل جميع النظراء المشاركين يف العمليات 	 
اإلنسانية على تقرير بآخر المستجدات بصورة منتظمة 

وتحليل للوضع الراهن.
سيحصل جميع شركاء العمل اإلنساين المشاركين يف 	 

نظام المجموعات القطاعية على الدعم يف الوقت المناسب.
ستحصل جميع الجهات المانحة المساهمة يف 	 

العمليات على المعلومات أوالً بأول.

26 مليون

صورة: مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

استجابة الخط الثاني
تسهيل عمليات التنسيق وتوفير الكفاءات األساسية من 

خالل:
إشراك الشركات وشركات النقل، والجمعيات الخيرية، 	 

واألوقاف.
بناء القدرات الفنية للمنظمات غير الحكومية الوطنية.	 

الشركاء  سيتتبع  الثاين،  الخط  أثر  لقياس  األثر:  مؤشر 
الوطنيين  الشركاء  عدد  يف  الزيادة  نسبة  خاص  بشكل 
اإلنساين  التمويل  صندوق  من  تمويل  يستلمون  الذين 

لليمن.

أبرز اإلنجازات
خالل عام 2020م، ستبني المجموعة القطاعية على 

إنجازاتها لعام 2019م والتي تشمل:
إصدار 6 ملخصات معلومات إنسانية لمتابعة الحالة 	 

اإلنسانية كل شهرين، و15 تقرير لمحة إنسانية، وسبع 
تقارير لمحات إنسانية عن حالة التمويل، و9 ملخصات 

لمعلومات تواجد المنظمات )من يفعل ماذا وأين(، و44 
تقريراً بالمستجدات اإلنسانية، و19 إشعار يتعلق بالوصول، 

و12 تقريراً حول األوضاع.
نشر ملخصات المعلومات التفاعلية توضح االحتياجات 	 

والخطط واالستجابات على المواقع اإللكترونية.
وضع خطة طوارئ على مستوى الباد.	 
تسهيل وضع الجداول الزمنية وتحديد أولويات النظرة 	 

العامة على االحتياجات اإلنسانية وخطة االستجابة 
اإلنسانية لعام 2020م.

تسهيل إجراء تقييم المواقع متعدد القطاعات يف 	 
2,846 موقعاً يف جميع أرجاء الباد.

كز عمليات الطوارئ لجميع الصراعات 	  تعزيز مرا
الناشئة.

تيسير المنح اإلجمالية لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن.	 
تيسير تخصيص معياري واحد وتخصيصين احتياطيين 	 

لصندوق التمويل اإلنساين لليمن لـعدد 80 شريك. 
نشر تقارير عامة بالمستجدات وتقارير األوضاع يف 	 

اليمن بصورة دورية. 
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ملخص

االستهدافات واالحتياجات غير المستوفاة 
الهدف األمثل
(أشخاص)

الهدف األدىن
(أشخاص)

متطلبات غير 
مستوفاة (دوالر 

أمريكي)

متطلبات غير 
مستوفاة (دوالر 

أمريكي)

 1.64* مليار دوالر امريكي
إجمايل الحد األدىن للتمويل

 2.23* مليار دوالر امريكي
إجمايل التمويل األمثل

1مليار  

189.5 مليون 

203 مليون 

199 مليون 

151 مليون 

 230 مليون 

32 مليون 

91 مليون 

72 مليون 

26 مليون 

9.9 مليون 

2.3 مليون 

26 مليون 

700 مليون 

152 مليون 

145 مليون 

143 مليون 

131 مليون 

140 مليون 

25 مليون 

77 مليون 

67 مليون 

24 مليون 

9.9 مليون 

0.7 مليون 

26 مليون 

18 مليون

5 مليون

4.8 مليون

10.8 مليون

3.4 مليون

1.9 مليون

0.5 مليون

2.8 مليون

0.2 مليون

0.8 مليون

19 مليون

6.2 مليون

7.3 مليون

12.5 مليون

4.7 مليون

3.1 مليون

0.8 مليون

3.3 مليون

0.2 مليون

0.8 مليون

التنسيق 

آلية اإلستجابة السريعة

التعليم

االتصاالت يف الطوارئ

األمن الغذايئ والزراعة

الصحة

اإلمداد والتموين

التغذية الصحية

الالجئين والمهاجرين

الحماية

المأوى / المواد 
غير الغذائية

المياة والنظافة
والصرف الصحي

إدارة المخيمات
وتنسيق أنشطتها

* يشمل 2.23 مليار دوالر يف هذه الخطة و 180 مليون دوالر لليمن من خالل خطة االستجابة اإلنسانية العالمية لكوفيد-19. انظر الصفحة 3 لمزيد من التفاصيل.



إعداد هذه الوثيقة من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالنيابة عن الفريق الُقطري اإلنساين والشركاء.

تقدم هذه الوثيقة الفهم المشترك للفريق القطري اإلنساين لألزمة، بما يف ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحا،  ويعكس التخطيط المشترك لاستجابة اإلنسانية لها.
التســميات المســتخدمة وطريقــة عــرض المــادة يف التقريــر ال يعنــي التعبيــر عــن أي رأي مهمــا كان مــن جانــب األمانــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن الوضــع القانــوين ألي بلــد أو إقليــم 

أو مدينــة أو منطقــة، أو الســلطات يف أي منهــا، أو بشــأن ترســيم حدودهــا أو تخومهــا.

www.unocha.org/yemen 

www.ochayemen.org/hpc 

www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen 

OCHAYemen@


