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 وأدارة المخيمات وتنسيق أنشتطها/غذائيةالغير  موادالألماوئ/وفصل الشتاء لكتلة استراتيجية 

 2019فبراير  إلى 2018كتوبر من أ

 
 الخلفية .1

لنطاق درجة الحرارة لمنطقة الجغرافية. ففي خالل فصل الشتاء, تجتاح البرودة البالد بصقيع متفاوت. حيث يمكن تنوع ايتنوع المناخ في اليمن بشكل كبير وفقاً ل
 الجنوبيةالرياح  وتقوم. (فهرنهايت عند اقصى درجاته برودة °32.0درجة مئوية )صفر لى اقل من االشتاء, و درجة مئوية عند اعلى درجات°22ان تصل الى 

 ( سنوياً. 5.12يمتر )مل 130 بمتوسطظمة تدفعات غزيرة غير من علىالتي تأتي  متوسط سقوط االمطارحيث يبلغ االمطار.  بجلب الغربية

كتلة ألماوئ / والمواد غير الغذائية/ وأدارة المخيمات  تعتبر جزءاً من جهودوالتي والسكان المتضررين. للنازحين  استراتيجية فصل الشتاء تمثل هذه الوثيقة
وعلى وجه فصل الشتاء  اشهراالنسانية والوفاة خالل  رثالكوامخاطر  تحميهم منلدعم السكان المعنيين حتى  او معايير في سبيل وضع قياسات وتنسيق أنشتطها

الشركاء  قبل جهود منسقة من كتلة ألماوئ / والمواد غير الغذائية/ وأدارة المخيمات وتنسيق أنشتطهالتتطلب االستجابة وبين شهري اكتوبر وفبراير. التحديد 
   المأوى. ومساعدات  غذائيةالغير  موادمساعدات فصل الشتاء من ال توزيعذا الوضع ولمواكبة ه وتنفيذ مزمن

 المتضررةتعزيز االستجابة للمناطق في سبيل جهود يستلزم بذل المزيد من الفإن ذلك االحتياجات االنسانية  وتناميلنازحين المعنيين لاالرقام الحالية  وبالنظر الى
بالمساعدات النقديه لالغلبيه عموماً بمايقابل تكلفه خطر وخصوصاً النساء واالطفال عرضة لل الى تزويد السكان األكثر الكتلةوستعمل الشتاء.  اشهر فصلخالل 

  ايالء اهتمام خاص لذوي االحتياجات الخاصة. مع في هذه الوثيقة مبينهتتكون من اصناف مختلفة التي " فصل الشتاء حزمه"

 

 ذات األولوية ناطقالم .2

ذات درجات الحرارة المنخفضة جداً خالل اشهر  هي المناطقالمستوى االول لالولوية أن مشار اليها ادناه حيث الفئات العلى  المناطق ذات االولوية حددت بناءً 
 فصل الشتاء. 

 األول  ية ذات المستوىوتحديد االول

 :درجة حرارة الموقع خالل اشهر فصل الشتاء حسب الفئات التالية 

متوسط ودرجات مئوية,  5و  1.5تتراوح بين فبراير و الفترة بين شهري ديسمبرا خالل فيه مسجلةالدنيا الرارة حالدرجة التي : المناطق حرجة -
 درجة.  15اقل من  فيها مسجلة درجة حرارةاقل 

درجات مئوية,  10و  5.1الفترة بين شهري ديسمبر وفبراير تتراوح بين خالل  هافي مسجلةالدنيا ال حرارةالدرجة التي المناطق مرتفعة:  -
 درجة. 19اقل من  فيها مسجلةجة حرارة در اقل متوسطو

متوسط ودرجات مئوية,  17و  10.1الفترة بين شهري ديسمبر وفبراير تتراوح بين  ها خاللفي مسجلةال حرارةالتي درجة المتوسطة: المناطق  -
 درجة. 21اقل من  فيها مسجلةحرارة درجة اقل 

درجة مئوية,  17الفترة بين شهري ديسمبر وفبراير اعلى من مسجلة فيها خالل ال الدنيا  حرارةالدرجة  التيمنخفضة او منعدمة: المناطق  -
 درجة. 15اعلى من فيها  مسجلة حرارةالدرجة اقل متوسط و

 تحديد االولوية ذات المستوى الثاني

 الخاصة االحتياجات ذويل المرتفعة األعداد ذات ناطقالم. 

 حدة العاليه والمتوسطة لالحتياجاتال ذات ناطقالم.  

 (.1رقم  مرفق) لدرجة الحرارة خريطةباعداد قامت الكتلة  وقد

 

 المستفيدون المستهدفون  .3

 والمجتمعات النازحين استضافة مواقع في يقطنون الذين من النزوح والعائدينالنازحين  استهداففي  يكمناستراتيجية فصل الشتاء  من الرئيسي الهدفان 
 .المتطرفة الحرارة درجاتنتيجة ل المأوى ضعف في التدهور من مزيدال في شديد لخطر يعرضهم مما المستوى دون مأوى ظروف في يعيشون, ممن المضيفة

 يلي ما حقيقويكمن الهدف في ت

 الشتاء فصل ظروفنتيجة ل المأوى ضعف من الحد 

 على قيد الحياة اوابقائه االرواح لحماية شتوي ودعم أساسيطوارئ  بمأوى مأوىالتي ليس لديها  الضعيفة األسر تزويد 

 الفترة هذه خالل العدد مرتفعة أصبحت التيفعالً و الضعيفة لألسر بالنسبة والسالمة الصحة مخاطر من الحد 

 ةيالنقد المساعدات خالل من لفصل الشتاء اجاتهايالحت ةياألولو ارياخت األسر منح 
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كتلة ألماوئ / والمواد غير الغذائية/ وأدارة المخيمات وتنسيق بالخاصة  ةفيفئات الضعالى يجب األخذ في االعتبار فئات اختيار المستفيدين التالية اضافة ال

 :أنشتطها

 الطقس مقاومة مجال في الدعم بعض دونمن  الشتاء فصل أمام تصمد لن نينازح مواقع استضافة في المقيمين نيالنازح. 

  تعيش في مأوى يحتاج لدعم في مجال مقاومة الطقس ضيفةتضافة نازحين او مجتمعات مفي مواقع اس المقيمينالنازحين. 

  رومن دون مساعدة ستتدهور صحتهم بشكل كبي لفصل الشتاءفقراء اقتصادياً وليس لديهم وسائل التزود باحتياجاتهم الالنازحين. 

 

 افتراضات التخطيط -4

أكثر تضرراً  اسرة 75683 هناك ان ية/ وأدارة المخيمات وتنسيق أنشتطهاكتلة ألماوئ / والمواد غير الغذائ, تتوقع 2019وفبراير  2018اكتوبر بين شهري 
  . هاسيكونون بحاجة ماسه للمساعدة والذين سيتم أستهدافهم بناًء على خطة األستجابة األنسانيه و اولويات

. اعاله الثاني القسم في عليها المنصوص المعايير من مجموعة ىإل استنادا تطويرها وتم أدناه، الثاني الملحق في االولوية ذات والمناطق المحافظات إدراج تم وقد

 الحدة ذاتيتواجد فيها عدد كبير من األشخاص ذوي األحتياجات الخاصة والمناطق  التي والمناطق الشتاء فصل خالل( البرودة ةشديد) القاسية الطقس حالةك

ولوية الذات ا ناطقمال( في في مديريه أو اكثر) المحافظات في تي من المخطط أستهدافهمالاألسر  أدناه 1 الجدول ويلخص. لالحتياجات والمتوسطة العاليه

 . الحرجة

 

 األسر المحتاجة اسم المحافظة
للمساعدات غير 
 الغذائيه الشتوية

لمساعدات  األسر المحتاجة
 الماوئ الشتوية

 أجمالي عدد األسر

 2845 509 2336 ابين

 982 156 826 البيضاء

2254 الضالع  957 5182 

 5507 2671 2836 الجوف

 863 173 690 المهرة

 200 200 0 المحويت

 16462 3213 13249 امانة العاصمة

 1000 0 1000 ذمار

 5994 2755 3239 عمران

 977 89 888 حضرموت

 10854 2572 8282 حجة

 800 800 0 اب

 4913 862 4051 لحج

 2093 578 1515 مأرب

7177 1353 6364 صعدة  

 5369 811 4558 صنعاء

 2425 485 1940 شبوة

 1500 1000 500 تعز

49965 االجمالي العام  19184 68357  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

او  مديريهات لمحافظل رقامالا تمثل: 1جدول
البرد نتيجة اكثر من المناطق المتضررة 

 مساعداتوالتي تتطلب  خالل فصل الشتاء
 .حرجةاعتبارها موقع ذو اولوية  وتم

 غير متضررة فيال المديرياتافظات/المح
سيتم  ملحةاحتياجات  ولديهااء تشفصل ال

برامج من خالل الكتلة المساعدتها عبر 
 فيتم التخطيط لها  المعتادة التي نسانيةالا

 .اولوياتهاو 2018ة خطة االستجابة االنساني
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 الدعم الشتوي .5

 :وخسائر االرواحالكوارث االنسانية  اخطارتفادي  من اجلللتدخل جاالت التاليه على المكتلة فصل الشتاء تركز استراتيجية 

تكلفة الوحدة  لمساعداتتوصيف ا نوع المساعدات
)دوالر امريكي( 

 لكل عائلة

 الفئة المستهدفة

دعم عيني لفصل 
   الشتاء

 أو الثقل متوسطتين مفردتين بطانتين أو ثقيله واحدة بطانية (:شخص لكل) بطانيات

  .واحدة مزدوجة بطانية

مجتمع وال نيالنازح 60$
 المضيف

 (:شخصكل ل) مالبسال

 .شال, جوارب ،جاكت امة صوف،جب: ذكرال

 .شاح, وسترة جوارب، ، بجامة صوف: نثىاأل

 .جوارب, قفازات سترة، قبعة، ، بجامة صوف: طفالاأل

 جوارب, بجامة قبعة، ، رضع صوف بطانية(: سنوات 2 من أقل) الرضع

  جوارب, بجامة قبعة، ، رضع صوف بطانية(: سنوات 2 من أكثر) الرضع

مجتمع وال نيالنازح 80$
 المضيف

النازحين في مواقع  $60 تدفئةاعدة نقديه للمس
 االستضافة

توفير طربالين لكل اسرة ) ليتم استخدامهما في تعزيز متانة المأوى الحالي عند 
 الحاجة( او عمل فواصل. 

النازحين في مواقع  30$
 االستضافة

مساعدة نقدية لفصل 
 *الشتاء

 المذكورةالعدة  لدعم معادلة المواد غير الغذائية النقدية لفصل الشتاء ساعدةم
 أعاله

مجتمع وال نيالنازح 230$  
 المضيف

 شبه أو المتضررة للمنازل االساسي تأهيلال عادةالنقديه إل المأوىساعدة م
 تستوعب أن يمكن مغلقه األقل على واحدة غرفةوجود  لضمان القياسية
 الشتاء موسم خالل األسر

مجتمع وال نيالنازح 230$  
 والعائدين المضيف

 .دات النقديهيتم تزويد المستفيدين بنوع واحد من المساع*

 

 المتطلبات المالية  .6

هذة الخطة تم دوالر امريكي لألنشطة المخطط تنفيذها في المناطق المتضررة خالل فصل الشتاء.  $20984671مطلوب مبلغ اجمالي قدره 

 .2018ها للعام أدراج ميزانيتها في خطه االستجابه األنسانيه وأولويات

اليه تقديم  نوع المساعدات
 المساعدة

 األسر المستهدفة
 للمساعدات

 

 االوليه تكلفة الوحدة
*)دوالر امريكي(  

زانيه باالضافه للميتكلفة الوحدة 
**)دوالر امريكي(التشغيليه   

(اجمالي التكلفة )دوالر امريكي  

ءدعم فصل الشتا 36984 نقدي وقسائم   $230 $265 $ 5.78817.12  

 8.166.886$ 265$ 230$ 27314 عيني

68357 األجمالي    $ .671984.20  
 ينية.* هذا العمود يعرض التكلفه للمبالغ التي تحول للمستفيدين الليه تقديم المساعدة النقدي/القسائم أو تكلفه شراء المواد للمساعدات الع

/القسام )مثل هالنقديباالليه تمت أضافتها الى تكلف الوحدة االوليه في حال تقديم المساعدات  %15الميزانيه التشغيليه. ** هذا العمود يتضمن تكلفه الوحدة االوليه باالضافه لمتوسط 
 للمساعدات العينيه )مثل تكاليف التوظيف، التخزين، التوزيع، وغيرها(. %30تكاليف التوظيف، عمولة التحويل، وغيرها( و 

 

 طريقة التوزيع  .7

توزيع السلع العينية او النقدية بحاجة الى عند فإن  ،كتلة ألماوئ / والمواد غير الغذائية/ وأدارة المخيمات وتنسيق أنشتطها عيتوز إرشادات يف نيمب هو بحسب ما

 .نيديوالمستف كيالشر سالمة لضماناتباع توجيهات ارشادية محددة 

 لمناطقل المختلفة العوامل االعتبار نيبع األخذ مع مساعدات العينيهال أو قسائمال أو النقد خالل من أعاله المذکورة األنشطة ذيتنف جدوى الشرکاء حددي 

 (.النظام النقدي ووظائف ةيالمحل السوق في المخزونات توافر بمعنى) المستهدفة

 الموقع في العاملة ةيالحکوم ريغ والمنظمات العالقة ذات كتلوال ةيالمحل والمجتمعات دونيالمستف) ذلك في بما نييالمعن المصلحة أصحاب مشاركة 

 .ةيهيالتوج المبادئ في المصلحة أصحاب اتيمسؤول راجع.( إلخ ةيالمحل والسلطات

 التقييمعلى  وينبغي. الشتاء فصل في للمساعدة السكان حاجه من لتحققل المستهدفين السكان من التحققالقيام بالتقييم و ة بمكان ان يتمالضرور من 

 .فيها العينية المساعدة تقديم يتعين التي ناطقالملها وتلك  االيصاالت/  النقدية المساعدة ميقدباالمكان ت التي طقناالم ان يتحقق من أيضا

 اليه والمستفيدين الشركاء ع وقدرة وصولقفي المواستمرارية األمن  ضمان. 
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 شكاويهم التعامل مع ةيفيبک وعي یعل دونيالمستف کوني ثيبح عيالتوزعملية  بدء قبل ونشرها للشکاوى ةيآل إنشاء من التأکد. 

 المستهدفين المستفيدين في جعل نتائجة حقق قد المشروع كان ما اذا التي تشمل على والكمية النوعية المعلومات ذلك في بما ما بعد التوزيعآثار  رصد 

 .العينية أو النقدية المدخالت واستخدام المستفيدين رضا عن نوعية ومعلومات الشتاء فصلضعفاً امام  أقل

     

 مالحظات عامة -8

 و/او االمراض االخرى. طق الحارة الضعيفة امام المالريايجب الرجوع الى كتلة الصحة بخصوص توفير الناموسيات خالل فصل الشتاء في المنا 

 لقيام باعمال تقييم يمكن استهدافها من قبل عن طريق ايع المساعدة النقدية والعينية اوبامكان الشركاء دعم االستراتيجية عن طريق القيام بنشر وتوز

 الشركاء اآلخرين. 
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 درجة الحرارة في فصل الشتاءخرائط : 1ملحق  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 مبادرة ريتش الخرائط بدعم من تم تطوير1 

https://twitter.com/YEShelterCCCM
https://twitter.com/YEShelterCCCM
http://www.sheltercluster.org/


                                                                                                       

8201اكتوبر  2في  أعدادهاتم              

              Yemen Shelter/NFI /CCCM Cluster   Twitter: @YEShelterCCCM  www.sheltercluster.org  www.globalcccmcluster.org 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/YEShelterCCCM
https://twitter.com/YEShelterCCCM
http://www.sheltercluster.org/


                                                                                                       

8201اكتوبر  2في  أعدادهاتم              

              Yemen Shelter/NFI /CCCM Cluster   Twitter: @YEShelterCCCM  www.sheltercluster.org  www.globalcccmcluster.org 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/YEShelterCCCM
https://twitter.com/YEShelterCCCM
http://www.sheltercluster.org/


                                                                                                       

8201اكتوبر  2في  أعدادهاتم              

              Yemen Shelter/NFI /CCCM Cluster   Twitter: @YEShelterCCCM  www.sheltercluster.org  www.globalcccmcluster.org 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/YEShelterCCCM
https://twitter.com/YEShelterCCCM
http://www.sheltercluster.org/


                                                                                                       

8201اكتوبر  2في  أعدادهاتم              

              Yemen Shelter/NFI /CCCM Cluster   Twitter: @YEShelterCCCM  www.sheltercluster.org  www.globalcccmcluster.org 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/YEShelterCCCM
https://twitter.com/YEShelterCCCM
http://www.sheltercluster.org/


                                                                                                       

8201اكتوبر  2في  أعدادهاتم              

              Yemen Shelter/NFI /CCCM Cluster   Twitter: @YEShelterCCCM  www.sheltercluster.org  www.globalcccmcluster.org 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/YEShelterCCCM
https://twitter.com/YEShelterCCCM
http://www.sheltercluster.org/


                                                                                                       

8201اكتوبر  2في  أعدادهاتم              

              Yemen Shelter/NFI /CCCM Cluster   Twitter: @YEShelterCCCM  www.sheltercluster.org  www.globalcccmcluster.org 11 

 علیوالماوئ بناء  ئيةذالغا رغي وادللمالذين يستم أستهدافهم بالمساعدات الشتويه  صألشخاا وعمجم هناأد دوللجا ضحوي: 2 ملحق
 .الحرجة األولوية ذات ناطقالم أدناه الجدول في سردها تم التي ناطقالم تعكس. أعالة لثانيا ملقسا في ورةکذلما تياولوألا مؤشرات

  

ر المستهدفه بالمساعدات الشتوية األس المحافظة/المديرية
 الغير غذائيه

األسر المستهدفه بالمساعدات الشتوية 
 للماوئ

 أجمالي عدد األسر المستهدفة

 2845 509 2336 أبين

 2545 509 2036 خنفر

 300 0 300 ودرل

 982 156 826 البيضاء

 982 156 826 البيضاء مدينة

 5182 957 4225 الضالع

 2173 435 1738 الضالع

 1035 207 828 الحسين

 1774 315 1459 دمت

 200 0 200 قعطبة

 5507 2671 2836 الجوف

 69 14 55 الغيل

 1206 641 565 الحزم

 331 66 265 الخلق

 550 350 200 بلوالمص

 1001 600 401 تونالم

 600 0 600 العنان طرب

 750 500 250 فشعالو خب

 100 0 100 شياالمر بخر

 900 500 400 رجوزة

 863 173 690 المهرة

 863 173 690 هظالغي

 200 200 0 المحويت

 200 200 0 سعد بني

 16462 3213 13249 العاصمة امانة

 100 0 100 الوحدة

 10059 2012 8047 السبعين

 100 0 100 الثورة

 6103 1201 4902 الحارث بني

 100 0 100 معين

 1000 0 1000 ذمار

 1000 0 1000 عتمه

 5994 2755 3239 عمران

 1881 376 1505 عمران

 962 192 770 سفيان حرف

 195 195 0 وثح

 1205 241 964 عيال صوريم

 1751 1751 0 مرخ

 977 89 888 حضرموت

 533 0 533 العبر

 444 89 355 عهفمي بروم

 10854 2572 8282 حجة
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 4649 930 3719 عبس

 1724 345 1379 أسلم

 564 113 451 يرالم بكيل

 500 500 0 حجة مدينة

 1969 394 1575 المحرق رانخي

 1448 290 1158 مستبى

 800 800 0 إب

 400 400 0 السدة

 400 400 0 يريم

 4913 862 4051 لحج

 300 0 300 طرةاالمق

 2441 428 2013 القبيطة

 2172 434 1738 توبان

 2093 578 1515 مأرب

 186 37 149 شيالقرام بيرح

 1451 450 1001 مأرب مدينة

 242 48 194 مدغل

 214 43 171 صرواح

 7717 1353 6364 صعدة

 1887 377 1510 مجز

 967 193 774 صعدة

 3913 783 3130 راسح

 950 0 950 ساقين

 5369 811 4558 صنعاء

 695 139 556 الحصن

 1892 378 1514 أرحب

 1028 186 842 الطيال

 540 108 432 ضبيان بني

 100 0 100 مدانه

 1114 0 1114 نهم

 2425 485 1940 شبوة

 826 165 661 السعيد

 884 177 707 عتق

 715 143 572 عسيالن

 1500 1000 500 تعز

 500 500 0 القاهره

 125 0 125 تعزيةال

 125 0 125 رديخ دمنة

 125 0 125 ماوية

 625 500 125 صاله

 75,683 19,184 56,499 األجمال
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