
 

التمويل: خطة اإلستجابة اإلنسانية لليمن 2017م حسب نظام التعقب المالي

نظرة عامة على الوضع اإلنساني
عملت حوالي 190 منظمة إنسانية شريكة وطنية ودولية في اليمن خالل العام 2017م، وقد تم على مدار العام تقديم مساعدات غذائية طارئة إلى 5.8 ماليين شخص في 

المتوسط فيما تلقى حوالي 900,000 شخص دعمًا معيشيًا في كافة محافظات اليمن الـ22. وتم تحقيق هذا على الرغم من استمرار الصراع والقيود المفروضة على الوصول 
من قبل أطراف الصراع. وبلغت نسبة التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية بحلول نهاية العام 71 بالمائة. وفيما تفاوتت بشكل ملحوظ نسب تمويل القطاعات المختلفة على مدار 

السنة، ظلت مستويات التمويل للتدّخالت اإلنسانية المنقذة لألرواح في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي دون أربعين بالمائة.

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).

عدد األسر التي تمت مساعدتهم بمواد غير غذائية

ممول
مليون  دوالر

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 - ديسمبر 2017م) 

تاریخ اإلصدار: 06 فبرایر2018م

** فریق العمل المعني بالتحركات السكانیة ھو مجموعة عمل فنیة مكونة من مجموعة قطاع الحمایة تعمل تحت القیادة المشتركة للمنظمة الدولیة للھجرة ومفوضیة شؤون الالجئین.
*** تم حشد موارد إضافیة من الجھات المانحة غیر اإلنسانیة لتعزیز االستجابة للكولیرا التي لم یتم اإلبالغ عنھا في الوقت الراھن في نظام التتبع والمراقبة المالي.

*االرقام تشمل االشخاص النازحین من الصراع والكوارث الطبیعیة واكثر من 1 ملیون من العائدین. 
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191منظمة في اليمن

األوبئة
وباءالكوليرا

وباءالدفتيريا

التواجد التشغيلي

النازحون من السكان موضع االهتمام اإلصابات

المأوى/ المواد غير الغذائيةاألمن الغذائي والزراعة

المصدر: المجموعة القطاعية للحماية (التقرير السادس عشر للفريق المعني 
بالتحركات السكانية)** من مايو 2016 حتى سبتمبر2017.

المصدر: المجموعات القطاعية (حتى ديسمبر 2017)

3.0 مليون*
2.51

3.27
2.76

3.123.10

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

منظمات
األمم متحدة

منظمات
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منظمات
غير حكومية محلية

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. (من 27 إبريل حتى 28 يناير 2018).

20 من 22 محافظة (157 مديرية من أصل 333 مديرية) تمت 
إصابتها بالوباء. (حتى 5 فبراير 2018).

المصدر: منظمة الصحة العالميةمنظمة الصحة العالمية (من 19 مارس 2015 الى 31 ديسمبر2017)
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المصدر: المجموعة القطاعية للمأوى / المواد غير الغذائية/
إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
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المصادر: مراجعة خطة اإلستجابة اإلنسانیة،تقریر مراجعة الرقابة الدوریة 2017 ، فریق العمل المعني بالتحركات السكانیة، برنامج الصحة العالمي، المجموعات القطاعیة، نظام التعقب المالي (ُمحدث بتاریخ 30 ینایر2018م)

 http://bit.ly/2BLGmmB :لمعلومات أكثر حول مساهمات المانحين



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

يعاني ما يقّدر بنحو 17.8 مليون شخص، أي 61 بالمائة من إجمالي 
السكان في اليمن من انعدام األمن الغذائي، منهم 8.4 ماليين شخص 
تقديم  يستدعي  ما  وهو  الغذائي،  األمن  انعدام  شّدة  من  يعانون 
مساعدات إنسانية عاجلة إلنقاذ األرواح وحماية سبل كسب العيش. 
ومن مسببات هذه المعاناة القيود والعراقيل أمام الواردات وحركات 
النزوح الجماعي وفقدان مصادر الدخل وندرة الوقود وعرقلة أنظمة 
ويتمثل  الحكومية.  الخدمات  وانهيار  السلع  أسعار  وارتفاع  السوق 
التحّدي الرئيسي في تدني مستويات التمويل (تم تمويل قطاع األمن 

الغذائي والزراعة بنسبة 66.3 بالمائة حتى تاريخه).

التمويل،  ومحدودية  التشغيلية  البيئة  في  الصعوبة  من  الرغم  على 
والزراعة من  الغذائي  األمن  العمل في مجموعة قطاع  تمكن شركاء 
بمساعدات  ّشهريًا  شخص  ماليين   7.2 إلى  المتوسط  في  الوصول 
غذائية طارئة منتظمة في شهري نوفمبر وديسمبر. كما تلقى إضافة 
(مدخالت  طارئة  معيشية  مساعدات  شخص   613,000 ذلك  إلى 
للزراعة والثروة السمكية وتربية الماشية)، وتلقى 299,000 شخص 

دعمًا بأصول طويلة األجل لسبل كسب العيش.

* تمكنت أنشطة الغذاء لالجئین والمھاجرین من الوصول إلى 51,174 شخص.
** تمكنت أنشطة المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة لالجئین والمھاجرین من الوصول إلى 22,241 شخص.

(1) إضافة إلى 8.3 مالیین شخص مستھدفین، 6.7 مالیین شخص آخرین مستھدفین بحملة التوعیة بالكولیرا في كافة أنحاء البلد، بما فیھم التوعیة على مستوى األسرة وتوفیر الصابون ومحول إعادة اإلرواء الفموي.
(2) تم حشد موارد إضافیة من الجھات المانحة غیراإلنسانیة لتعزیز االستجابة للكولیرا، لم تتم اإلشارة إلیھا حالیاً في نظام التتبع المالي. ونتج عن ذلك نتائج عالیة مقارنة بحالة التمویل. 

للمالحظات: ochayemen@un.org       www.unocha.org/yemen      www.reliefweb.int      http://fts.unocha.org       https://yemen.humanitarianresponse.infoتاریخ اإلصدار: 6 فبرایر2018م

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
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المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية**

والصرف  المياه  االحتياجات في قطاع  وازدادت  األوضاع  تدهورت 
بسبب  2017م  العام  من  األخيرين  الشهرين  في  والنظافة  الصحي 
الحصار وتصعيد الصراع. وارتفعت أسعار المياه والوقود، األمر الذي 
على  الحصول  على  السكان  وقدرات  المياه  أنظمة  تشغيل  على  أّثر 
الشبكات  أو  التجارية  المياه  نقل  شاحنات  عبر  (سواء  اآلمنة  المياه 
على  متزايد  بشكل  الصحي  والصرف  المياه  أنظمة  وتعتمد  العاّمة). 
الدعم اإلنساني. كما يحتاج النازحون الجدد بسبب الصراع المتصاعد 

إلى مساعدات عاجلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة.

تم تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالساحل الغربي، وتم تحديث خارطة 
قدرات شركاء المجموعة. وتستمر االستجابة الطارئة للنازحين إال أنه 
مركز  يغطيها  التي  المناطق  في  عاجلة  بتوسعة  القيام  الضروري  من 
في  بها  النازحين  غالبية  بوجود  التقارير  تفيد  حيث  اإلنساني  عدن 
تأهيل  إعادة  جهود  زيادة  على  الشركاء  ويعمل   . ديسمبر  و  نوفمبر 
شبكات المياه واستخدام تقنية الطاقة الشمسية كاستراتيجية للخروج 
األهداف  تحقيق  من  الشركاء  يتمكن  ولم  بالوقود.  الدعم  آلية  من 
الخاصة ببناء المراحيض وأطقم األدوات األساسية للنظافة كجزء من 
لجهود  األولوية  ذلك إلعطاء  ويعود  النازحين،  االستجابة الحتياجات 

االستجابة لتفشي الكوليرا خالل العام 2017م.

%116O·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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(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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شخص مستهدف
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 اليمن: ملخص المعلومات اإلنسانية  (يناير - ديسمبر 2017م) 
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  http://bit.ly/2v8u5Ed :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت

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

* تمكنت األنشطة الصحیة لالجئین والمھاجرین من الوصول إلى 105,074 شخص.
** الزیادة الكبیرة في عدد الشخاص الذین تم الوصول الیھم نتیجة لتقاریر بعض الشركاء التي أفادت عن أنشطة جرى تنفیذھا خالل عدد من األشھر.  

الصحة*

صفحة 3 من 6

االستجابةاالحتياجات

التغذية الصحية 

يحتاج 4 ماليين شخص تقريبا إلى مساعدات تغذوية في اليمن في 
2017م، ويشمل ذلك حوالي 385,842 طفال مصابا بسوء التغذية 
الحاّد الوخيم، 1.8 مليون طفل مصاب بسوء التغذية الحاّد المعتدل، 
عملية  وتظل  الحاّد.  التغذية  سوء  من  يعانين  امرأة  مليون  و1.1 
لمحدودية  نظرًا  تحديًا  تشكّل  الصحية  التغذية  لبرامج  التوسعة 
الصحية  المرافق  تضرر  جانب  إلى  وذلك  األمنية،  والقيود  التمويل 

وقدرات الجهات الشريكة.

تم خالل العام 2017م وحتى تاريخه إدخال 233,653 طفال مصابا 
بسوء التغذية الحاد الوخيم، 340,588 طفال مصابا بسوء التغذية 
الحاّد المعتدل و237,136 امرأة مصابة بسوء التغذية الحاّد لتلقي 
واستلم  شاملة،  تكميلية  تغذية  طفال   121,168 تلقى  كما  العالج. 
 792,082 وتلقت  الدقيقة،  المغذيات  مساحيق  طفال   377,330

امرأة نصائح حول سبل إطعام وتغذية الرّضع وصغار األطفال.

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

peop

أصبح النظام الصحي على حافة اإلنهيار في ظل وجود 50 بالمائة 
فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل كلي وانقطاع رواتب الكوادر 
وأصبح  التشغيلية.  التكاليف  تغطية  على  القدرة  وعدم  الصحية 
ما  وهو  الصحية،  الرعاية  إلى  يفتقرون  السكان  نصف  لذلك  نتيجة 
معالجتها.  أو  منها  الوقاية  الممكن  من  كان  ألمراض  عرضة  جعلهم 
واجه البلد في العام 2017م تفّشيا لم يسبق له مثيل لوباء الكوليرا 
حالة  و2,200  بالكوليرا  إصابتها  يشتبه  حالة  مليون  من  أكثر  بعد 
وفاة مرتبطة بالوباء. كما أن تفّشي وباء الدفتيريا هو األول من نوعه 
منذ عام 1982م، وقد أّدى إلى 57 حالة وفاة حتى اآلن. وأّدت قيود 
من  المزيد  إلى  الصحة  برامج  تنفيذ  على  الوصول  وتحديات 

التعقيدات في األوضاع الصحية.

من  2017م  ديسمبر  شهر  خالل  الصحة  مجموعة  شركاء  تمكن 
 8.6 إلى  المستفيدين  يرفع  ما  شخص،  مليون   2.6 إلى  الوصول 
 36 التمويل  نسبة  بلوغ  بعد  2017م  يناير  منذ  مستفيد  ماليين 
وقد  2017م.  للعام  لليمن  اإلنسانية  االستجابة  خطة  في  بالمائة 
بخدمات  شخص   10,000 حوالي  إلى  الصحة  مجموعة  وصلت 
الصحة  بخدمات  شخص   643,000 وحوالي  الجراحية،  الرعاية 
األدوية  من  مستفيد  شخص   251,000 من  وأكثر  اإلنجابية، 

والعقاقير الضرورية.

%82O·ËÓ€g@fiÏñÏ€a@�
µœáËn�æa

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.

8.6** مليون

1.4
3.6

1.9
1.7

رجل
امرأة

فتاة

فتى

 1,097,748 

 5,933,772 

 35,603 

 8,900,658 %36

%140

%47

%26

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
1.7 مليون

237.1

703.3
748.3

امرأة

فتاة

فتى

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

%69

%23

%40

%72

%37

%65

%32

323,218

1,067,533

643,632

584,524

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

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

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

 2,012,278 

 144,891 

 558,491 

 519,122 

 1,542,047 

 49,911 

 3,213,314 

 233,653 

 340,588 

 237,136 

 377,330 

تاریخ اإلصدار: 6 فبرایر2018م



االستجابةاالحتياجات

peop

المأوى / المواد غير الغذائية/إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

تشمل االحتياجات الرئيسية: أطقم األدوات المحّسنة لإليواء الطارئ 
النزوح  حاالت  في  األمد  طويل  اإليواء  وأساليب  الجدد؛  للنازحين 
المطّول بما في ذلك النقد مقابل االستئجار المرتبط بنشاطات سبل 
االحتياجات  دعم  المدارس؛  ونقل  االنتقالي  واإليواء  العيش،  كسب 
الشتوية (بما فيها مساعدات نقدية)؛ ونشاطات إدارة المواقع وتشمل 
للنازحين؛  الذاتية  اإلدارة  وهياكل  للمواقع  إدارة  وجود  من  التأكد 

والمساعدات الطارئة للعودة/إعادة التأهيل.

على شكل  توزيع مساعدات  ديسمبر  إلى  نوفمبر  من  الفترة  تم خالل 
أسرة؛ وتمت مساعدة  إلى 34,259  نقدية وعينية  مواد غير غذائية 
اإليواء  أدوات/مواد  بأطقم  بمساعدات عينية ونقدية  أسرة   22,408
مقابل  النقدية  اإلعانات  دعم  من  أسرة   2,218 واستفادت  الطارئ؛ 
المنح  خالل  من  منزالً   127 تأهيل/توسعة  إعادة  وتمت  االستئجار؛ 
لفصل  مخصصة  غذائية  غير  مواد  أسرة   964 تلقت  كما  النقدية؛ 

الشتاء.

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
0.9 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

زيادة  في  والمجاعة،  الكوليرا  إلى  باإلضافة  والنزوح،  الصراع  تسبب 
احتياجات الحماية للسكان الضعفاء، ويشمل ذلك اللجوء إلى آليات تأقلم 
سلبية وتوّقف أشكال الدعم لحوالي 2.9 مليون شخص يعانون من شدة 
بالقانون  االلتزام  وضمان  المدنيين  حماية  مراقبة  وتظل  االحتياجات. 
ضرورية  احتياجات  اإلنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الدولي  اإلنساني 
خالل  المسلحة  والمواجهات  الجوية  الغارات  اشتداد  ظل  في  خصوصًا 
العام 2017 مقارنة بالعام 2016. ويشمل ذلك االنتهاكات ضّد األطفال، 
الجنسي  العنف  من  والفتيات  النساء  حماية  األلغام،  بمخاطر  التوعية 
العالجية  المساعدة  وتوفير  االجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف 
للضحايا. ما يزال نحو 2 مليون شخص نازح و0.9 مليون شخص عائد 
من النزوح يواجهون تحديات متعّددة عقب النزوح الجديد جراء الصراع، 

وذلك إلى جانب  األقّليات الضعيفة المتضررة من ضعف سيادة القانون.

على الرغم من تزايد احتياجات الحماية مع اشتداد العنف في البلد وتفّشي 
الكوليرا وفجوات التمويل والقيود التشغيلية الكبيرة، تمكن شركاء الحماية 
حتى ديسمبر 2017م من الوصول إلى أكثر من 2.3 مليون شخص عموما 
بخدمات الحماية المنقذة لألرواح مثل الدعم النفسي ومساعدات الحماية 
للناجين  السريرية  الرعاية  إلى  باإلضافة  للحماية،  والنقد  القانونية 
إلى  الوصول  وتم  والفتيان.  والفتيات  والرجال  للنساء  اآلمنة  والمساحات 
الحماية والقانون اإلنساني  أكثر من 278,896 شخص من خالل مراقبة 
أكثر من 1.4 مليون  تلقى  بينما  اإلنسان،  الدولي لحقوق  والقانون  الدولي 
طفل وأفراد من المجتمعات المحلية توعية معلوماتية للحماية ضّد األلغام 
والقذائف غير المنفجرة. وتستمّر عملية التعزيز لالستجابة المجتمعية من 
خالل 1,874 من الشبكات األعضاء في الحماية المجتمعية باإلضافة إلى 
المراكز المجتمعية التي تخدم احتياجات النازحين والسكان المتضررين من 

الصراع.

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
2.3 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 اإلیواء لالجئین والمھاجرین من الوصول إلى 22,350 شخص.
** تمكنت أنشطة الحمایة لالجئین والمھاجرین من الوصول إلى 65,501 شخص.

504,000

25,200

1,684,106

682,268

28,734

28,756
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213.2

229.2

239.9

238.8

%71

%35

%24

%5

276.2 

253.0

952.4

840.4

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

(باآلالف)

(باآلالف)

http://bit.ly/2ufsuhq  :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت
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%1
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%86
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%88
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 107,422

42,571

2,208

1,267

7,139

 42,730 

 1,441,983 

 662,032 

 25,163 

50,587 



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

صفحة 5 من 6

التشغيل في حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل المجتمعي

االستجابةاالحتياجات

peop

تسبب توقف دفع الرواتب للمعلمين في 13 محافظة في إعاقة كبيرة 
العملية  ويعّرض  المحافظات  هذه  في  الدراسية  السنة  النطالق 
المناطق  العالية في بعض  التعليمية لمخاطر كبيرة. ومن األولويات 
وتدريب  األساسية  التعليمية  والوسائل  المدارس  طاوالت  توفير 

المعلمين على الدعم النفسي.

من  متضررة  مدرسة   132 ترميم  وأكتوبر  سبتمبر  شهري  خالل  تم 
والصرف  المياه  شبكات  مرافق  تأهيل  إعادة  ذلك  في  بما  الصراع 
من  ألكثر  أفضل  تعليمية  بيئة  يوفر  بما  محافظة   14 في  الصحي 
القطاعية  المجموعة  شركاء  دعم  كما  وطالبة.  طالب   105,782
توفير  عبر  وطالبة  177,272 طالب  لحوالي  تصل  مختلفة  نشاطات 
التدريب حول الدعم النفسي لمعلميهم، و341,143 طالب وطالبة عبر 
و1,878  األساسية،  التعليمية  والوسائل  المدرسية  الحقائب  توفير 

طالب وطالبة آخرين من خالل توفير فصول دراسية بديلة.

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
1.0 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

7,319

28,435

19,755

37,796

التعليم*

االستجابةاالحتياجات

peop

احتياجات اجتماعية واقتصادية متفاقمة ومخاطر متزايدة لإلصابة 
بسبب  المنفجرة  غير  والقذائف  األرضية  األلغام  نتيجة  والوفاة 
الحصار والقتال الشديد. أصبحت األنشطة المنتجة ومبادرات إعادة 
على  التجارية  واألعمال  الوقود  على  المعتمدة  المجتمعي  التأهيل 
حافة االنهيار، األمر الذي يهّدد أسر العاملين بفقدان مصادر الدخل، 
بسبب  مستوى  أدنى  إلى  الشرائية  القدرة  انهيار  ظل  في  خصوصًا 

فقدان قيمة الريال اليمني وأزمة السيولة.

تمكنت المجموعة من الوصول إلى عدد إجمالي بلغ 288,920 شخصا 
 90,906 2017م،  العام  خالل  المستهدف)  من  بالمائة   21 (حوالي 

منهم من الرجال و93,744 من النساء و60,032 من الفتيان و 
المجموعة  في  العمل  شركاء  أكمل  وقد  الفتيات.  من   44,238
األلغام  مكافحة  نشاطات  في  مشمولة  مربع  متر   7,391,098
مسحها).  تم  مربع  متر  و2,704,769  تطهيرها  جرى   4,686,329)

وتلقت حوالي 7,319 أسرة (37 بالمائة) مساعدات لتحسين األعمال 
خالل  من  مساعدتها  تمت  بالمائة)   75) أسرة  و28,435  الصغيرة 

نشاطات النقد مقابل العمل.

2.1 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 
عل  قدراتها  عرقلة  في  وتتسبب  التموين  بسلسلة  تتعلق  التحديات 
إيصال مواد اإلغاثة، مثل محدودية الوصول إلى بعض مناطق البلد؛ 
المداخل  نقاط  في  واالزدحام  تضّررها؛  أو  التحتية  البنى  ونقص 
الرئيسية؛ والقدرة غير الموثوقة والمتقّلبة على الحصول على الوقود 
اإلدارية  البيروقراطية  واإلجراءات  سعره؛  في  الشديد  والتقلب 
المستويين  على  الدولي،  الشحن  خيارات  ومحدودية  الطويلة؛ 

البحري والجوي. 

الوكاالت،  بين  التموين  تنسيق  آلية  والتموين  اإلمداد  مجموعة  تدعم 
الجغرافية  المعلومات  نظام  خدمات  (تشمل  للمعلومات  إدارة  وتوفر 
المشتركة  التموين  خدمات  إلى  الوصول  وتسّهل  منظمة،   60 لـ   (GIS

الوصول  تسّهل  أنها  كما  والبري).  والبحري  الجوي  والشحن  (التخزين 
أيضا إلى نقاط توزيع الوقود التي تديرها منظمة األغذية العالمية في 
من  بحرا  المسافرين  نقل  إلى  باإلضافة  والحديدة،  وعدن  صنعاء 
جيبوتي إلى عدن. وقامت المجموعة نتيجة لتفّشي الكوليرا بتوسعة 

خدماتها لضمان إمكانية االستجابة لالحتياجات العالية 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

%14O·ËÓ€g@fiÏñÏ€a@�
µœáËn�æa

تم الوصول إليهم
مليون0.29 

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 لخدمة 28 شريك 

إنساني.
طن متري تم تخزينه

1.3

9,201
1,380
5,194

14,183
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489.4
489.7

%91

%118

%47

%126

91.0
93.7

60.0
44.2

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

%38

%75

* تمكنت أنشطة التعلیم لالجئین والمھاجرین من الوصول إلى 4,981 شخص.
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430

22,460

 472,601 

 433,349 
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http://bit.ly/2�JbBS   :الملخص المعلوماتي للقطاع على االنترنت

صفحة 6 من 6

مجموعة الالجئين والمهاجرين متعددة القطاعات

االتصاالت في حالة الطوارئ

االستجابةاالحتياجات
مناطق  في  االنترنت  لخدمات  بأكملها  االستجابة  منظمات  تحتاج 
مؤمنة  اتصاالت  خدمات  توفير  الضروري  من  المشتركة.  التشغيل 
لتنفيذ نشاطاتها على األرض بطريقة  اإلنسانية  للمنظمات  وموثوقة 
آمنة. وما تزال هناك حاجة في مشروع مركز العمليات الطارئة الذي 
للدعم  للكوليرا  االستجابة  من  كجزء  العالمية  الصحة  منظمة  تديره 
الفني والتنفيذ من قبل منظمة األغذية العالمية، كونها المسؤولة عن 

هذه المجموعة القطاعية.

قامت مجموعة االتصاالت في حاالت الطوارئ بنقل الخدمات وأجهزة 
ربط اإلنترنت من مرفق العبور الدبلوماسي للسكن السابق في صنعاء 
بهدف دعم  و  مباني حّدة.  الجديد في  المّتحدة  األمم  مقر سكن  إلى 
أجرت  عّمان،  إلى  صنعاء  من  الدوليين  للموّظفين  المؤقت  االنتقال 
مكتب  إلى  تقييم  زيارات  الطوارئ  حاالت  في  االتصاالت  مجموعة 
برنامج األغذية العالمي في األردن للتأكد من وجود األجهزة والخدمات 

المطلوبة لضمان استمرارية العمليات اإلنسانية.

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

يحتاج المهاجرون والالجئون لمساعدات فورية مثل المواد الغذائية 
والحماية  واإليواء  الصحية  والخدمات  الصحي  والصرف  والمياه 
المباشرة. ويقدر عدد الواصلين للفترة من يناير إلى ديسمبر 2017م 
بأكثر من 87,647 مهاجر والجئ وصلوا إلى اليمن عبر البحر األحمر 

وبحر العرب.

وتوفير مساعدات  الضعف  مكامن  تمييز  للمهاجرين  االستجابة  تشمل 
القائم  العنف  وحاالت  بذويهم  المصحوبين  غير  القاصرين  إلى  فورية 
وتشمل  اإلنسان.  حقوق  انتهاكات  وضحايا  االجتماعي  النوع  على 
والمياه  الغذائية  للمواد  التوزيع  عمليات  أيضًا  لالجئين  االستجابة 

والمواد غير الغذائية واإليواء والرعاية الصحية والحماية.

0.3 مليون
شخص مستهدف

تقديم المساعدة المنقذة للحياة لالجئين والمهاجرين الضعفاء، مع تعزيز رصد وتنسيق الحماية، وتنمية القدرات واإلحالة.

%59O·ËÓ€g@fiÏñÏ€a@�
µœáËn�æa

تم الوصول إليهم
0.17 مليون

رجل

امرأة

فتاة

فتى

عدد األشخاص الذين تم الوصول 
إليهم حسب النوع االجتماعي والعمر

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع
 lkoussa@iom.int

verron@unhcr.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

* ویتضمن توزیع األغذیة العام المنتظم على مخیم خرز لالجئین، وتوفیر الغذاء ومیاه الشرب عند نقاط استقبال المھاجرین.
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64.0

58.4

26.0

24.6

%105

%184

%125

%54
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105,074

51,174*

22,350

40,764

تاریخ اإلصدار: 6 فبرایر2018م


