
التمويل: خطة اإلستجابة اإلنسانية لليمن 2018م

نظرة عامة على الوضع اإلنساين
تواجه اليمن اسوأ أزمة إنسانية يف العالم حيث أشارت التقديرات لعام 2018م أن ما يقرب من 22.2 مليون شخص – 75 يف المائة من مجموع عدد السكان- يف حاجة إىل 

المساعدات اإلنسانية. يعاين ما مجموعه 17.8 مليون شخص من إنعدام األمن الغذايئ وال يعلم 8.4 ماليين شخص كيف يحصلون على وجبة غذائهم القادمة. ال زال 
الصراع  والنزوح طويل األمد واألمراض والحرمان يتسبب يف معاناة سكان البلد. وفاقم تعطيل الواردات التجارية والتضخم وانقطاع دفع مرتبات الموظفين المدنيين 

وإرتفاع أسعار السلع األساسية من ضعف األشخاص. ونسق 254 من الشركاء الدوليين والوطنيين بنشاط لمساعدة األشخاص ذوي االحتياجات الماسة يف المديريات 
ذات األولوية يف جميع أنحاء 22 محافظة يمنية على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية خالل العام. ساعد الشركاء سوياً ما يزيد عن 7.9 ماليين شخص شهرياً عن طريق 

تقديم بعض أنواع المساعدات اإلنسانية.   
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وباء الكوليرا

مناطق مهددة بالمجاعةأشخاص مستهدفين يف 2018أشخاص محتاجين يف 2018

األمن الغذايئ والزراعةالتواجد التشغيلي

نساء، أطفال، ورجال بحاجة اىل مساعدة يف 
2018

المصدر: قطاع األمن الغذايئ والزراعة المصدر: المجموعات القطاعية (يناير حتى ديسمبر 2019) المصدر: منظمة الصحة العالمية 
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المساعدة الغذائية الطارئة المستمرة (التوزيع العام لألغذية 

، التحويالت النقدية أو القسائم)
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هناك 230 مديرية من بين 333 (69 يف المائة) يف نساء، أطفال، ورجال مستهدفين يف 2018

اليمن معرضة لخطر المجاعة.
يعيش ما يقدر بنحو 18.7 مليون شخص يف هذه 

المناطق ، بما يف ذلك 7.4 مليون شخص يحتاجون 
إىل مساعدات غذائية وسبل العيش المنقذة 

للحياة ومايقارب 8.9 مليون شخص يف حاجة 
ماسة للرعاية الصحية.
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333) (من 27 أبريل 2017 إىل 31 ديسمبر 2018).
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االستجابةاالحتياجات

gordon.dudi@fao.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

تحسين تواجد ووصول األسر مباشرة إىل الغذاء للفئات األشد ضعفاً من خالل تقديم المساعدات الغذائية الطارئة وسبل العيش.

peop

األمن الغذايئ والزراعة*

األهداف اإلستراتيجية

الغذايئ،  األمن  إنعدام  يمني من  17.8 مليون  يقرب من  ما  يعاين 
إىل  ويحتاجون  المجاعة  حافة  على  شخص  ماليين   8.4 منهم 
نجمت  الحياة.  قيد  على  للبقاء  الطارئة  اإلنسانية  المساعدات 
ارتفاع  التجارية،  الواردات  مستويات  انخفاض  نتيجة  االحتياجات 
العيش،  وسبل  الدخل  مصادر  توقف  النزوح،  القتالية،  األعمال 
وانخفاض قيمة الريال اليمني بشكل مثير للقلق. أثر إرتفاع أسعار 
الوقود والديزل المقرون بإنعدام األمن على وسائل النقل وعرقل 
نقل البضائع، والتي أدت بالمقابل إىل إرتفاع أسعار السلع الغذائية 

األساسية.

ساعد شركاء مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة للفترة ما بين 
7.4 ماليين شخص من  قدره  2018م متوسطاً  إىل ديسمبر  يناير 
خالل تقديم المساعدات الغذائية الطارئة المنتظمة شهرياً (العينية 
شهر  نهاية  مع  أيضاً  واستفاد  والقسائم).  النقدية  والتحويالت 
2.26 مليون شخص  كمي  الترا المجموع  2018م حسب  ديسمبر 
من  شخص  مليون   2.1 (مساعدة  العيش  سبل  مساعدات  من 
الطارئة  والسمكية  والحيوانية  الزراعية  المواد  أطقم  تقديم  خالل 
السريعة ومساعدة حوايل 160,000 شخص من خالل تقديم دعم 

سبل العيش طويل المدى.  

* متوسط المساعدات الغذائية الطارئة الشهرية
** تم تعديل هدف المؤشر اعتباًرا من مايو 2018

8.8 مليون
شخص مستهدف

االستجابةاالحتياجات

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
 tanolij@who.int
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الصحة

ثمة احتياجات صحية ماسة بسبب تعطل األنظمة الصحية وعدم 
وصول  لضمان  احتياج  هناك  والبشرية.  التشغيلية  الموارد  كفاية 
األشخاص إىل الرعاية الصحية األولية والثانوية والثالثية عن طريق 
دعم توفير األدوية والمستلزمات الطبية والحوافز الخاصة بموظفي 
الصحة. هناك احتياج لدعم أنظمة المراقبة وتحسين قدرات الوقاية 
إىل  الصحة  موظفي  يحتاج  الوبائية.  األمراض  ومكافحة  والكشف 
دورات تدريبية وتنشيطية لبناء قدراتهم. ويحتاج األشخاص الذين 

يعانون من السرطان أو الفشل الكلوي إىل الرعاية المتخصصة.

قدم شركاء مجموعة قطاع الصحة من يناير إىل ديسمبر 2018م ما 
2,200 مرفق طبي  12 مليون إستشارة طبية من خالل  يزيد عن 
مدعوم. حصل ما يزيد عن نصف مليون طفل دون عمر السنة على 
اللقاح الخماسي-الثالث بينما تمت مساعدة ما يزيد عن 255,000 
تمت  ذلك،  إىل  باالضافة  ماهرات.  قابالت  قبل  من  والدة  حالة 
تتعلق  إستشارة   16,616 وتقديم  مصابة  حالة   36,491 معالجة 
كثر  بالصحة العقلية بواسطة العاملين يف المجال الصحي. وتلقت أ
13,000 من  السابقة للوالدة وتم تدريب  الرعاية  من مليون إمرأة 
الموظفين العاملين يف المجال الصحي على تقديم حزمة الخدمات 

الدنيا بينما تم تدريب 2,042 من القابالت على األمومة اآلمنة.  

%98
تم الوصول إليهم/

المستهدفين

تم الوصول إليهم

عدد األشخاص الحاصلين على المساعدات الغذائية الطارئة المنتظمة (عينية 
وتحويالت نقدية والقسائم) 

نوع االستهداف

عدد األشخاص الحاصلين على أطقم المواد الزراعية والحيوانية والسمكية ودعم 
إستعادة سبل العيش طويل المدى  

زيادة وصول األشخاص المحتاجين إىل حزمة الخدمات الصحية الدنيا وتعزيز الجاهزية والمراقبة واالستجابة يف حال تفشي األمراض 
المعدية.

أفراد
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4 123 
تقديم المساعدات المنقذة 

لألرواح لألشخاص األشّد ضعفاً 
يف اليمن من خالل استجابة 

فعالة وموجهة.

ضمان أن تعمل جميع 
المساعدات على تعزيز حماية 

وسالمة وكرامة األشخاص 
المتضررين، وتوفير المساعدات 

على نحو منصف للرجال والنساء 
والفتيان والفتيات.

الدعم والحفاظ على الخدمات 
والمؤسسات الضرورية لألعمال 

اإلنسانية العاجلة وتعزيز الوصول 
إىل سبل العيش القادرة على 

التحمل والمرونة.

توفير استجابة إنسانية متعددة القطاعات 
ومنسقة وشاملة وقائمة على مبادئ العمل 
اإلنساين قابلة للمساءلة من قبل األشخاص 

شديدي الضعف يف اليمن وتناصر احتياجاتهم 
بفاعلية مع تعزيز مشاركة الشركاء الوطنيين.
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المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

صفحة 3 من 6

الحماية

االستجابةاالحتياجات

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
etuck@unicef.org
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وتواجه شبكات  2018م  والمياه خالل عام  الوقود  ارتفعت أسعار 
الدعم  محدودية  مع  التشغيل  صعوبات  الصحي  والصرف  المياه 
اإلنساين. تدهور الوضع األمني خاصة يف محافظة الحديدة. ال تزال 
والتي  المياه  عبر  المنقولة  األمراض  وأيضاً  األولوية  ذات  الكوليرا 
والمتأثرة  الحضرية  المناطق  يف  التغذية  سوء  حاالت  يف  تسهم 
بالصراع وتحتاج إىل استجابة واسعة النطاق. زاد إرتفاع أسعار مواد 
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من صعوبة وصول األسر 
إىل مواد وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اآلمنة.  
الكبير  النزوح  المساعدات  تقديم  تواجه  التي  التحديات  تشمل 
ومعالجة المياه غير المنتظمة يف القطاع الخاص والممارسات غير 
اآلمنة للمياه والنظافة بين السكان. تسببت اإلجراءات والتصاريح 
اإلدارية يف تأخير تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية بشكل كبير.

67 يف  الـ  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  نشط شركاء 
توسيع  واستمروا يف  2018م  عام  22 خالل  الـ  المحافظات  جميع 
النطاق والوصول إىل 11.5 مليون شخص من خالل تقديم بعض 
والصرف  المياه  بشبكات  الخاص  الدعم  وصل  االستجابة.  أنواع 
التوايل.  على  و3.8 ماليين شخص   6.0 يقرب من  ما  إىل  الصحي 
إىل  الوقود  وتزويد  واإلصالح  التأهيل  ألعمال  المقدم  الدعم  دعم 
والصرف  المياه  شبكات  يف  الشمسية  المنظومة  تركيب  جانب 
وشملت  األشخاص.  من  كبيراً  عدداً  والريفية  الحضرية  الصحي 
للنازحين  االستجابة  استمرارية  لألرواح  المنقذة  المساعدات 
خالل  من  ملموسة  الهامة  اإلنجازات  كانت  األمراض.  وتفشي 
والصرف  المياه  قطاع  بين مجموعة  للكوليرا  المتكاملة  االستجابة 
من  الصحة  قطاع  مجموعة  جانب  إىل  الصحية  والنظافة  الصحي 
األثر  ذات  المشاريع  السريعة وحشد  لالستجابة  فريق   750 خالل 
العاجل يف المديريات ذات األولوية التي ينتشر فيها وباء الكوليرا. 
خالل  من  شخص  مليون   1.3 إىل  الوصول  تم  لذلك،  ونتيجة 
توفير  خالل  من  شخص   921,036 وإىل  الطارئة  المياه  إمدادات 
الصرف الصحي الطارئ وإىل 6.7 ماليين شخص من خالل تقديم 

مواد النظافة الصحية. 

%100<
تم الوصول إليهم/

المستهدفين

تم الوصول إليهم

دعم إصالح وتشغيل وصيانة شبكات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المتضررة وتقديم خدمات ومواد المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية المباشرة إىل األشخاص المتضررين.   11.1 مليون

شخص مستهدف

11.5* مليون

االستجابةاالحتياجات

peop

انتهاكات أطراف الصراع المنتشرة للقانون الدويل اإلنساين  تشكل 
وقانون حقوق اإلنسان تهديداً مستمراً على حياة وسالمة المدنيين، 
متسببة بخسائر األرواح والنزوح وتدمير البنى التحتية. أثرت طبيعة 
ذوي  واألشخاص  واألطفال  النساء  على  أمدها  طال  التي  الصراع 
ضرورة  إىل  متسببة  ضعفهم،  تفاقم  الذين  الخاصة،  االحتياجات 
اللجوء إىل آليات التكيف السلبية كوسيلة للبقاء على قيد الحياة. 
هناك  الجسيمة،  األطفال  حقوق  انتهاكات  حدوث  استمرارية  مع 
بمخاطر  التوعية  ذلك  مثال  المتضررين  األطفال  دعم  إىل  حاجة 
األلغام. ارتفعت حوادث العنف القائم على النوع االجتماعي بشكل 

كبير وتتطلب استجابات متعددة القطاعات.

إىل ما  2018م  الحماية حتى ديسمبر  وصل شركاء مجموعة قطاع 
يقرب من 81,000 شخص من خالل تقديم خدمات الحماية المنقذة 
االجتماعي والمساعدة والحماية  النفسي  الدعم  لألرواح مثال ذلك 
من  الرغم  على  للناجين  السريرية  العناية  إىل  باإلضافة  القانونية 
فجوات التمويل والقيود التشغيلية الحرجة للحماية. حصل ما يزيد 
عن مليوين طفل وفرد من المجتمع المحلي على المعلومات الالزمة 
لحماية أنفسهم من األلغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. استمر 
الحماية  المجتمعية من خالل متطوعي شبكات  تعزيز االستجابات 
كز المجتمعية التي  المجتمعية ومبادرات الحماية المجتمعية والمرا
السكانية  والفئات  داخلياً  النازحين  األشخاص  إحتياجات  تلبي 

المتضررة بسبب الصراع.  

5 مليون
شخص مستهدف

مراقبة المخاطر المتعلقة بالحماية وتقديم مساعدات وخدمات الحماية إىل األشخاص الضعفاء والنازحين والمتضررين بسبب الحرب 
مع دعم االستجابة المجتمعية لتلبية احتياجات الحماية. 

%97
تم الوصول إليهم/

المستهدفين

تم الوصول إليهم
4.8 مليون

رجل

امرأة

فتاة

فتى

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
cheung@unhcr.org
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0.8

1.0

1.5

1.5

(بالماليين)

عدد األشخاص الذين تمت خدمتهم من خالل تقديم الدعم لتشغيل وصيانة 
وتأهيل شبكات المياه العامة

نوع االستهداف

عدد األشخاص الحاصلين على أطقم مواد النظافة الصحية (األساسية 
واالستهالكية)

أفراد

أفراد

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

020406080100

%83

اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية (يناير – ديسمبر 2018م)

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم بمياه نظيفة عبر شاحنات 

المياه

133.1
128.2

ديسمبرنوفمبر

7,288,599

6,090,431

6,046,407*

6,622,308**%100

عدد األشخاص المستفيدين من الدعم النفسي االجتماعي (ال تشمل حماية 
األطفال أو العنف القائم على النوع اإلجتماعي)

نوع االستهداف

عدد األطفال الذين تم الوصول إليهم من خالل تقديم خدمات رعاية الطفل الهامة 
(اقتفاء أثر األسرة وإعادة لم الشمل وإدارة الحالة ومساعدة الضحايا)

اطفال

أفراد

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

259,514

12,932

81,066

عدد المستفيدين يف قطاع العنف القائم على النوع االجتماعي الذين تم الوصول 
إليهم من خالل تقديم الخدمات المنقذة لألرواح والدعم متعدد القطاعات للعنف 

القائم على النوع االجتماعي

31,56751,500أفراد

15,846

31%

%100<

%100<

* المتوسط الشهري لالشخاص الذين تم الوصول اليهم عبر شبكات المياه
** المتوسط الشهري لالشخاص الذين تمت مساعدتهم بأطقم النظافة

تاريخ اإلصدار: 07 فبراير 2019م

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر
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اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية (يناير – ديسمبر 2018م)

االستجابةاالحتياجات

التغذية الصحية 

يحتاج ما يقرب من 7.5 ماليين شخص إىل المساعدات التغذوية، 
الحاد.  التغذية  سوء  عالج  إىل  منهم  شخص  مليون   2.9 ويحتاج 
مليون   1.1 و  الخامسة  سن  دون  طفل  مليون   1.8 يشمل  وهذا 
حامل  إمرأة  مليون   2.3 نحو  سيحتاج  ومرضعة.  حامل  إمرأة 
إىل  شهراً   23  -  0 سن  يف  لألطفال  الرعاية  ومقدمي  ومرضعة 
التحديات  وتضمن  الصغار.  واألطفال  الرضع  تغذية  استشارات 
البيروقراطية  العوائق  التغذية  شركاء  يواجهها  التي  الرئيسية 
عوائق  الصحة،  مجال  يف  العاملين  مرتبات  دفع  عدم  واإلدارية، 
الوصول، والعدد المحدود للعاملين يف مجال الصحة المجتمعية يف 

البلد.

الحاد  التغذية  سوء  من  يعاين  طفل   308,540 حوايل  ترقيد  تم 
الوخيم وما يزيد عن 496,135 طفل يعاين من سوء التغذية الحاد 
المعتدل و350,665 إمرأة حامل ومرضعة لتلقي العالج. باإلضافة 
إىل ذلك، حصل 751,848 طفل على مساحيق المغذيات الدقيقة 
وحصلت 1,600,312 إمرأة على إستشارات خاصة بتغذية الرضع 
واألطفال الصغار. كما تم الوصول إىل 324,066 طفل يف عمر 6 – 
23 شهر و 439,812 إمرأة حامل ومرضعة من خالل برامج التغذية 

التكميلية الشاملة. 

5.6 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
 imanyama@unicef.org

%100
تم الوصول إليهم/

المستهدفين

تم الوصول إليهم
5.7 مليون

2.1

1.7
1.8

امرأة

فتاة

فتى

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

عدد األطفال (من عمر 6 – 59 شهر) الذين تمت معالجتهم من سوء التغذية 
الحاد الوخيم.

نوع االستهداف

عدد األطفال (من عمر 6 – 59 شهر) الذين تمت معالجتهم من سوء التغذية الحاد 
المعتدل.

أطفال

أطفال

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

020406080100

%100

%60

289,364

824,269

308,540

496,135

عدد األسر الحاصلة على المواد غير الغذائية

نوع االستهداف

أسرعدد األسر الحاصلة على مساعدات المأوى الطارئة

أسر

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

020406080100

%74

%35

االستجابةاالحتياجات

اإليواء/ المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات

إرتفعت حاالت النزوح بنسبة 65 يف المائة إىل نحو 3.3 ماليين هذا 
أثرت  الغريب.  الساحل  يف  خاصة  الصراع  حدة  ارتفاع  بسبب  العام 
هذه األعداد الكبيرة على المجتمعات المستضيفة عن طريق زيادة 
إىل  باإلضافة  التحتية  والبنى  العامة  الخدمات  على  الضغط 
استنزاف القدرة على ترتيبات االستضافة. يشير النازحين غالباً يف 
التي  الكبيرة  التحديات  ضمن  من  أن  إىل  المستضيفة  المواقع 
يواجهونها إفتقار الحصول على مساعدات حافظة للكرامة والشعور 

بعدم األمان واالفتقار إىل الخصوصية.

تم اإلنتهاء من توزيع المواد غير الغذائية إىل 105,281 أسرة يف حاجة 
المأوى  مساعدات  تقديم  تم  األساسية.  المنزلية  اللوازم  إىل  ماسة 
الطارئة إىل 29,382 أسرة. كما تم تقديم معونات اإليجار النقدية إىل 
17,194 أسرة.  الشتوية إىل  المستلزمات  69,973 أسرة. تم تقديم 
استفادت 120 أسرة من إعادة ترميم منازلهم بينما استفادت 374 
أسرة من إعادة بناء منازلهم. ضمنت التوزيعات والِمَنح النقدية أن 
والمأوى  العام  واألسري  الفردي  الدعم  من  يكفي  ما  األسر  لدى 

لضمان صحتهم وكرامتهم وسالمتهم ومصلحتهم. 

3.0 مليون
شخص مستهدف

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

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

%49
تم الوصول إليهم/

المستهدفين

تم الوصول إليهم
1.5 مليون

رجل

امرأة

فتاة

فتى

320.9

335.3

414

409.5

(باآلالف)

142,466

83,640

105,281

29,382

تاريخ اإلصدار: 07 فبراير 2019م

االستجابةاالحتياجات

peop

ال يزال إيقاف دفع رواتب المدرسين يف 13 محافظة يهدد تقديم 
التعليم. أثر الصراع على األنظمة التعليمية نتيجة لنزوح المدرسين 
والطالب واستخدام المدارس كمرافق إيوائية للنازحين. هناك حاجة 
الماسة  االحتياجات  ذات  المديريات  يف  المدارس  لدعم  عاجلة 
التعليمية  المستلزمات  المدارس وتوفير  العالية من خالل إصالح 
األساسية والتثقيف الخاص بالنظافة الصحية والتغذية المدرسية 

وأنواع الدعم األخرى المتصلة بالتعليم.

استفاد ما يزيد عن 406,617 طفل من إصالحات المدارس بما يف 
ذلك إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
حتى تاريخه.  دعم شركاء المجموعة القطاعية نحو 619,917 طفل 
 130,132 تلقى  الطوارئ.  حاالت  على  معلميهم  تدريب  خالل  من 
طالب مستلزمات دراسية وحصل مايزيد عن 273,333 طالب على 
إىل  باإلضافة  المدرسية.  التغذية  برنامج  من  كجزء  خفيفة  وجبات 
الصحية  النظافة  مواد  أطقم  على  طالب   106,362 حصل  ذلك، 
واستفاد 47,133 طفل من إستخدام فصول التعليم البديلة فيما تم 

دعم 51,756 طفل من خالل تقديم الطاوالت المدرسية.

1.8 مليون
شخص مستهدف

توفير فرص متكافئة للوصول إىل 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

%100
تم الوصول إليهم/

المستهدفين

تم الوصول إليهم
1.8 مليون

فتاة

فتى

(باآلالف)

التعليم

11.9
7.8

935.3
846.3

رجل

امرأة

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر
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التشغيل يف حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي

االتصاالت يف حالة الطوارئ

0.05 مليون

عدد مساحات األراضي بالمتر المربع التي تم مسحها وتطهيرها

نوع االستهداف

عدد األسر الحاصلة على مصادر بديلة للدخل أو التوظيف (من خالل برامج النقد 
مقابل العمل)

متر مربع

أسرة

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

االستجابةاالحتياجات

peop

لتلبية  طارئ  دخل  على  الحصول  إىل  شخص  ماليين   8 يحتاج 
تصعيد  أدى  الخدمات.  إىل  والوصول  الهامة  الغذائية  االحتياجات 
االجتماعي  االنتعاش  إحتماالت  انخفاض  إىل  الحديدة  يف  الصراع 
واالقتصادي لماليين األشخاص القاطنين يف محيط الخط الساحلي 
تشكل  الحرب  مخلفات  من  والمتفجرات  األلغام  تزال  ال  الغريب. 
تهديداً على األرواح وتمنع استئناف األنشطة االقتصادية، وتحرك 
والبنى  األساسية  الخدمات  إىل  والوصول  والبضائع،  السكان 

التحتية.  

 301,629) أسرة   47,498 إىل  القطاعية  المجموعة  شركاء  وصل 
 102 شخص) من خالل توفير فرص العمل يف حاالت الطوارئ يف 
مديرية (19 محافظة). حصلت 4,343 أسرة (29,543 شخص) على 
الصغيرة  المشاريع  وانعاش  ايجاد  عبر  للدخل  المدرة  الفرص 
 5,409 حوايل  استفادت  محافظة).   11) مديرية   46 يف  والمحدودة 
مهنياً  األقل  على  شخص  تدريب  من  شخص)   34,524) أسرة 

الكسابهم المهارات القابلة للتسويق لتحسين سبل العيش.

1.3 مليون
شخص مستهدف

تحسين األمن الغذايئ وتحقيق استقرار الوضع االقتصادي لألسر الضعيفة من خالل الحصول على فرص العمل يف حاالت الطوارئ 
وإزالة التهديد الذي تشكله األلغام األرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب. 

االستجابةاالحتياجات
اليمن تحديات مختلفة هامة متعلقة  اإلنساين يف  المجتمع  يواجه 
باإلمدادات والتموين والتي تعرقل إيصال المواد اإلغاثية يف جميع 
أنحاء البلد. وهذا يشمل: البنى التحتية للطرق المتضررة؛ وتعطيل 
وصول الموظفين والحمولة إىل أجزاء مختلفة يف البلد؛ واإلزدحام يف 
الوقود غير موثوقة  إىل  الوصول  وامكانية  الرئيسية؛  الدخول  نقاط 
خيارات  ومحدودية  البيروقراطية؛  االجراءات  وكثرة  متوقعة؛  وغير 

الشحن الدويل بحراً وبراً.

االستجابة  2018م  يف  والتموين  اإلمداد  قطاع  مجموعة  دعمت 
وإدارة  التنسيق  خالل  من  اإلنساين  والتموين  لإلمداد  الفعالة 
المعلومات. ويسرت المجموعة القطاعية أيضاً الوصول إىل خدمات 
اإلمداد والتموين المشتركة: نقل الحمولة من جيبويت إىل صنعاء جواً، 
وإىل عدن والحديدة بحراً؛ والنقل البري والتخزين يف اليمن؛ وتوزيع 
الوقود على المنظمات اإلنسانية؛ ونقل المسافرين بحراً من جيبويت 
المتحدة  األمم  خدمات  رحالت  ربطت  ذلك،  إىل  باإلضافة  عدن.  إىل 
 – جيبويت  و  صنعاء،   – عّمان  اإلنسانية  للمساعدة  الجوي  للنقل 

صنعاء وعدن، و صنعاء – عدن. 

دعم استجابة اإلمداد والتموين المنسقة وسد فجوات اإلمداد والتموين عن طريق تيسير الوصول إىل خدمات اإلمداد والتموين 
المشتركة.

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

christophe.morard@wfp.org للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

%26
تم الوصول إليهم/

المستهدفين

تم الوصول إليهم
مليون0.3 

اإلمداد والتموين اللوجستي

الخدمات الميسرة

مليون لتر من الوقود تم توزيعها على 34
شريك يف العمل اإلنساين

المسافرين المنقولين عبر خدمات األمم 
المتحدة الجوية 

المسافرين المنقولين بحراً من جيبويت إىل 
عدن

طن متري تم نقله لخدمة 32 من شركاء 
العمل اإلنساين

طن متري تم تخزينه لخدمة 19 من شركاء 
العمل اإلنساين

االستجابةاالحتياجات
ال تزال الجهات المستجيبة يف مجال الشؤون اإلنسانية بحاجة ملحة 
للحصول على االتصاالت األمنية وخدمات اإلتصال بشبكة اإلنترنت 
يكفل  نحو  على  لألرواح  المنقذة  أعمالهم  إجراء  من  لتمكينهم 

السالمة واألمن والكفاءة.

 6 إنشاء  من  الطوارئ  حاالت  االتصاالت يف  قطاع  مجموعة  تمكنت 
كز جديدة لإلتصاالت يف حاالت الطوارئ يف الحديدة وصعدة وعدن  مرا
االتصاالت  معدات  واردات  على  المفروضة  القيود  رغم  على 
2018م.  عام  يف  المعلومات  لتقنية  المحلية  األسواق  ومحدودية 
والتقييم  المستخدم  ودعم  االنترنت  خدمات  كز  المرا هذه  قدمت 
دورتين  القطاعية  المجموعة  نظمت  ذلك،  جانب  وإىل  الفني. 
موظف   52 إىل  وصنعاء  عدن  يف  الفنية  القدرات  لبناء  تدريبيتين 
و  المتحدة  األمم  لوكاالت  تابعة  منظمة   38 من  مشارك  محلي 
المنظمات غير الحكومية الدولية. تم إجراء 14 زيارة تقييم ميدانية 
حاالت  يف  االتصاالت  قطاع  لمجموعة  التحتية  البنى  لتحسين 
الطوارئ/ تقنية المعلومات وتحسين جودة تقديم الخدمات. تلقت 
حوادث  بالغات  من   1,352 بحل  وقامت  القطاعية  المجموعة 

المستخدمين.

تقديم خدمات االتصاالت يف حاالت الطوارئ الموثوقة للمجتمع اإلنساين ومشاركة المعلومات وتنسيق االتصاالت األمنية وأنشطة 
استجابة تقنية المعلومات يف حاالت الطوارئ. 

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

الخدمات الميسرة

عدد المناطق التشغيلية التي تمت 
تغطيتها بواسطة االتصاالت األمنية 

عدد المناطق التشغيلية التي تمت 
تغطيتها بواسطة خدمات االتصال بشبكة 

اإلنترنت
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رجل

امرأة

فتاة

فتى

(باآلالف)
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%63

%35

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

تاريخ اإلصدار: 07 فبراير 2019م

عدد الطالب المستفيدين من إعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئياً (بما فيها 
مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية)

نوع االستهداف

أطفالعدد الطالب الحاصلين على الحقائب المدرسية ومواد التعلم األساسية

أطفال

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

020406080100

%100

%11

اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية (يناير – ديسمبر 2018م)
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صفحة 6 من 6

مجموعة الالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات

االستجابةاالحتياجات

peop

تقلص  إىل  أدى  مما  2018م،  عام  طوال  الحماية  بيئة  تدهورت 
األفراد  يتمكن  لم  حيث  اليمن  شمال  يف  سيما  ال  اللجوء  مساحة 
الذين وصلوا حديثاً من التسجيل وتقديم طلب لجوء حتى نوفمبر 
2018م وبالتايل مواجهة التعرض لالحتجاز وصعوبات الوصول إىل 
بين  التنقل  حرية  على  المفروضة  القيود  أعاقت  الخدمات. 
سبل  فرص  إىل  والمهاجرين  الالجئين  وصول  فرص  المحافظات 
العيش وتفاقمت بسبب انخفاض قيمة الريال اليمني مما أدى إىل 
على  اعتمادها  وزيادة  ضعفاً  األكثر  لألسر  الشرائية  القوة  تدهور 
أشارت  الحياة.  قيد  على  البقاء  أجل  من  اإلنسانية  المساعدات 
2018م  عام  اليمن يف  إىل  مهاجر   150,000 دخول  إىل  التقديرات 

ملتمسين الحصول على سبل العيش والخدمات.

برنامج  من  صومايل   2,591 مجموعه  ما  2018م  عام  يف  استفاد 
السامية  المتحدة  األمم  لمفوضية  الطوعية  العودة  على  المساعدة 
لشؤون الالجئين للرجوع إىل الصومال ورحل 114 الجئ إىل السويد 
العودة  برنامج  عبر  أوطانهم  إىل  مهاجر   964 عاد  توطينهم.  إلعادة 
الطوعية اإلنسانية. استفاد جميع الـ 8,627 الجئ مقيم يف مخيم خراز 
الخدمات  إىل  باإلضافة  الشرب  ومياه  والغذاء  اإليواء  خدمات  من 
المتحدة  األمم  مولت مفوضية  العام.  مدار  على  والطبية  التعليمية 
استئناف  أنشطة  2018م  نوفمبر  يف  الالجئين  لشؤون  السامية 
التسجيل بواسطة مكتب شؤون الالجئين يف صنعاء. حصل 6,551 
شخص معني على المساعدات النقدية لتغطية النفقات األساسية 
نقطتي  المهاجرين يف  اإلنسانية  الوكاالت  واإليجار. ساعدت  كالغذاء 

الوصول والعبور من خالل تقديم الخدمات األساسية والحماية. 

0.17 مليون
شخص مستهدف

تقديم المساعدات متعددة القطاعات المنقذة لألرواح لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين ذوي الحاجة الماسة مع تعزيز خدمات 
االستجابة متضمنة االحتياجات األساسية وتنمية القدرات واإلحالة والتنسيق.

%96
تم الوصول إليهم/

المستهدفين

تم الوصول إليهم
0.16 مليون

رجل

امرأة

فتاة

فتى

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
 verron@unhcr.org
pbhalla@iom.int                                                  

* اإلنخفاض مقارنة بالملخص السابق یرجع الى تطور آلیة جمع المعلومات.
** ویتضمن توزیع األغذیة العام المنتظم على مخیم خرز لالجئین، وتوفیر الغذاء ومیاه الشرب عند نقاط استقبال المھاجرین.
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عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

تاريخ اإلصدار: 07 فبراير 2019م

اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية (يناير – ديسمبر 2018م)
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عدد المستفيدين الحاصلين على أطقم المواد غير الغذائية (للنظافة الصحية 
والكرامة وما إىل ذلك) أو المنح النقدية

نوع االستهداف

عدد المستفيدين الحاصلين على نقل العودة اآلمنة والحافظة للكرامة أو الحاصلين 
على العودة الطوعية اإلنسانية

أفراد

أفراد

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

020406080100

%87

%44

25,198

4,858

29,048

11,000


