
 

التمويل: خطة اإلستجابة اإلنسانية لليمن 2017م

نظرة عامة على الوضع اإلنساني
تم في أغسطس 2017م إجراء مراجعة لالحتياج التمويلي لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن من 2.1 مليار دوالر أمريكي إلى 2.3 مليار دوالر أمريكي بعد إدراج خطة 

االستجابة المتكاملة لتفشي الكوليرا. استمر شركاء العمل اإلنساني في الوصول إلى السكان لتقديم المساعدات، وتم تسجيل إيصال المساعدات الغذائية لسبعة ماليين شخص 
في كافة أنحاء البلد خالل شهر أغسطس 2017م. وتم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن حنى 16 أكتوبر بنسبة 55.5 في المائة.

 http://ochayemen.org/hrp-2017/en/response#districts :للمزيد من المعلومات على مستوى المديريات، يرجى زيارة

أرقام رئيسية

نسبة التمويل بحسب القطاع التمويل المطلوب بحسب القطاعات (مليون دوالر)

األشخاص الذين تم الوصول إليهم بالمساعدات 
الغذائية الطارئة المستمرة (التوزيع العام للمواد

الغذائية، تحويالت نقدية أو قسائم شراء).

ممول
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غير ممول
مليون  دوالر

صفحة 1 من 6
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ممولالمطلوب (دوالر أمريكي)

2.3 مليار

التنسيق

التشغيل في حاالت الطوارئ
والتأهيل المجتمعي

التعليم

مجموعة االتصال في حاالت 
الطوارئ
ال ينطبقال ينطبقلم تحدد بعد

المياة والنظافة والصرف
 الصحي

التغذية 

األمن الغذائي والزراعة

الصحة

الالجئين والمهاجرين

 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - أغسطس2017م) 

تاريخ اإلصدار: 16 أكتوبر2017م

** فريق العمل المعني بالتحركات السكانية هو مجموعة عمل فنية مكونة من مجموعة قطاع الحماية تعمل تحت القيادة المشتركة للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون الالجئين.
***مجموعة اإليواء/المواد الغير غذائية/تنسيق وإدارة المخيمات المخيمات 

*االرقام تشمل االشخاص النازحين من الصراع والكوارث الطبيعية واكثر من 1 مليون من العائدين. 

ochayemen@un.org       www.unocha.org/yemen      www.reliefweb.int      http://fts.unocha.org       https://yemen.humanitarianresponse.info :للمالحظات
المصادر: وثيقة االحتياجات اإلنسانية، خطة االستجابة اإلنسانية  لليمن، المجموعات القطاعية، خدمة التعقب المالي (ُمحدث بتاريخ 16 أكتوبر2017م)

127
منظمة في اليمن

وباء الكوليرا

النازحون من السكان موضع االهتمامالتواجد التشغيليالتمويل المطلوب المعدل لعام 2017 

األمن الغذائي والزراعةاإلصابات

المصدر: المجموعة القطاعية للحماية (التقرير السادس عشر للفريق المعني 
بالتحركات السكانية)** سبتمبر2017. المصدر: المجموعات القطاعية (حتى اغسطس 2017)
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نظرا للعدد الكبير من المرافق الصحية التي ال تعمل أو التي تعمل 
جزئيا نتيجة للنزاع، فإن األرقام المبلغ عنها أقل من األرقام الفعلية 

ومن المرجح أن تكون أعلى من ذلك.

21 من 22 محافظة (305 مديرية من أصل 333 مديرية) تمت 
إصابتها بالوباء.

منظمة الصحة العالمية (من 19 مارس 2015 الى 15 سبتمبر 2017) المصدر: منظمة الصحة العالمية (من 27 إبريل الى 04 أكتوبر 2017)
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تم طلب تمويل بمبلغ 2.3 مليار 
دوالر أمريكي لمساعدة 12 مليون شخص 
بمجموعة من خدمات المساعدات المنقذة 
لألرواح والحماية في مختلف أنحاء البلد. 

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 13 في 
المائة من المتطلبات المالية األصلية، األمر 

الذي ُيعزى إلى تغطية خطة االستجابة 
اإلنسانية لليمن لالحتياجات المحددة في 

خطة االستجابة المتكاملة لمكافحة 
الكوليرا للعام 2017م.   
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االستجابةاالحتياجات

gordon.dudi@fao.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
  http://bit.ly/2�7znb :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت

http://bit.ly/2vBwjg7 :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت

تحسين توافر الغذاء لألسر األكثر ضعفا في اليمن وإمكانية الحصول عليه، وذلك من خالل المساعدات الغذائية الطارئة وسبل العيش.

peop

األمن الغذائي والزراعة*

األهداف اإلستراتيجية

سكان  من  بالمائة   60 أي  شخص،  مليون   17 بنحو  يقّدر  ما  يعاني 
اليمن من انعدام األمن الغذائي، منهم 6.8 ماليين يعانون من شّدة 
انعدام األمن الغذائي، األمر الذي يستلزم إيصال مساعدات إنسانية 
عاجلة إلنقاذ األرواح وحماية الحياة المعيشية. وُيعزى هذا األمر إلى 
مصادر  فقدان  الجماعي،  النزوح  الواردات،  أمام  والعراقيل  القيود 
السلع،  أسعار  ارتفاع  األسواق،  حركة  عرقلة  الوقود،  ندرة  الدخل، 
انخفاض  هو  الرئيسي  التحدي  الحكومية.  الخدمات  وانهيار 
اآلن  حتى   %33 بنسبة  سوى  التمويل  يتم  (لم  التمويل  مستويات 

الحتياجات مجموعة األمن الغذائي والزراعة).

على الرغم من بيئة العمل الصعبة ومحدودية التمويل، إال أن شركاء 
المتوسط  الوصول في  الغذائي والزراعة تمكنوا من  مجموعة األمن 
إلى 6.5 ماليين شخص ّشهريًا بمعونات غذائية طارئة منتظمة في 
شهري يوليو وأغسطس. كما تم في نهاية شهر أغسطس إضافة إلى 
تقريبا  شخص   517,000 إلى  مجموعه  في  يصل  ما  تسليم  ذلك 
بمساعدات طارئة لدعم الحياة المعيشية (مدخالت لألنشطة الزراعية 
دعمًا  شخص   158,000 تلقى  كما  الحيوانية)،  والثروة  والسمكية 

بعيد المدى بأصول معيشية.

* تمكنت أنشطة الغذاء لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 47,927 شخص.
** تمكنت أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 21,305 شخص.

(1) إضافة إلى 8.3 ماليين شخص مستهدفين، 6.7 ماليين شخص آخرين مستهدفين بحملة التوعية بالكوليرا في كافة أنحاء البلد، بما فيهم التوعية على مستوى األسرة وتوفير الصابون ومحول إعادة اإلرواء الفموي.

للمالحظات: ochayemen@un.org       www.unocha.org/yemen      www.reliefweb.int      http://fts.unocha.org       https://yemen.humanitarianresponse.infoتاريخ اإلصدار: 16 أكتوبر2017م

صفحة 2 من 6

تقديم المساعدات المنقذة لألرواح لألشخاص األشّد ضعفًا في اليمن من خالل استجابة فعالة ومستهدفة. 

ضمان أن تعمل كافة أشكال المساعدات على تعزيز الحماية والسالمة والكرامة لألشخاص المتضررين، وأنها تقدم بالتساوي للرجال والنساء
والفتيان والفتيات.

دعم وحفظ الخدمات والمؤسسات الضرورية للعمل اإلنساني الفوري وتعزيز سبل العيش وقدرات التحمل. 

قة وقابلة للمساءلة وتناصر بفاعلية لألشخاص األشّد ضعفًا في اليمن. تقديم استجابة إنسانية قائمة على المبادئ ومنس�

8.3 مليون
شخص مستهدف

االستجابةاالحتياجات

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
mbroekhuijsen@unicef.org

peop

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية**

التاريخ  في  الكوليرا  لوباء  التفّشي  حاالت  أسوأ  إحدى  زالت  ما 
شركاء  يعمل  اليمن.  أرجاء  مختلف  في  انتشارها  تواصل  الحديث 
المجموعة على إعادة برمجة نشاطاتهم وتوسعتها للوصول إلى أكبر 
استجابة  نشاطات  لتنفيذ  المتضررة  المناطق  من  ممكن  قدر 
المجموعة لتفشي الكوليرا. غير أن هناك ضرورة عاجلة إلتاحة المزيد 
من الوصول المنتظم والمستدام إلى المياه اآلمنة والصرف الصحي 
الحضرية  المناطق  في  الكوليرا  من  تضررًا  األكثر  المناطق  في 
في  زيادة  أية  ومنع  اإلصابات  عدد  خفض  بهدف  وذلك  والريفية، 

أعدادها خالل األشهر القادمة.

لتفشي  النشاطات في األشهر األخيرة على االستجابة  ركّزت معظم 
المخصصة  االستجابة  خطط  بعض  على  األمر  هذا  أّثر  الكوليرا. 
والصرف  والنظافة  المياه  خدمات  وتوفير  التغذية  سوء  لمكافحة 
الصرف  خدمات  دعم  على  متزايد  التركيز  وكان  للنازحين.  الصحي 
الصحي، والمعالجة واسعة النطاق لمياه المشاريع ونقاط تعبئة المياه 
إلى  األمر  هذا  أّدى  بالنظافة.  التوعية  ومطبوعات  الصابون  وتوزيع 
تحقيق القليل من االنجاز في عمليات توزيع مواد النظافة األساسية 
للنازحين، وكذلك بناء الحمامات الطارئة للنازحين. ارتفع العدد الكلي 
لألشخاص الذين تم الوصول إليهم بشكل ملحوظ منذ التقرير السابق 

نتيجة لشمول االستجابة للكوليرا.

%96O·ËÓ€g@fiÏñÏ€a@�
µœáËn�æa

تم الوصول إليهم

عدد األشخاص المزودين بإمكانية الحصول على المساعدة الطارئة من 
المدخالت أو األصول الزراعية أو الحيوانية أو السمكية 

نوع االستهداف

عدد األشخاص الحاصلين على أنشطة مدرة للدخل، وتنمية مهارات سبل العيش، 
ودعم األصول طويلة المدى.

دعم إصالح وصيانة النظم المتضررة للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتزويد المباشر لخدمات المياه والصرف الصحي وأدوات النظافة 
الصحية إلى األشخاص المتضررين.
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 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - اغسطس2017م) 
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  http://bit.ly/2v8u5Ed :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت

  http://bit.ly/2wwzqTL  :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت

* تمكنت األنشطة الصحية لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 81,042 شخص.

الصحة*

صفحة 3 من 6

االستجابةاالحتياجات

التغذية الصحية 

يحتاج أربعة ماليين شخص تقريبا إلى مساعدات تغذوية صحية في 
مصاب  طفل   385,842 حوالي  ذلك  يشمل  2017م،  خالل  اليمن 
بسوء التغذية الحاّد الوخيم، 1.8 مليون طفل مصاب بسوء التغذية 
الحاّد المتوسط و1.1 مليون امرأة من الحوامل والمرضعات مصابات 
التغذية  لبرامج  التوسعة  خطط  تظل  كما  الحاّد.  التغذية  بسوء 
التمويل والقيود األمنية،  الصحية تواجه تحديات بسبب محدودية 

وذلك إلى جانب تضرر المرافق الصحية وقدرات الشركاء.

تاريخه إدخال 126,220 طفل مصاب  العام 2017 وحتى  تم في 
بسوء التغذية الحاّد الوخيم و178,925 طفل مصاب بسوء التغذية 
بسوء  مصابة  مرضعة  أو  حامل  امرأة  و111,750  المتوسط  الحاّد 
طفل   88,644 تلقى  كما  العالجية.  البرامج  ضمن  الحاّد  التغذية 
وتلقى  اإلضافية،  للتغذية  الشاملة  البرامج  عبر  تغذوية  مساعدات 
 338,325 وتلقت  الدقيقة،  المغذيات  مساحيق  طفل   148,661

امرأة استشارات حول تغذية صغار األطفال والرضع.

2.4 مليون
شخص مستهدف

تقديم المساعدة الغذائية المنقذة لألرواح للفتيان والفتيات والحوامل والمرضعات ممن يعانون من سوء التغذية الحاد، فضال عن تغذية الرضع 
وصغار األطفال وتقديم االستشارات والوقاية من سوء التغذية.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
aziolkoska@unicef.org 

االستجابةاالحتياجات

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
abouzeida@who.int
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أكثر من 600,000 حالة وأكثر من  إلى إصابة  الكوليرا  تفّشي  أّدى 
2,000 حالة وفاة خالل الفترة من أبريل إلى أغسطس، األمر الذي 
الرعاية  احتفظت  المتهاوي.  الصحي  النظام  على  الضغط  من  زاد 
بسبب  والنوعية  التغطية  في  متدنية  بمستويات  األولية  الصحية 
تعمل  ال  المرافق  بالمائة من   55) العمل  الصحية عن  المرافق  توقف 
بموجب "نظام مراقبة وتحديد الخدمات والموارد الصحية المتاحة 
على  القدرة  المتدّربين، ومحدودية  الموظفين  ونقص   ،("HeRAMS
األدوية/المستلزمات  إلى  واالفتقار  المواقع،  بعض  في  الوصول 
الضرورية وأدوية/مستلزمات األمراض غير المعدية، والقيود طويلة 

األمد المفروضة على الواردات.

تمكنت مجموعة قطاع الصحة خالل الفترة من أغسطس إلى يناير 
مستفيد  شخص  ماليين   3.3 من  أكثر  إلى  الوصول  من  2017م 
بنسبة تمويل بلغت 30 في المائة لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 
2017م. يشمل ذلك مساعدة 12,632 بالعناية الطبية للطوارئ، و
شخص  و2,356,583  اإلنجابية  الصحة  بخدمات   282,925

مستفيد من األدوية والعقاقير الضرورية.
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تم الوصول إليهم

توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية الشاملة والمنقذة لألرواح، بما في ذلك الكشف المبكر عن حاالت تفشي المرض للفئات السكانية المتضررة 
والضعيفة ومكافحتها؛ وتعزيز النظام الصحي، وتعزيز القدرة على الصمود، وسبل العيش، وأنشطة اإلنعاش المبكر 10.4 ماليين

شخص مستهدف

السكان الذين يقدم لهم الدعم لتشغيل وصيانة وإصالح شبكات المياه العامة 
(توفير/ إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه)

نوع االستهداف

أفراد

أفراد

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهم  المستهدفون مؤشرات المراقبة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

عدد األشخاص المتضررين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الحمامات 
المصممة بشكل مناسب (البناء، والتجهيز وإعادة تأهيل الحمامات)

أفرادعدد األشخاص المتضررين المزودين بأطقم النظافة الصحية األساسية

640,949

1,379,678

2,926,783

عدد السكان المتضررين الذين تم الوصول إليهم بدعم خدمات الصحة 
اإلنجابية ورعاية المواليد الجدد

نوع االستهداف

عدد االستشارات المتعلقة باألمراض المعدية

أفراد

أفراد

أفراد

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهم  المستهدفون مؤشرات المراقبة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

عدد الجرحى الذين تمت معالجتهم

عدد السكان المشمولين بتوفير األدوية األساسية والمنقذة لألرواح بما في ذلك 
أفراداألمراض غير المعدية.

3.3 مليون

548.4
1,109.3

872.5
724.8

رجل
امرأة

فتاة

فتى

 1,097,748 

 5,933,772 

 35,603 

 8,900,658 %26

%35

%24

%11

عدد األطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا) والذين يعالجون 
من سوء التغذية الحاد الوخيم.

نوع االستهداف

عدد األطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهرا) الذين يعالجون من سوء 
التغذية الحاد المعتدل.

أطفال

أطفال

نساء حوامل أو
 مرضعات

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهم  المستهدفون مؤشرات المراقبة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

عدد النساء الحوامل أو المرضعات اللواتي يعالجن من سوء التغذية الحاد

عدد األطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و24 شهرا) الذين يتلقون 
أطفالمكمالت المغذيات الدقيقة
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تم الوصول إليهم
0.8 مليون

111.8

336.7
359.1

امرأة

فتاة

فتى

ochayemen@un.org       www.unocha.org/yemen      www.reliefweb.int      http://fts.unocha.org       https://yemen.humanitarianresponse.info :للمالحظات

900,430

130,665

329,976

265,457

636,290

12,637

2,341,048

تاريخ اإلصدار: 16 أكتوبر2017م

%31

%20

%24

%39

%17

%25

%17

126,220

178,925

111,750

148,661

323,218

1,067,533

643,632

584,524

 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - اغسطس2017م) 

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
(باآلالف)حسب النوع االجتماعي والعمر

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
(باآلالف)حسب النوع االجتماعي والعمر



االستجابةاالحتياجات

peop

اإليواء/ المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات*

تعزيز  أدوات  (أطقم  الطارئ  اإليواء  الرئيسية:  االحتياجات  تشمل 
طويل  اإليواء  وطرق  مؤخرًا؛  نزحوا  لمن  جديدة)   - الطارئ  اإليواء 
المعيشية  بالنشاطات  المرتبط  لالستئجار  النقد  ذلك  في  بما  األمد 
لبرد  االستعداد  ودعم  المدارس؛  من  واالنتقال  االنتقالي  واإليواء 
 - المواقع  إدارة  ونشاطات  نقدية)؛  مساعدات  ذلك  (يشمل  الشتاء 
يشمل إدارة المواقع وضمان وجود وتطبيق اإلدارة الذاتية للنازحين؛ 

والمساعدات الطارئة للعودة/إعادة التأهيل - النقدية أو العينية.

تم خالل الفترة يوليو - أغسطس توزيع مساعدات نقدية أو عينية من 
وتمت مساعدة 13,419  إلى 71,538 شخص؛  الغذائية  غير  المواد 
شخص بمبالغ نقدية أو بمواد عينية من أطقم أدوات اإليواء الطارئ؛ 
لدفع  مخصصة  نقدية  بمبالغ  الدعم  من  شخص   29,810 واستفاد 
اإليجارات؛ وتمت إعادة تأهيل وترميم 1,121 منزالً عبر برامج المنح 

النقدية؛ وجرى تشييد 200 مبنى إيواء مؤقت.

2.2 مليون
شخص مستهدف

توفير حلول اإليواء والمواد غير الغذائية المنقذة لألرواح والتي تحافظ على أرواح األشخاص في أشد الفئات ضعفا في بيئات كريمة وصالحة 
للحياة.

صفحة 4 من 6

الحماية**

 campbelc@unhcr.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
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تم الوصول إليهم
0.6 مليون

رجل
امرأة

فتاة
فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
حسب النوع االجتماعي والعمر

عدد األسر التي تلقت مساعدات من خالل المواد غير الغذائية

نوع االستهداف

عدد األسر التي تلقت مساعدات من خالل اإليواء في حاالت الطوارئ

أسرة

أسرة

منزل

أسرة

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهم  المستهدفون مؤشرات المراقبة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

عدد المنازل التي أعيد تأهيلها / أعيد بناؤها

عدد األسر التي تلقت المساعدة من خالل أطقم أدوات العودة

151,973

123,299

9,040

25,846

االستجابةاالحتياجات

peop

عمل النزاع والنزوح إضافة إلى الكوليرا والمجاعة على زيادة احتياجات 
الحماية لدى السكان الذين يعانون أصًال من الضعف، ويشمل ذلك اللجوء 
إلى آليات تأقلم سلبية، وانهيار نظم الحماية االجتماعية التي تدعم 2.9 
الجوية  الغارات  الستمرار  ونظرًا  االحتياج.  شديدي  شخص  مليون 
والعمليات القتالية التي تزايدت في العام 2017م مقارنة بعام 2016م، 
فمن الضروري جدًا مراقبة حماية المدنيين وضمان المساءلة وفقًا للقانون 
اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك االنتهاكات 
من  والفتيات  النساء  وحماية  األلغام،  بمخاطر  والتوعية  األطفال،  ضّد 
العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي، وتقديم المساعدات 
العالجية للضحايا. ما يزال حوالي 2 مليون نازحين بعيدًا عن ديارهم و
900 ألف شخص ممن عادوا إلى ديارهم بعد النزوح يواجهون تحديات 
مختلفة خصوصًا بعد النزوح الجديد بسبب النزاع في العام 2017م، هذا 

باإلضافة إلى األقّليات الضعيفة المتضررة من ضعف سيادة القانون.

والقيود  التمويل  فجوات  من  الرغم  على  الحماية  مجموعة  شركاء  تمكن 
إلى  لألرواح عمومًا  المنقذة  الحماية  توفير خدمات  الكبيرة من  التشغيلية 
الدعم  مثل  2017م،  أغسطس  شهر  حتى  شخصًا   802,000 من  أكثر 
عن  فضال  للحماية،  والنقدية  القانونية  والمساعدات  واالجتماعي  النفسي 
والفتيات  والرجال  للنساء  اآلمنة  والمساحات  للناجين  العالجية  الرعاية 
مراقبة  خالل  من  شخص   63,107 من  أكثر  إلى  الوصول  وتم  والفتيان. 
لحقوق  الدولي  الدولي/القانون  اإلنساني  للقانون  واالمتثال  الحماية 
المجتمعات  أكثر من 596,000 طفل وأفراد من  تلقى  اإلنسان، في حين 
المحلية ببرامج توعية بالمعلومات حول الحماية من األلغام والذخائر غير 
المنفجرة. وتواصل جهود تعزيز االستجابة القائمة على المجتمع المحلي من 
المراكز  عن  فضال  المجتمعية  الحماية  شبكات  في  عضو   1,663 خالل 
المجتمعية التي تخدم احتياجات النازحين والسكان المتضررين من النزاع.

3.5 مليون
شخص مستهدف

الرصد وتقديم المساعدة لألشخاص ذوي االحتياجات المحددة للحماية؛ خدمات االستجابة متعددة القطاعات للعنف القائم على النوع االجتماعي؛ 
ورصد االنتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل؛ والخدمات المنقذة لألرواح لألطفال المتضررين من النزاع.
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تم الوصول إليهم
(1)0.8 مليون

رجل

امرأة

فتاة

فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
حسب النوع االجتماعي والعمر

عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم من خالل أنشطة إعالمية (جلسات 
معلومات جماعية أو أنشطة مركز االتصال).

نوع االستهداف

عدد الراشدين الذين يتلقون الدعم النفسي - االجتماعي (جلسات اإلرشاد الفردي 
ودورات الدعم الجماعي)

أفراد

أفراد

أطفال

أطفال

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهم  المستهدفون مؤشرات المراقبة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

عدد األطفال وأفراد المجتمع الذين يتلقون معلومات لحماية أنفسهم من 
اإلصابة / الوفاة الناجمة عن انفجار األلغام / الذخائر غير المنفجرة

عدد األطفال ومقدمي الرعاية في المناطق المتضررة من النزاع والذين يتلقون 
الدعم النفسي واالجتماعي

عدد المستفيدين من مجموعة العنف القائم على النوع االجتماعي الذين 
يتلقون خدمات ودعم متعدد القطاعات للعنف القائم على النوع االجتماعي

(بما في ذلك إحالة المهارات الصحية والقانونية والنفسية االجتماعية واإليواء 
والمهارات المدرة للدخل)

عدد أطقم أدوات حفظ الکرامة الموزعة

أفراد

أفراد

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
cheung@unhcr.org

* تمكنت أنشطة اإليواء لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 22,103 شخص.
** تمكنت أنشطة الحماية لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 42,292 شخص.

(1) ُيعزى االنخفاض عن الملخص السابق إلى تعديل مكونات حماية األطفال

504,000

25,200

1,684,106

682,268

28,734

28,756
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140.9 

150.2

144.3

144.9

%39

%11

%15

%5

59,416

14,053

1,401

1,267

107.6 

104.9 

316.4 

273.8

الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت:
http://bit.ly/2wwd7xH 

106%

1%

71%

35%

15%

59%

4,838

17,861

596,023

105,083 

16,992

30,480

(باآلالف)

(باآلالف)

http://bit.ly/2ufsuhq  :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت



  http://bit.ly/2wwzNO6  :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت

صفحة 5 من 6

التشغيل في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي

االستجابةاالحتياجات

peop

تسبب وقف دفع الرواتب للمعلمين في 13 محافظة في إعاقة كبيرة 
أمام بدء العام الدراسي في هذه المحافظات ما يضع النظام التعليمي 
في  الطارئة  األولوية  احتياجات  تتمثل  حقيقية.  مخاطر  أمام 
ووسائل  للتالميذ  طاوالت  توفير  العالية  األولوية  ذات  المديريات 
تعليمية ضرورية وتدريب المعلمين على الدعم النفسي واالجتماعي.

من  متضررة  مدرسة   53 ترميم  بالتقرير  المشمولة  الفترة  خالل  تم 
من  ألكثر  أفضل  تعليمية  بيئة  ر  وف� مما  محافظات،  ثمان  في  النزاع 
84,000 طالب وطالبة. وقدم الشركاء في مجموعة التعليم المساعدة 
و التالميذ؛  طاوالت  توفير  خالل  من  وطالبة  طالبًا   56،391 لعدد 
42,734 طالبًا وطالبة من خالل توفير التدريب النفسي واالجتماعي 
المدرسية  الحقائب  توفير  عبر  وطالبة  طالبًا  و78,416  لمعلميهم؛ 

واللوازم األساسية للتعل�م.

1.1 مليون
شخص مستهدف

توفير فرص متكافئة للوصول إلى أماكن التعلم المالئمة لألطفال للفتيات والفتيان المتضررين من األزمة وتوفير خدمات الدعم النفسي واالجتماعي 
وأماكن التعلم المؤقتة مع المحافظة على عمل النظام التعليمي.

aalshami@unicef.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
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تم الوصول إليهم
0.5 مليون

فتاة

فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

(باآلالف)

عدد المدارس التي تعرضت ألضرار جزئية، وأعيد تأهيلها (بما في ذلك مرافق 
المياه والصرف الصحي والنظافة)

نوع االستهداف

عدد مقاعد الطالب الجديدة / التي تم إصالحها

مدارس

مقاعد طالب

طالب

طالب

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهم  المستهدفون مؤشرات المراقبة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

عدد األطفال الذين يتلقون الحقائب المدرسية والمواد التعليمية األساسية

عدد الطالب المستفيدين من الدعم النفسي واالجتماعي

471

19,062

1,006,450

343,108

0.05 مليون

عدد األسر التي حصلت على الدخل من خالل خطط إنعاش األعمال الصغيرة 
واألصغر

نوع االستهداف

عدد األسر التي تحصل على الدخل من خالل برامج النقد مقابل العمل

أسرة

أسرة

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهم  المستهدفون مؤشرات المراقبة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

7,151

37,796

19,755

37,796

التعليم*

االستجابةاالحتياجات

peop

ال تزال مواطن الضعف االقتصادية التي أدت إلى الضعف االقتصادي 
ألف   685,000 نحو  إضافة  تمت  التدهور.  في  مستمرة  لألسرة 
 95 في  يعيشون  الغذائي  األمن  انعدام  شدة  من  يعانون  شخص 
والصحية  والتغذية  الغذائي  األمن  مجالي  في  أولوية  ذات  مديرية 
وإعادة  التشغيل  مجموعة  قبل  من  المستهدفة  األعداد  إلى  وذلك 
التأهيل المجتمعي أثناء الطوارئ من أجل المساهمة في جهود الحّد 
مخلفات  من  المنفجرة  غير  والذخائر  األلغام  تزال  وال  المجاعة.  من 
الحرب تعرقل جهود اإلنعاش وتشكل مخاطر على سالمة السكان في 

المناطق المتضررة.

تمت إزالة األلغام من حوالي مليوني متر مربع من األراضي في جميع 
الصناعة  في  األنشطة  استئناف  في  ساهم  الذي  األمر  البلد،  أنحاء 
اإلنتاجية، مما سمح ألكثر من 3,100 موظف بتلقي الرواتب ألول مرة 
إلدرار  فرص  على  جديدة  أسرة   6,151 حصلت  عام.  من  أكثر  منذ 
العمالة) وإنعاش  (األشغال كثيفة  العمل  النقد مقابل  الدخل من خالل 

األعمال الصغيرة.

1.4 مليون
شخص مستهدف

دعم إيجاد بيئة تنعم باألمن والسالمة من خالل اإلجراءات الفعالة المتعلقة بإزالة األلغام وتعزيز االعتماد على الذات اقتصاديًا لألشخاص المتضررين.

االستجابةاالحتياجات
من  عددًا  اليمن  في  لألزمة  المستجيبة  اإلنسانية  المنظمات  تواجه 
على  قدرتها  تعرقل  التي  التوريد  سلسلة  ضمن  المحددة  التحديات 
البلد؛  من  أجزاء  إلى  الوصول  محدودية  مثل  اإلغاثة،  مواد  إيصال 
نقاط  عند  واالزدحام  المتضررة؛  أو  الكافية  غير  التحتية  والبنية 
الدخول الرئيسية؛ وإمكانية الوصول غير الموثوق بها وغير المتوقعة 
البيروقراطية  والعمليات  أسعاره؛  في  الشديد  والتقلب  للوقود 
البحر  من  كًال  عبر  الدولي  للشحن  المحدودة  والخيارات  البطيئة، 

والجو على حد سواء.

بين  فيما  اللوجستي  التنسيق  والتموين  اإلمداد  مجموعة  تدعم 
الوكاالت، وتوفر إدارة المعلومات (بما في ذلك خدمات نظم المعلومات 
المشتركة  اللوجستية  الخدمات  على  الحصول  وتيسر  الجغرافية)، 
ذلك،  إلى  وباالضافة  والبري).  والبحري  الجوي  والنقل  (التخزين 
الوصول إلى نقاط توزيع الوقود التي يديرها البرنامج العالمي لألغذية 
البحري  النقل  وكذلك  والحدديدة)،  وعدن  (صنعاء  مواقع  ثالثة  في 
قامت  صنعاء.  إلى  الجوي  والسفر  عدن  إلى  جيبوتي  من  للركاب 
تلبية  لضمان  بتعزيز خدماتها  الكوليرا  وباء  تفشي  وبسبب  المجموعة 

االحتياجات المتزايدة للشركاء.

دعم استجابة اإلمداد والتموين المنسقة لألزمة، وتيسير الوصول إلى الخدمات المشتركة.

  stean.tshiband@undp.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

christophe.morard@wfp.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
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تم الوصول إليهم
مليون0.24 

اإلمداد والتموين اللوجستي
الخدمات الميسرة

 مليون لتر من الوقود تم توزيعها 
على 21 شريك في العمل 

اإلنساني
راكب تم نقلهم من خالل 

الخدمات الجوية لألمم المتحدة 
راكب تم نقلهم عبر البحر بين 

اليمن وجيبوتي
طن متري تم نقلها وتخزينها من 

خالل الشحن البري و البحري 
والجوي.

طن متري تم تخزينه

0.78

6,300
1,000
2,115
697.3
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77.7
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رجل

امرأة

فتاة
فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 
(باآلالف)حسب النوع االجتماعي والعمر

  http://bit.ly/2vBwDLR   :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت

020406080100
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* تمكنت أنشطة التعليم لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 1,715 شخص.
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صفحة 6 من 6

مجموعة الالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات

االتصاالت في حالة الطوارئ

االستجابةاالحتياجات
مراكز  في  إنترنت  خدمات  إلى  كاملة  االستجابة  منظمات  تحتاج 
العمليات وفي القارب المشترك متعدد الوكاالت. يحتاج العاملون في 
لالضطالع  موثوقة  أمنية  اتصاالت  خدمات  إلى  اإلنساني  المجال 

بأنشطتهم على األرض بطريقة آمنة.

ساعدت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ عقب االتفاق الخدمي 
العالمي على إنشاء 26  العالمية وبرنامج األغذية  بين منظمة الصحة 
وباء  لتفشي  استجابة  البلد  أنحاء  جميع  في  الطوارئ  لعمليات  مركزا 
عمليات  مراكز  من  وحدة  أول  إرسال  من  االنتهاء  تم  وقد  الكوليرا. 
مجموعة  من  بدعم  صنعاء  في  العامة  الصحة  وزارة  في  الطوارئ 
 130 لخدمة  يوليو،  شهر  نهاية  في  الطوارئ  حاالت  في  االتصاالت 
الطوارئ  عمليات  مركز  إنشاء  وجاري  اإلنساني.  المجال  في  موظفا 

الثاني في عدن.

توفير خدمات االتصاالت الحيوية للمجتمع اإلنساني في المناطق التشغيلية المشتركة في جميع أنحاء اليمن

wali.noor@wfp.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

الخدمات الميسرة

عدد المناطق التشغيلية 

المشمولة باالتصاالت اآلمنة

عدد المناطق التشغيلية 

المشمولة بخدمات االتصال

5

6

االستجابةاالحتياجات

peop

الغذاء  مثل  فورية  مساعدات  إلى  والالجئون  المهاجرون  يحتاج 
واإليواء  والصحة  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه 
والحماية المباشرة. واستنادا إلى آخر تقرير عن تتبع المهاجرين، من 
يناير إلى مايو 2017م، يقدر أن أكثر من 24,559 شخص مهاجر 
والجئ قد وصلوا إلى اليمن، بعد عبورهم للبحر األحمر وبحر العرب.

شملت االستجابة للمهاجرين تحديد مواطن الضعف وتقديم المساعدة 
الفورية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، وحاالت العنف القائم على 
النوع االجتماعي وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان. وتشمل استجابة 
واإليواء  الغذائية  غير  والمواد  والمياه  األغذية  توزيع  أيضا  الالجئين 

والصحة والحماية.

0.3 مليون
شخص مستهدف

تقديم المساعدة المنقذة للحياة لالجئين والمهاجرين الضعفاء، مع تعزيز رصد وتنسيق الحماية، وتنمية القدرات واإلحالة.
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تم الوصول إليهم
0.13 مليون

رجل

امرأة

فتاة

فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
cmueller@iom.int
maier@unchr.org

عدد المستفيدين الذين يتلقون المساعدة الصحية

نوع االستهداف

عدد المستفيدين الذين يحصلون على الغذاء ومياه الشرب

أفراد

أفراد

أفراد

أفراد

تم الوصول اليهم/ مستهدفون تم الوصول اليهم  المستهدفون مؤشرات المراقبة في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن

عدد المستفيدين الذين يتلقون خدمات اإليواء المؤقت في المخيمات في 
حاالت الطوارئ

عدد الالجئين وطالبي اللجوء أو المهاجرين الذين تم فحصهم وتمكنوا من 
التسجيل والتوثيق.

83,985

27,983

21,348

75,564

* اإلنخفاض مقارنة بالملخص السابق يرجع الى تطور آلية جمع المعلومات.
** ويتضمن توزيع األغذية العام المنتظم على مخيم خرز لالجئين، وتوفير الغذاء ومياه الشرب عند نقاط استقبال المهاجرين.
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81,042*
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