
 

التمويل: خطة اإلستجابة اإلنسانية لليمن 2017م

نظرة عامة على الوضع اإلنساني
تمكن شركاء العمل اإلنساني الوطنيون والدوليون خالل الفترة من يناير إلى فبراير 2017م من إيصال نوع من أنواع المساعدات اإلنسانية إلى نحو 3.5 
مليون شخص بشكل مباشر في جميع أنحاء اليمن. وقد تحقق ذلك على الرغم من استمرار النزاع والقيود المفروضة على الوصول من قبل أطراف النزاع.
وقد أدى النقص في التمويل إلى الحد من االستجابة في األشهر القليلة األولى. وتلقت خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2017م حتى تاريخه تمويًال بنسبة 

14.4 في المائة من مبلغ التمويل المطلوب في نداء االستجابة البالغ 2.1 مليار دوالر أمريكي.

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
مليون  دوالر

غير ممول
مليون  دوالر

صفحة 1 من 6
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ممولالمطلوب (دوالر أمريكي)

2.1 مليار

التنسيق

التشغيل في حاالت الطوارئ
والتأهيل المجتمعي

التعليم

مجموعة االتصال في حاالت 
الطوارئ

غير متوفرغير متوفرلم تحدد بعد

المياة والنظافة والصرف
 الصحي

األمن الغذائي والزراعة

الصحة

خدمات اإلمداد والتموين
اللوجستية

الحماية

الالجئين والمهاجرين

 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - فبراير 2017م) 

تاريخ اإلصدار: 13 ابريل 2017م

** فريق العمل المعني بالتحركات السكانية هو مجموعة عمل فنية مكونة من مجموعة قطاع الحماية تعمل تحت القيادة المشتركة للمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية شؤون الالجئين.
*االرقام تشمل االشخاص النازحين من الصراع والكوارث الطبيعية واكثر من 1 مليون من العائدين. 
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المصادر: وثيقة االحتياجات اإلنسانية، خطة االستجابة اإلنسانية  لليمن، المجموعات القطاعية، خدمة التعقب المالي (ُمحدث بتاريخ 12 ابريل 2017م)

التغذية 

3.2 مليون

3.3 مليون رجل

امرأة

2.8 مليون

2.7 مليون

12.0 مليون
نساء، أطفال ورجال مستهدفون في 2017

3.5 مليون

العنف القائم على النوع اإلجتماعي

النازحون من السكان موضع االهتمامأشخاص تم الوصول اليهم في 2017أشخاص مستهدفون في 2017

األمن الغذائي والزراعةاإلصابات

فتاة

فتى

من النساء واألطفال والرجال الذين تمت مساعدتهم بصورة 
مباشرة من خالل تقديم شكل من أشكال الدعم اإلنساني في 
جميع محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة في الفترة 

ما بين يناير إلى فبراير.

وقد روعي في هذا الرقم الحد من العد المزدوج وهو يمثل 
األفراد الفريدين الذين تلقوا شكال واحدا على األقل من 

أشكال المساعدة اإلنسانية المباشرة في مختلف القطاعات، 
المصدر: المجموعة القطاعية للحماية (التقرير الثالث عشر للفريق المعني مع مراعاة المساعدة الغذائية الطارئة الجاري تقديمها.

بالتحركات السكانية)** مارس 2017.
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3.0 مليون*
(بالماليين)

مارسينايراكتوبراغسطسيونيوابريل

1,1141,724
حالة عنف قائم على 
النوع االجتماعي تم 

اإلبالغ عنها منذ 
يناير 2017م.

ناجيًا من العنف القائم على النوع 
االجتماعي تلقوا خدمات منقذة 

نظرا للعدد الكبير من المرافق الصحية التي ال تعمل أو التي تعمل لألرواح منذ يناير 2017م
جزئيا نتيجة للنزاع، فإن األرقام المبلغ عنها أقل من األرقام الفعلية 

ومن المرجح أن تكون أعلى من ذلك.

منظمة الصحة العالمية (من 19 مارس 2015 الى 15 مارس 2017) المصدر: المجموعة الفرعية المعنية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
(فبراير 2017م)
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المساهمات (مليون دوالر)

تم تلقيه (دوالر أمريكي)

297.6 مليون
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االستجابةاالحتياجات

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

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

 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - فبراير 2017م) 

السكان  من   (٪60) شخص  مليون   17 أن  إلى  التقديرات  تشير 
اليمنيين يعانون من انعدام األمن الغذائي (وهناك 6.8 مليون شخص 
تقديم  يستدعي  مما  الحاد)،  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون 
مساعدات إنسانية عاجلة إلنقاذ األرواح وحماية سبل العيش. ويرجع 
الجماعي وفقدان  والنزوح  الواردات  القيود واالنقطاع في  إلى  ذلك 
الدخل وشحة الوقود وانقطاع تدفقات األسواق وارتفاع أسعار السلع 
األساسية وانهيار الخدمات العامة. وتتمثل التحديات الرئيسية في 
التمويل (15 في المائة فقط من التمويل حتى تاريخه) وتصاعد حدة 

النزاع.

تمكن  التمويل،  الصعبة ومحدودية  التشغيلية  البيئة  الرغم من  على 
شركاء مجموعة األمن الغذائي والزراعة من الوصول إلى 3 ماليين 
بالمساعدة  فبراير  في  شخص  ماليين   5.7 و  يناير  في  شخص 
الطارئة. باإلضافة إلى ذلك، وبحلول نهاية فبراير، تلقى ما  الغذائية 
في  العيش  لسبل  مساعدة  (تراكميًا)  شخص   178,000 مجموعه 
حاالت الطوارئ، في حين تلقى 22,000 شخص دعما لسبل كسب 

العيش على المدى الطويل.

* تمكنت أنشطة الغذاء لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 27,899 شخص.
** تمكنت أنشطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 18,297 شخص.
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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**

مساعدات  إلى  وُذباب  المخا  مديريتي  من  الجدد  النازحون  يحتاج 
الصحية. وكان  والنظافة  الصحي  المياه والصرف  عاجلة في مجال 
الصحية قادرين  المياه والصرف الصحي والنظافة  شركاء مجموعة 
والمراحيض  المياه  توفير  خالل  من  االحتياجات  تلبية  على  جزئيا 
ومستلزمات النظافة الصحية، ولكن ال يزال الوصول صعبا، ال سيما 
والتي  االستجابة،  نطاق  لتوسيع  جار  االستعداد  أن  كما  تعز.  في 
تستوجب توفير موارد إضافية لها. وتحتاج شبكة المياه في مدينة 

الحديدة بشكل عاجل إلى وقود، وهو أمر غير متوفر حاليا.

وتعزى  2017م.  عام  من  األولين  الشهرين  في  هامة  نتائج  تحققت 
معظم هذه النتائج إلى إستكمال أنشطة إعادة تأهيل شبكات المياه 
التي تم ترحيلها من عام 2016م الى بداية هذا العام. واستمر نقل 
وكان  2016م.  عام  في  المستهدفة  المواقع  في  بالشاحنات  المياه 
توزيع أطقم النظافة الصحية مرتفعا في المناطق التي تأوي نازحين 
متفرقة  حاالت  عن  إال  اإلبالغ  يتم  ولم  ولحج.  الحديدة  مثل  جدد 

جديدة من الكوليرا، وال يزال الشركاء يستجيبون في هذه المواقع.

%15O·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 المد.

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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فبرايريناير

(1) وهذا يتضمن المساعدات الغذائية الطارئة
 الشهرية ودعم سبل العيش على المدى األبعد.

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

1.3 مليون

شخص مستهدف

209.7
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فبرايريناير

عدد األشخاص الذين تم 
الوصول إليهم بالمياه المأمونة 

من خالل نقل المياه 
بالشاحنات



* تمكنت األنشطة الصحية لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 28,703 شخص.
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الصحة*

 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - فبراير 2017م) 

صفحة 3 من 6

االستجابةاالحتياجات

التغذية الصحية 

هناك ما يقرب من 4.5 ماليين شخص يحتاجون لمساعدات غذائية 
في اليمن في عام 2017م، بما في ذلك نحو 462,000 طفل يعانون 
من سوء التغذية الحاد الوخيم، و1.7 مليون طفل يعانون من سوء 
التغذية الحاد المعتدل و1.1 مليون من النساء الحوامل والمرضعات 
يعانين من سوء التغذية الحاد. وال يزال توسيع نطاق برامج التغذية 
يشكل تحديا بسبب محدودية التمويل المتاح والقيود األمنية، فضال 

عن المرافق الصحية المتضررة وقدرة الشركاء.

بسوء  مصابا  طفال   13,853 ضم  2017م  وفبراير  يناير  في  تم 
الحاد  التغذية  الوخيم، و31,563 طفال مصابا بسوء  الحاد  التغذية 
المعتدل و11,648 من النساء الحوامل والمرضعات اللواتي يعانين 
من سوء التغذية الحاد وإدراجهم الى البرنامج العالجي. وتلقى نحو 
طفال   10,948 وتلقى  شاملة،  تكميلية  تغذية  طفال   13,047

مساحيق المغذيات الدقيقة.

2.6 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
aziolkoska@unicef.org 

االستجابةاالحتياجات

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
abouzeida@who.int

peop

الفجوة  هي  والسكان  العامة  الصحة  لوزارة  المالية  األزمة  كانت 
الرئيسية التي يحاول الشركاء سدها جزئيا منذ عام 2016م وحتى 
اآلن. وال تزال رواتب الموظفين ونقص الوقود والكهرباء في المرافق 
الصحية، تشكل احتياجات رئيسية وما ترافق معه من إغالق للمرافق 
ارتفاع  إلى  الموارد. وقد أدى تفشي الحصبة والكوليرا  بسبب نقص 
تغطية  وظلت  الوفيات.  حاالت  بعض  حدوث  مع  المصابين،  أعداد 
المرافق  تعطل  بسبب  منخفضة  ونوعيتها  األولية  الرعاية  خدمات 
المدربين،  الموظفين  ونقص  عاملة)،  غير  المائة  في   55) الصحية 
والقيود المفروضة على الوصول، ونقص األدوية/المستلزمات، وقيود 

االستيراد.

إلی  المجموعة  وصلت   ،2017 فبرایر  إلی  ینایر  من  الفترة  خالل 
بنسبة 4٪ من خطة االستجابة  تمویل  719,785 مستفید في ظل 
من  مستفید   2,095 تشمل  وھي  2017م،  لعام  للیمن  اإلنسانیة 
خدمات الرعایة الصحیة، و367,624 مستفیدة من خدمات الصحة 

اإلنجابیة، و233,234 مستفید من األدوية والعقاقير األساسية.

%7O·ËÓ€g@fiÏñÏ€a@�
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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

عدد األشخاص المتضررين الذين يحصلون على المياه المأمونة وفقا للمعايير المتفق 
عليها (7.5-15 لترا للشخص الواحد في اليوم) من خالل نقل المياه بالشاحنات

أفراد

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 المراحيض 
المصممة بشكل مناسب

أفرادعدد األشخاص المتضررين المزودين بأطقم النظافة الصحية األساسية
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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.

0.7 مليون

 38,561
 148,990

 295,504
 236,730

رجل
امرأة

فتاة

فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

 1,097,748 

 5,933,772 

 35,603 

 8,900,658 

 100,523 

225,492

 3,480 

 458,994 %5

%10

%9

%4

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

%3O·ËÓ€g@fiÏñÏ€a@�
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تم الوصول إليهم
0.08 مليون

44

11,686

33,133
36,278

رجل

امرأة

فتاة

فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

323,218

870,897

552,484

566,848

13,853

31,563

11,648

10,948

%4

%2

%2

%4

تاريخ اإلصدار: 13 ابريل 2017م
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االستجابةاالحتياجات

peop

اإليواء/ المواد غير الغذائية/تنسيق وإدارة المخيمات*

هناك ما يزيد عن 4.5 ماليين شخص بحاجة للمساعدة في اإليواء أو 
فيها.  يعيشون  التي  الجماعية  المراكز  إدارة  أو  الغذائية  غير  المواد 
ذات  المناطق  في  يعيشون  شخص  ماليين   3.9 ذلك  ويشمل 
االحتياجات الشديدة. وعلى الرغم من الجهود الجارية، ال يزال عدد 
الحرمان  ويعانون  قاسية  ظروف  في  يعيشون  النازحين  من  كبير 
دون  مالجئ  أو  مكتملة،  غير  مبان  في  العيش  ذلك  في  بما  بشدة، 

الشروط المعيارية، أو مدارس، أو مبان عامة أو في العراء.

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم الوصول إلى 119,895 فردا من 
خالل عمليات توزيع المواد غير الغذائية النقدية أو العينية؛ تم الوصول 
الغذائیة  غیر  المواد  أطقم  توزیع  خالل  من  فردا   118.938 إلى 
يتعلق  فيما  نقدا  أو  عينا  شخصا   56,065 مساعدة  وتمت  الشتویة. 
فردا   1.330 تزويد  وتم  الطوارئ؛  حاالت  في  اإليواء  مواد  بأطقم 
مركزين  تأهيل  إعادة  وتم  المنازل؛  إيجارات  مقابل  نقدية  بمعونات 

جماعيين للنازحين.

2.3 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**

 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - فبراير 2017م) 

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
bujor@unchr.org

تاريخ اإلصدار: 13 ابريل 2017م
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تم الوصول إليهم
0.2 مليون

51,137
52,556

61,177
60,403

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

19,073

8,729

0

0

151,973

123,299

9,040

25,846

%13

%7

%0

%0

االستجابةاالحتياجات

peop

اإلصابات  أو  الوفيات  يلي:  ما  الحماية  مخاطر   / احتياجات  تشمل 
المدنية؛ حرية التنقل؛ وثائق إثبات الحالة المدنية؛ الصدمة النفسية؛ 
والحقوق  بالحماية؛  الخاصة  االحتياجات  تلبية  على  القدرة  عدم 
على  القائم  والعنف  اإلنسانية؛  المساعدة  وتوافر  بالنزوح،  المتصلة 
والزواج  المنزلي،  والعنف  الجنسي  العنف  أي/  االجتماعي  النوع 
واالنتهاكات  النفسي،  واإليذاء  الموارد،  من  والحرمان  القسري، 
أو  للقتل  يتعرضون  الذين  األطفال  أي  الطفل،  لحقوق  الجسيمة 
األطفال  وتجنيد  األرضية،  لأللغام  التعرض  وخطر  التشوهات، 
والمستشفيات،  المدارس  على  واالعتداءات  كجنود،  واستخدامهم 

واالنفصال عن األسر، واالتجار باألطفال واالضطرابات النفسية.

لقد شملت االستجابة للحماية، رصد الحماية وحقوق اإلنسان/القانون 
الدولي اإلنساني، ودعم شبكات الحماية المجتمعية، وتقديم المساعدة 
بناء  وأنشطة  والتوعية،  والنقدية،  واالجتماعية  والنفسية  القانونية 
القدرات. وشملت االستجابة للعنف القائم على النوع االجتماعي الدعم 
النفسي االجتماعي. والمساعدة الطبية والقانونية، واإليواء في حاالت 
والتوعية  الكرامة،  حفظ  أدوات  وأطقم  العيش،  سبل  ودعم  الطوارئ 
حماية  استجابة  شملت  كما  االجتماعي.  النوع  على  القائم  بالعنف 
النفسي  والدعم  الطفل،  لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  رصد  الطفل، 
شملها،  ولم  األسر  وتعقب  األلغام،  بمخاطر  والتوعية  واالجتماعي، 

ومساعدة الضحايا، ودعم إعادة التأهيل لألطفال المصابين.

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.

%13O·ËÓ€g@fiÏñÏ€a@�
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تم الوصول إليهم
0.5 مليون

53,352
37,604

198,467
172,112

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
khanmo@unchr.org

* تمكنت أنشطة اإليواء لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 18,746 شخص.
** تمكنت أنشطة الحماية لالجئين والمهاجرين من الوصول إلى 15,294 شخص.

504,000

25,200

1,684,106

682,268

28,734

28,734

766

2,502

213,278

94,657

1,117

578%2

%0.1

%10

%13

%14

%4

26,447
19,984
26,447
19,984
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صفحة 5 من 6

التشغيل في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي

 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - فبراير 2017م) 

تاريخ اإلصدار: 13 ابريل 2017م

االستجابةاالحتياجات

peop

مناطق  في  المتضررة  المدارس  تأهيل  إلعادة  كبيرة  حاجة  هناك 
النزاع. وتعزى أسباب اإلغالق لعدد من المدارس في 13 محافظة إلى 
عدم توفر رواتب المعلمين. وقد أثر ذلك علی تنفیذ األنشطة األخرى 
للبرنامج. ومن أجل دعم عودة المعلمين والطلبة إلى المدارس، هناك 
تكاليف  توفير  أو  المعلمين  رواتب  صرف  إلى  الدعوة  إلى  حاجة 

المواصالت للمعلمين.

33 مدرسة متضررة من  تأهيل  خالل شهري يناير وفبراير، تم إعادة 
النزاع إلى جانب مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في 
هذه المدارس في 13 مديرية، األمر الذي يعود بالفائدة على أكثر من 
الحقائب  توفیر  المجموعة  شرکاء  یدعم  وطالبة.  طالب   46,000
المدرسیة والکتب المدرسیة وتدریب الدعم النفسي واالجتماعي في 

المحافظات المختلفة.

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.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
aalshami@unicef.org
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µœáËn�æa

تم الوصول إليهم
0.05 مليون

فتاة

فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

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

33

0

300

0

471

19,062

1,006,450

343,108

%7

%0

%0

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

644

6,590

19,755

37,796

%0

التعليم

االستجابةاالحتياجات

peop

حوالي 8 ماليين شخص في حاجة ماسة إلى الحصول على الدخل. 
المرتبات  وعدم صرف  االجتماعي،  األمان  انهيار شبكات  تسبب  لقد 
السلع األساسية  المدنية، والصعوبات في استيراد  الخدمة  لموظفي 
تدهور  لألسر. وقد  اإلقتصادي  الوضع  المؤسسات،في تضرر  وانهيار 

الوضع االقتصادي لنحو 78 في المائة من األسر نتيجة للنزاع.

بصورة عامة، تم الوصول إلى 50,635 شخصا في 16 مديرية (ثماني 
مسح  وتم  األلغام،  من  مربع  متر   805,335 تطهير  وتم  محافظات)، 
(11 محافظة) في  24 مديرية  11,600 متر مربع من األراضي في 
يناير وفبراير 2017م. وتلقت حوالي 644 أسرة دعما إلنعاش األعمال 
في ست مديريات (أربع محافظات) وحصلت 6,590 أسرة على فرص 
العمل في حاالت الطوارئ من خالل النقد مقابل العمل في 13 مديرية 

(ست محافظات).

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
تواجه المنظمات اإلنسانية التي تستجيب لألزمة في اليمن عددا من 
التحديات الخاصة التي تعرقل قدرتها على إيصال مواد اإلغاثة، مثل: 
غير  التحتية  والبنية  النزاع،  مناطق  بعض  إلى  الوصول  محدودية 
الكافية أو المتضررة، واالزدحام عند نقاط الدخول الرئيسية، وعدم 
أسعار  في  الشديد  والتقلب  الوقود،  على  المنتظم  الحصول  ضمان 
الشحن  خيارات  ومحدودية  البيروقراطية،  والعمليات  الوقود، 

الدولية سواء عن طريق البحر أو الجو.

خالل شهري يناير وفبراير، تم تقديم الدعم إلى التنسيق المشترك بين 
الوكاالت في مجال اإلمداد والتموين، وإدارة المعلومات، بما في ذلك 
إلى  والوصول  الجغرافية،  المعلومات  الخرائط/نظم  رسم  خدمات 
خدمات اإلمداد والتموين المشتركة (التخزين والنقل الجوي والبحري 
توزيع  نقاط  إلى  الوصول  تيسير  تم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والبري). 
وعدن  صنعاء  في  العالمي  األغذية  برنامج  يديرها  التي  الوقود 

والحديدة، وكذلك النقل البحري للركاب من جيبوتي إلى عدن.

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

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

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
christophe.morard@wfp.org
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تم الوصول إليهم
50,635

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

24,506
24,343

803
982

%17

%3

اإلمداد والتموين اللوجستي
الخدمات الميسرة

 مليون لتر من الوقود تم 
توزيعها على 16 شريك في 

العمل اإلنساني

 راكب تم نقلهم من خالل 
الخدمات الجوية لألمم 

المتحدة 

طن متري تم نقلها وتخزينها 
من خالل الشحن البحري إلى 

الحديدة وعدن.

0.16

1,283

5.4

26,447
19,984
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صفحة 6 من 6

مجموعة الالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات

االتصاالت في حالة الطوارئ

 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - فبراير 2017م) 

تاريخ اإلصدار: 13 ابريل 2017م

االستجابةاالحتياجات
يحتاج مجتمع االستجابة بمجمله إلى خدمات اإلنترنت في المراكز 
ويحتاج  الوكاالت.  بين  المشتركة  البعثة  قارب  وفي  التشغيلية 
أمنية موثوقة  اتصاالت  إلى خدمات  اإلنساني  المجال  العاملون في 

لالضطالع بأنشطتهم على األرض بطريقة مأمونة.

تم العمل عن كثب مع السلطات في صنعاء وصعدة وتم تقديم الدعم 
لنقل معدات االتصال عبر األقمار الصناعية من أجل خدمات االتصال 

االحتياطية في مركز األمم المتحدة المشترك في صعدة.

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

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
khawar.ilyas@wfp.org

الخدمات الميسرة

عدد المناطق التشغيلية 

المشمولة باالتصاالت اآلمنة

عدد المناطق التشغيلية 

المشمولة بخدمات االتصال

5

5

االستجابةاالحتياجات

peop

مثل  مباشرة  فورية  مساعدات  إلى  والالجئون  المهاجرون  يحتاج 
واإليواء  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه  الغذاء 
2017م، يقدر عدد  فبراير  إلى  يناير  بين  ما  الفترة  والحماية. وفي 
طريق  عن  والجئ  مهاجر   15,904 من  بأكثر  اليمن  إلى  الواصلين 

البحر 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.

%18O·ËÓ€g@fiÏñÏ€a@�
µœáËn�æa

تم الوصول إليهم
0.05 مليون

22,182
13,339

10,579
7,077

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.

28,703

27,899*

18,746

10,189

83,985

27,983

21,348

75,564

* ويتضمن توزيع األغذية العام المنتظم على مخيم خرز لالجئين، وتوفير الغذاء ومياه الشرب عند نقاط استقبال المهاجرين.
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%99


