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 مقدمة

ين س الا وو الس قسنم

جيمي ماكغولدريك

منسق الشؤون اإلنسانية

حنن وصلت إلى النمن قبل عقم، وجقت بلقًا يتعقيل يع اآلثقر الكقرثنم للنزاع الذي اضطر المالينن بقلفعل للنزوح بعنقًا عن ديقرهم، وأدى إلى قتل أو 
جرح اآلالف وإلى تفققم االحتنقجقت الس قسنم المزينم. وكقست في الوقت سف ه شحم البنقسقت وقلم العقيلنن وتفاي اسعقام األين والعوائس البنروقراطنم 
وريقح ال نقسم العقلمنم المعقك م تت بب يجتمعم في قلم البراهنن التي يمكن لاركقء العمل الس قسي جمعهق، إضقفم إلى يحقوديم الم قعقات التي 

يمكن لنق تدقيمهق وضعف استبقه العقلم تجقه األزيم في النمن.

 تح نت البنئم التاغنلنم إلى حق يق بعق يرور عقم على الرغم ين النزاع القائر. وقق سارسق في سوفمبر 2016م وثندم ت تعرض سظرة عقيم يفصلم 
عن االحتنقجقت الس قسنم، وفنهق تم تحلنل يزيق ين المعلويقت ين جمنع أسحقء البلق أكثر ين أي وقت يضى. وت كق الدرائن بجالء يق تمكنق ين 

رؤيته بقلفعل: الوضع في النمن كقرثي ويتقهور ب رعم. فهنقك يق يدقر ين 18.8 يلنوو شخص بحقجم إلى الم قعقة الس قسنم في قطقع واحق على 
األقل - بمق في ذلك 10.3 يالينن شخص يمن هم بحقجم إلى الم قعقة الفوريم لسدقذ أرواحهم أو الحفقظ علنهق. وهنقك أكثر ين 7 يالينن شخص 
ال يعرفوو يتى سنتنقولوو وجبتهم التقلنم يرة أخرى، وأكثر ين 8 يالينن يواجهوو سدصق حقدا في المنقه الصقلحم للارب والصرف الصحي. وأكثر ين 
سصف المرافس الصحنم ال تعمل. ويق يدرب ين 3.3 يالينن شخص - بمق في ذلك 2.1 يلنوو طفل - يعقسوو ين سوء التغذيم الحقد. وي دي النزاع 
في المتوسط إلى قتل أو إصقبم يق يدرب ين 75 شخصق كل يوم. وين المرجح أو يكوو التقهور ال ريع لالقتصقد قق أضر بأكثر ين ذلك بكثنر. 

كمق أجبر العنف أكثر ين 3 يالينن شخص ينذ ينتصف يقرس 2015م على ترك ينقزلهم، بمق في ذلك 2 يلنوو شخص يق زالوا سقزحنن حتى ينقير 
2017م. هذه األرققم يدلدم باكل يتحقى حقود يق قق يتخنله العدل.

على الرغم ين هذه التحقيقت الهقئلم، تمكن شركقء العمل الس قسي ين تحدنس ستقئج بقهرة. ففي عقم 2016م، سجح الاركقء في تدقيم الم قعقات التي 
أسهمت باكل يبقشر في إسدقذ األرواح أو تح نن الحنقة ألكثر ين 5.6 يالينن شخص. وتلدى - في المتوسط - يق يدرب ين 4 يالينن شخص 
ي قعقات غذائنم طقرئم كل شهر في عقم 2016م. ققم الاركقء خالل العقم ذاته أيضق ينقه صقلحم للارب ألكثر ين 1.2 يلنوو شخص، وتم 

توزيع األدويم والم تلزيقت الطبنم بمق يكفي لنحو 1.3 يلنوو شخص، ويعقلجم أكثر ين 530,000 شخص ين حقالت سوء التغذيم الحقد، وت لنم 
الم تلزيقت المنزلنم األسقسنم ألكثر ين 500,000 شخص سقزح، إضقفم إلى غنرهق ين السجقزات. وتاهق المراكز المنقاسنم الس قسنم العقيلم توسعًق 
في صنعقء وعقو وإب وصعقة والحقيقة. وقق تحدس كل هذا في ظل توفنر 60 في المقئم فدط ين المتطلبقت التمويلنم وفي بنئم تفرض فنهق أطراف 

النزاع  العوائس البنروقراطنم التي تحول في بعض األحنقو دوو الدنقم بجهود الغقثم.

يتمتع شركقء العمل الس قسي في ي تهل عقم 2017م بوضع جنق لزيقدة حجم السجقزات التي تحددت في العقم المقضي. ولكننق سقرك أيضق أو هنقك 
تحقيقت كبنرة يق زالت ققئمم. إو حجم االحتنقجقت لقى ال كقو في النمن يتجقوز باكل كبنر ققرتنق على تحدنس ذلك. ولنس بمدقور أطراف النزاع دائمق 

توفنر البنئم التمكنننم الالزيم لعملنقت الغقثم وهي ي تمرة افي اّتبقع سنقسقت تفققم ين اسهنقر االقتصقد وسظم الخقيقت االجتمقعنم. كمق أو اسهنقر 
الم س قت العقيم والخقصم يفرض الضغط على شركقء العمل الس قسي بمق يتجقوز اختصقصنق ودورسق المنقسبنن.

ولهذه األسبقب، فدق وضع الاركقء خطم االستجقبم الس قسنم للنمن لعقم 2017 لتامل فدط إسدقذ األرواح أو ي قعقات الحمقيم التي تلبي االحتنقجقت 
األكثر ضرورة والتي تم تحقيقهق في وثندم االحتنقجقت الس قسنم. وت تهقف خطم االستجقبم الس قسنم في النمن لعقم 2017 يق يدرب ين 12 يلنوو 
شخص في جمنع أسحقء البلق بتكلفم إجمقلنم ققرهق 2.1 يلنقر دوالر. وبقلنظر لحجم األزيم وتقهورهق المت قرع، فدق تمكن الاركقء ب هولم ين وضع 

خطط أوسع سطققق بكثنر. إال أسنق يق زلنق يلتزينن بمبقأ أو خططنق يجب أو ترتكز على البراهنن والدقرة الفعلنم على حق سواء. ستكوو الزيقدات في عقم 
2017 يحقودة وسوف تدع أسقسق في قطقعقت المواد الغذائنم والصحم والتغذيم الصحنم، والتي تضررت جمنعهق باكل صعب على وجه الخصوص. 

وإسني على ثدم ين أو جمنع أساطم خطم االستجقبم الس قسنم في النمن والتكقلنف المرتبطم بهق يعدولم وققبلم للتحدنس على حق سواء.

وفي حنن أسنق س عى للتخفنف ين اآلثقر المقيرة للنزاع على الفئقت األشّق ضعفًق في النمن، فإسني أتطلع ققيق للعمل يع جمنع األطراف المعننم ذات 
المصلحم داخل البلق وخقرجهق لضمقو أو تصل الم قعقات الس قسنم الفعقلم والدقئمم على المبقدئ ب رعم إلى أولئك الذين هم في أشّق الحقجم إلنهق.
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النزاع ونقاط الضعف المزمنة
واجهت النمن حتى قبل تصقعق النزاع الحقلي في ينتصف يقرس عقم 
2015م ي تويقت هقئلم ين االحتنقجقت الس قسنم النقجمم عن سنوات 
ين الفدر والتخلف والتقهور البنئي والنزاعقت المتدطعم وضعف سنقدة 

الدقسوو. وقق أدى يق يدرب ين عقينن ين الحرب إلى تفققم سدقط الضعف 
المزينم هذه، وترك يق يدقر ين 18.8 يلنوو شخص في حقجم إلى 

ي قعقات إس قسنم أو حمقيم – وهو يق ياكل زيقدة بمق يدرب ين 20 في 
المقئم ينذ أواخر عقم 2014م. وهذا يامل 10.3 يالينن شخص في 

فدر يققع يحتقجوو باكل عقجل وفوري إلى الم قعقة المندذة لألرواح في 
قطقع واحق على األقل. يلخص هذا الفصل بإيجقز التأثنر الكلي لألزيم. 
ولدق أوردسق يزيقا ين التفقصنل وتحلناًل لالحتنقجقت الخقصم بكل قطقع 

في وثندم النظرة العقيم حول االحتنقجقت الس قسنم في النمن.

حماية المدنيين
لدق كقو سنر العملنقت الدتقلنم وحانق. حتى تقريخ 31 دي مبر عقم 

2016، أبلغت المناآت الصحنم عمق يدرب ين 48 ألف ضحنم )بمق 
في ذلك يق يدرب ين 7.500 وفنقت( ستنجم للنزاع. تعتبر هذه األرققم أقل 
بكثنر ين الحدندم يدقرسم بقلحجم الحدندي للخ قئر سظرًا السخفقض ققرة 

تلك المناآت الصحنم على البالغ والصعوبقت التي يعقسي ينهق ال كقو 
في الحصول على العنقيم الصحنم. وقق أثنرت يخقوف جقيم باأو سنر 
النزاع، إذا ثبت أو جمنع األطراف يرتكبوو استهقكقت للدقسوو الس قسي 

تأثير

األزيم
أدى سحو عقينن ين الحرب إلى تقينر النمن، وستج عن ذلك احتنقج سحو 18.8 يلنوو شخص إلى ي قعقات 
إس قسنم وحمقيم - بمق في ذلك 10.3 يالينن ينهم في حقجم يقسم للم قعقات. ويقفع النزاع البلق ب رعم سحو 

االسهنقر االجتمقعي واالقتصقدي والم س ي.

لالطالع على سظرة عقيم أكثر تفصناًل عن األزيم وتأثنراتهق، 
يرجى االطالع على وثندم “سظرة عقيم على االحتنقجقت 

الس قسنم في النمن للعقم 2017م”
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 7,359

1,599

1 نظراً للعدد الكب� من املنشآت الصحية التي ال تعمل أو تعمل جزئياً نتيجة للرصاع، هذه األرقام أقل من الواقع 

ويحتمل أن تكون أكرب من ذلك. املصدر: منظمة الصحة العاملية (حتى 31 ديسمرب 2016)
املصدر: منظمة الصحة العاملية (سبتمرب 2016)
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القولي والدقسوو القولي لحدوق الس قو. وواصلت الغقرات الجويم الم تمرة 
والعملنقت الدتقلنم إلى إلحقق الخ قئر الفقدحم، والضرار بقلبننم التحتنم 

العقيم والخقصم، وعرقلم إيصقل الم قعقات الس قسنم. وبعق يق يدرب ين 
عقينن ين الحرب، ت بب أطراف النزاع وي يقيهم في أزيم حمقيم شقيقة 
يواجه فنهق المالينن ين ال كقو تهقيقات هقئلم على ساليتهم وعقفنتهم، 

وأدى بقلفئقت األكثر ضعفًق للكفقح ين أجل البدقء.

التهجير القسري وحاالت العودة
سزح ينذ شهر يقرس عقم 2015م أكثر ين 3 يالينن شخص في النمن، 
بمق في ذلك 2 يلنوو شخص ال زالوا سقزحنن بعنقًا عن ديقرهم ينذ ينقير 
2017م. ويلجأ يق يدرب ين سصف األشخقص النقزحنن حقلنًق في حجم 

وتعز وصنعقء. ويعنش يق يدرب ين 73 في المقئم ينهم يع أسر يضنفم 
أو في ي قكن ي تأجرة، يمق يزيق الضغط على الموارد الاحنحم أصال، و 
20 في المقئم يعناوو في يراكز جمقعنم أو تجمعقت ي قكن عاوائنم. 
ظلت تدقيرات النزوح ي تدرة إلى حق يق في العقم المقضي، وتراوحت يق 
بنن 2 يلنوو و 2.8 يلنوو شخص، وبدي يق يدرب ين 90 في المقئم 

سقزحنن بعنقًا عن ديقرهم ألكثر ين عارة أشهر. 
وقق عقد أكثر ين 1 يلنوو سقزح سقبس فدط إلى ينقطدهم األصلنم ي قتق 
على الرغم ين أو استقايم حقالت العودة هذه ال تزال هام للغقيم. ويع 
تزايق طول فترات النزوح، فدق استنفق العقيق ين النقزحنن جمنع يواردهم 
وأصبحوا يواجهوو ظروفًق في سزوحهم لم تترك لهم أي بقيل سوى العودة 
إلى ديقرهم األصلنم. ويتركز يق يدرب ين 70 في المقئم ين العقئقين 
في عقو وصنعقء وتعز. وتعنش أعقاد كبنرة ين العقئقين في المنقزل 
المتضررة، وهم غنر ققدرين على تحمل عملنقت الصالح ويواجهوو 

يخقطر جقيم يتعلدم بقلحمقيم.

التدهور االقتصادي، ونقص السلع وارتفاع األسعار
يتعرض االقتصقد النمني لتقينر ُيتعمَّق. ويدقر التدننم العقلمي الحتنقجقت 
يواجهم اآلثقر الكقرثنم أو الخ قئر على البنى التحتنم وغنرهق بلغت 19 
يلنقر دوالر - أي يق يعقدل سحو سصف النقتج المحلي الجمقلي في عقم 
2013. وقق استهقف أطراف النزاع البننم التحتنم االقتصقديم الرئن نم. 
وقق أدت الضربقت الجويم باكل رئن ي- إضقفم إلى الدصف أيضق 

وغنرهق ين الهجمقت – إلى تضرر أو تقينر المواسئ والطرق والج ور 
والمصقسع واألسواق. كمق جرى فرض قنود أدت إلى تعطنل تقفس ال لع 

للدطقع الخقص والم قعقات الس قسنم، بمق في ذلك الغذاء والقواء )أسظر 

أدسقه(. وكقست جمنع ال لع األسقسنم تدريبًق ولعقة أشهر يتقحم فدط 
وباكل يتدطع في يعظم المواقع، وكقست أسعقر ال لع األسقسنم في 

دي مبر 2016 أعلى بن بم 22 في المقئم في المتوسط يمق كقست علنه 
قبل األزيم. 

يعقسي النمن في الوقت سف ه ين أزيم في ال نولم الندقيم يمق ستج عنه 
يعقسقة ال كقو والتجقر وشركقء العمل الس قسي ين أجل سدل األيوال 
الندقيم إلى البالد وداخلهق. وأصبحت البنوك يترددة باكل يتزايق في 

تزويق االئتمقو للتجقر النمنننن ال قعنن الستنراد ال لع األسقسنم. وكقست 
النتنجم النهقئنم لذلك هي بنئم اقتصقديم أصبحت ال لع األسقسنم فنهق 
أكثر سقرة وأكثر تكلفم يثلهق يثل فرص سبل عنش ال كقو، فضاًل عن 
تراجع أو عقم إيكقسنم الحصول على الندق تمقيًق. ويواجه شركقء العمل 
الس قسي ضغوطًق يتزايقة لتعويض الدطقع التجقري بأكمله، األير الذي 

يفوق ققرتهق ودورهق المنقسبنن على حق سواء.

انهيار الخدمات األساسية والمؤسسات 
تاهق الخقيقت األسقسنم الضروريم األسقسنم والم س قت التي تزودهق 

اسهنقرًا ب بب النزاع والنزوح والتقهور االقتصقدي. وتفنق ال لطقت النمننم 
أو احتنقطنقت الندق األجنبي للبنك المركزي قق اسخفضت ين 4.7 يلنقر 
دوالر في أواخر عقم 2014م إلى أقل ين 1 يلنقر دوالر في سبتمبر عقم 
2016م، وتزايق عجز الموازسم العقيم بن بم أكثر ين 50 في المقئم إلى 
2.2 يلنقر دوالر. ويتم دفع رواتب يوظفي المرافس الصحنم والمعلمنن 
والعقيلنن اآلخرين في الدطقع العقم بطريدم يتدطعم، يمق يترك 1.25 
يلنوو شخص ين يوظفي القولم و6.9 يالينن شخص يمن يعولوسهم 
- يق يدرب ين 30 في المقئم ين ال كقو - دوو دخل ينتظم في وقت 

تاهق فنه البالد سدصق في ال لع وارتفقعقً في األسعقر.
وستنجم لذلك، تتعرض الخقيقت االجتمقعنم التي تدقيهق الم س قت العقيم 

لالسهنقر في الوقت الذي تتزايق فنه االحتنقجقت. وأعلنت وزارة الصحم 
العقيم وال كقو في صنعقء في أغ طس 2016م أسهق لم تعق ققدرة على 
تغطنم التكقلنف التاغنلنم للخقيقت الصحنم، وبحلول شهر أكتوبر كقست 

45 في المقئم فدط ين المرافس الصحنم تعمل باكل كقيل.
ويالحظ تزايق س بم التغنب عن العمل لقى كبقر الموظفنن - األطبقء 

وي تاقري التغذيم والمعلمنن – إذ ي عى الموظفوو ليجقد بقائل لعقلم 
أسرهم. وعلى رأس الضغوط للتعويض عن الدطقع التجقري المتعثر، 

ي تجنب شركقء العمل الس قسي للقعوات المتزايقة ل ق الفجوات النقجمم 

املصدر: مجموعة العمل املعنية بالتحركات السكانية (املنظمة الدولية للهجرة/املفوضية العليا لالجئ�). * تشمل األرقام النازح� بسبب النزاع والكوارث الطبيعية وما يزيد عن مليون عائد.

(*)3.1

0.3

نوفمربسبتمربيوليومايوفربايرديسمربأكتوبريوليويونيو مارس مايو مارس ديسمرب

201420152016

عدد النازح� والعائدين (باملليون)

ي تويقت النزوح على ير الزين
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عن اسهنقر الم س قت العقيم.

القيود التي تفرضها أطراف النزاع
يفرض أطراف النزاع، وباكل روتنني، قنودًا على حركم األشخقص 

والبضقئع والم قعقات الس قسنم. ويعتمق النمن على الواردات ألكثر ين 
90 في المقئم ين احتنقجقت المواد الغذائنم األسقسنم وجمنع كمنقت 
الوقود واألدويم تدريبًق. وت ببت الدنود المتذبذبم المفروضم ين قبل 

التحقلف على الواردات، فضال عن الغقرات الجويم على البنى التحتنم 
يثل يننقء الحقيقة، في تفققم االحتنقجقت ين خالل العققم الاقيقة 

للواردات التجقريم. حنث حظرت قوات التحقلف والحكويم النمننم أيضق 
ينذ أغ طس 2016م استخقام يطقر صنعقء للطنراو التجقري. وتانر 
تدقيرات الخطوط الجويم النمننم قبل الحظر إلى أو يق ال يدل عن ثلث 

الركقب كقسوا ي قفروو إلى الخقرج للحصول على العنقيم الطبنم، غقلبًق في 
الحقالت التي لم يعق يتوفر عالجهق في النمن.

وفرضت قوات الحوثننن/صقلح وغنرهق ين الجمقعقت قنودا على ال كقو 
واليقادات األسقسنم ين دخول المنقطس المتنقزع علنهق، بمق في ذلك 
الدنود المتكررة في تعز والمنقطس الدريبم ينهق. وترفض ال لطقت في 

صنعقء وينقطس أخرى أيضق أو ت خر في بعض األحنقو ينح التصقريح 
لألساطم الس قسنم، بمق في ذلك طلبقت الحركم ين أجل تدننم أو تدقيم 

المعوسم. وقق تم إلغقء أو فرض قنود على ورش عمل وعلى عملنقت جمع 
البنقسقت الس قسنم وتبقدل المعلويقت باكل يتدطع. ويتم حل هذه الدنود 

في بعض األحنقو ين خالل الحوار، ولكن الوقت الضقئع يمثل عبئق غنر 
يدبول بقلن بم لألشخقص الذين هم في أيس الحقجم إلى الم قعقات. 
وتانر التطورات اليجقبنم التي حقثت ينذ سوفمبر 2016م إلى أو هذه 

الدنود قق تتح ن باكل كبنر في الفترة الدقديم.

االحتياجات اإلنسانية المتنامية في القطاعات الرئيسية 
يحتقج يق يدقر بـ 18.8 يلنوو شخص إلى سوع ين أسواع الم قعقات أو 
الحمقيم ين أجل تلبنم احتنقجقتهم األسقسنم، بمق في ذلك 10.3 يالينن 

شخص يمن هم بحقجم فعلنم إلى ي قعقات تندذ أرواحهم أو تحقفظ 
علنهق، وهو يق يمثل ارتفقعًق بنحو 20 في المقئم ينذ أواخر عقم 2014م 

PEOPLE IN NEED (2012 - 2017)

13.1

201220132014*201520152016

(باملالي�)

18.8

املصــدر: نــداء االســتغاثة للعــام 2013م؛ وثيقــة االحتياجــات اإلنســانية 

لعــام 2014م؛ وثيقة االحتياجات اإلنســانية لعام 2015م؛ الوثيقة املعّدلة 

لالحتياجــات اإلنســانية للعــام 2015م؛ وثيقة االحتياجات اإلنســانية لعام 

2016م؛ وثيقة االحتياجات اإلنسانية لعام 2017م

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم يع يرور الزين

 

وهي يقفوعم بقالحتنقجقت المتزايقة في كقفم الدطقعقت بعق سحو عقينن 
ين النزاع. ويدل عقد األشخقص المحتقجنن للم قعقات الس قسنم المدقر 
بـ 18.8 يلنوو شخص عن العقد الذي شهقه عقم 2016م، والذي بلغ 
21.2 يلنوو شخص، ويعكس هذا التغننر إجراءعملنقت أكثر دقم لجمع 
وتحلنل البنقسقت فدط وال يف ر بأي حقل ين األحوال على أسه “تح ن” 

في الوضع الس قسي الكقرثي في النمن. 

 األمن الغذائي والزراعة
تانر النتقئج األولنم لتدننم األين الغذائي والتغذيم في حقالت الطوارئ 

إلى أو 17.1 يلنوو شخص يعقسوو ين اسعقام األين الغذائي في النمن، 
بمق في ذلك 7.3 يالينن شخص يعقسوو ين اسعقام األين الغذائي 

الحقد - وهذا أعلى بكثنر ين العقد المدقر في وثندم “النظرة العقيم حول 
االحتنقجقت الس قسنم”. كمق أبلغ يق س بته خمس وثمقسوو في المقئم ين 
األسر التي تعمل في المجقل الزراعي عن الحقجم الملحم للم تلزيقت 

الزراعنم. وستظهر النتقئج النهقئنم لهذا التدننم في فبراير 2017م. 

الصحة 
يحتقج يق يدقر بـ 14.8 يلنوو شخص إلى الوصول إلى خقيقت الرعقيم 
الصحنم األسقسنم، بمق في ذلك 8.8 يالينن شخص يمن يعناوو في 

ينقطس تفتدر باقة إلى الخقيقت. ويوجق سدص حقد في المواد الطبنم ويق 
س بته 45 في المقئم ين المرافس الصحنم العقيلم فدط. كمق تعرض 274 
يرفدًق صحنًق للتضرر أو القيقر، وقتل 13 عقياًل وجرح 31 عقياًل في 

المجقل الصحي على األقل حتى أكتوبر 2016م. 

التغذية الصحية 
يعقسي سحو 3.3 يالينن طفل وايرأة حقيل أو يرضعم ين سوء التغذيم، 
بمق في ذلك 462,000 طفل دوو سن الخقي م يعقسوو ين سوء التغذيم 
الحقد الوخنم. وهذا يمثل ارتفقعًق بمدقار 57 في المقئم ينذ أواخر عقم 

2015م، األير الذي ين شأسه أو يهقد األرواح وإيكقسنم استمرار الحنقة 
ألولئك المتضررين. 

المياه والصرف الصحي والنظافة
يحتقج يق يدقر ب 14.5 يلنوو س مم إلى الم قعقات في تأينن يحتقج 

يحتقج يق يدقر بـ 14.5 يلنوو شخص إلى الم قعقات في تأينن 
الوصول إلى المنقه الصقلحم للارب وخقيقت الصرف الصحي، بمق في 

ذلك 8.2 يالينن شخص يمن هم في حقجم يقسم لذلك. وهذا يمثل 
ارتفقعًق بن بم 8 في المقئم ينذ أواخر عقم 2014م، حنث تكثفت شقة 

هذه االحتنقجقت. 

اإليواء  والمواد األساسية 
يحتقج يق يدقر بـ 4.5 يالينن شخص إلى اليواء أو المواد المنزلنم 
األسقسنم الضروريم، بمق في ذلك النقزحنن والمجتمعقت المضنفم 
والعقئقين األولننن، حنث ي هم النزوح النقجم عن استمرار النزاع، 

فضاًل عن حقالت العودة األولنم إلى بعض المنقطس، في زيقدة هذه 
االحتنقجقت. 

الحماية 
يحتقج سحو 11.3 يلنوو شخص إلى الم قعقات في حمقيم وحفظ 
ساليتهم أو كرايتهم أو حدوقهم األسقسنم، بمق في ذلك 2.9 يلنوو 

شخص يمن يعناوو في المنقطس المتضررة باكل كبنر. كمق يحتقج 
األشخقص ين الفئقت الضعنفم إلى الخقيقت الدقسوسنم والنف نم وغنرهق 

ين الخقيقت، بمق في ذلك دعم حمقيم األطفقل والحمقيم ين العنف الدقئم 
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على النوع االجتمقعي.

التعليم
هنقك يق يدقرب 2 يلنوو طفل يمن هم في سن االلتحقق في المقرسم 
هنقك يق يدقرب 2 يلنوو طفل يمن هم في سن االلتحقق في المقرسم 
غنر يلتحدنن بقلنظقم التعلنمي ويحتقجوو إلى دعم حدهم في الحصول 
التعلنم. وهنقك أكثر ين 1,600 يقرسم غنر صقلحم لالستخقام ستنجم 

األضرار النقجمم عن النزاع أو وإيواء النقزحنن أو احتاللهق بواسطم 
يجموعقت ي لحم.

سبل العيش وقدرات المجتمعات المحلية على التحمل في مواجهة األزمات

تانر تدقيرات إلى فدقاو يق يدقر بنحو 8 يالينن شخص في النمن 
سبل عناهم أو أسهم يعناوو في يجتمعقت تفتدر إلى الحّق األدسى ين 
الخقيقت األسقسنم. تحتقج المجتمعقت المحلنم إلى دعم تعزيز ققراتهق 
على التحمل، بمق في ذلك إزالم األلغقم وغنرهق ين المتفجرات في يق قق 

يصل إلى 15 يحقفظم.

األشخقص المحتقجنن للم قعقات الس قسنم ح ب الدطقع

إجمقلي المحتقجنن للم قعقات الس قسنم ح ب النوع 
االجتمقعي وفئتهم ين الالجئنن والمهقجرين

7

PART I: IMPACT OF THE CRISIS

PEOPLE IN NEED BY SECTOR

TOTAL PEOPLE IN NEED BY SEX AND RAM

Source: Clusters.
(*) Clusters estimate the number of people in Yemen with sectoral needs, excluding refugees and migrants. The chart on the right refers to cluster estimates only 
and does not include refugees or migrants. The Multi-Sector for Refugees and Migrants (RAM) provides estimates of sectoral needs for refugees, asylum seekers 
and migrants in Yemen. These �gures appear under the "RAM" column in the table on the left. 
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0.34

2.3

أشخاص يف حاجة 

ماسة

إج�يل األشخاص املحتاج� 

للمساعدات اإلنسانية

األشخاص املحتاج� 

للمساعدات اإلنسانية

األشخاص األشد احتياجاً إج�يل األشخاص املحتاج� 
للمساعدات اإلنسانية

الصحة

املياه
والرصف الصحي

األمن الغذا� والزراعة

الح�ية

التغذية الصحية

اإليواء واملواد الغذائية
وتنسيق وإدارة املخي�ت

التعليم 

(باملالي�)

الالجئون واملهاجرون

7

PART I: IMPACT OF THE CRISIS

PEOPLE IN NEED BY SECTOR

TOTAL PEOPLE IN NEED BY SEX AND RAM

Source: Clusters.
(*) Clusters estimate the number of people in Yemen with sectoral needs, excluding refugees and migrants. The chart on the right refers to cluster estimates only 
and does not include refugees or migrants. The Multi-Sector for Refugees and Migrants (RAM) provides estimates of sectoral needs for refugees, asylum seekers 
and migrants in Yemen. These �gures appear under the "RAM" column in the table on the left. 
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2.2

ذكرأنثى 

7.5

7.4

7.1
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1.2

0.34

2.3

أشخاص يف حاجة 

ماسة

إج�يل األشخاص املحتاج� 

للمساعدات اإلنسانية

األشخاص املحتاج� 

للمساعدات اإلنسانية

األشخاص األشد احتياجاً إج�يل األشخاص املحتاج� 
للمساعدات اإلنسانية

الصحة

املياه
والرصف الصحي

األمن الغذا� والزراعة

الح�ية

التغذية الصحية

اإليواء واملواد الغذائية
وتنسيق وإدارة املخي�ت

التعليم 

(باملالي�)

الالجئون واملهاجرون

المصقر: المجموعقت 

)*( تدقر المجموعقت الدطقعنم عقد األشخقص  ذوي االحتنقجقت الدطقعنم في النمن، بقستثنقء الالجئنن والمهقجرين. يانر المخطط على الجهم النمنى إلى تدقيرات المجموعم فدط وال يامل الالجئنن والمهقجرين. تدقم تدننم الالجئنن 
والمهقجرين يتعقد الدطقعقت تدقيرات فنمق يتعلس بقالحتنقجقت الدطقعنم بقلن بم لالجئنن، وطقلبي اللجوء، والمهقجرين في النمن. وتظهر هذه األرققم تحت العمود الخقص بقلالجئنن والمهقجرين في الجقول على الجهم الن رى

.
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6 أكتو�ر 2016مایو وأغسطس 2016

انتهى وقف إطالق النار 
الرسمي عقب اختتام محادثات 
السالم دون نتائج تذ�ر، حیث 
تصاعدت االشتباكات والغارات 
الجو�ة عبر البالد. 

 أوائل ینایر 2016

ضر�ت غارة جو�ة موقعًا لحفر بئر 
میاه في صنعاء، كما ضر�ت الغارات 
المتتا�عة أوائل المسعفین الذین هرعوا 
إلى م�ان الحادث.

11 سبتمبر 2016

أعلنت وزارة الصحة عن تفشي و�اء الكولیرا، حیث تم اإل�الغ عن أكثر 
من 15,600 حالة مشتبه بها منذ 11 ینایر 2017م، �الرغم من 
انخفاض األنباء المتعلقة �ظهور حاالت جدیدة.

تصاعد النزاع خاصة في 
المناطق الجنو�یة الغر�یة. وأطلع 
مبعوث األمین العام لألمم 
المتحدة أطراف النزاع في طرح 
خارطة طر�ق مقترحة للسالم. 

ینایر 2017 

دخول وقف إطالق النار حیز التنفیذ إثر بدء 
األطراف محادثات سالم تحت رعا�ة األمم 

المتحدة في سو�سرا، في حین تم اإل�الغ عن 
حدوث خروقات متكررة خالل فترة هذه الهدنة.

15 د�سمبر 2015     

تجدد الوقف السار� لألعمال القتالیة �عد تأجیله عدة 
مرات، حیث بدأت محادثات سالم في الكو�ت تحت 

رعا�ة األمم المتحدة في 21 أبر�ل.

10 أبر�ل 2016 

هزت عدة غارات جو�ة الصالة الكبر� في صنعاء 
مما أد� إلى مقتل 140 شخصًا على األقل، وجرح 
أكثر من 600 في واحدة من أسوأ الحوادث المنفردة 

وأكثرها �ارثیة في تار�خ النزاع. 

8 أكتو�ر 2016 

ضرب هجوم صاروخي منطقة مدینة في تعز، مما أد� إلى 
مقتل 10 أشخاص – معظمهم من األطفال. وقد نفذت القوات 

الموالیة للحوثیین قصفًا عشوائیًا على مناطق مدنیة مأهولة 
�الس�ان في تعز �استمرار منذ أغسطس 2015.

4 أكتو�ر 2016

انفّضت محادثات السالم في الكو�ت في 6 أغسطس دون توصل األطراف إلى اتفاق، 
حیث تكثفت االشتباكات والغارات الجو�ة مباشرة �عد ذلك. ضر�ت الغارات الجو�ة سوقًا 

م�تظًا في صنعاء، ومدرسة في مدینة صعدة، إضافة إلى مستشفى تدعمها منظمة أطباء 
�ال حدود في مدینة حجة في شهر أغسطس، في حین قتلت میلیشیات الدولة اإلسالمیة 
60 شخصًا على األقل في هجوم انتحار� في عدن. وأغلق مطار صنعاء أمام حر�ة 

الطیران المدني. 

أغسطس 2016

تساقطت أمطار غز�رة في مایو وأغسطس مما أد� إلى حدوث 
فیضانات في 7 محافظات. وقدر الشر�اء أن 70 شخصًا قد قتلوا 
في الفیضانات، وأصبح أكثر من 35 ألف شخص �حاجة إلى 
مساعدات إنسانیة.

اجتاح إعصاران متتا�عان الساحل الجنو�ي وجز�رة سوقطرة، مما أد� إلى مقتل 10 أشخاص على األقل والتسبب �فیضانات واسعة. عادة ال تحدث األعاصیر التي تتقاطع مع 
سطح الیا�سة إال �ش�ل نادر في الیمن  و�عتبر حدوث إعصار�ن بهذا التعاقب السر�ع أمرًا غیر مسبوق تقر�بًا.

نوفمبر 2015 

بدء مهلة إنسانیة لمدة 5 أ�ام، وتم 
اإل�الغ عن حدوث خروقات متكررة. 

 تغیرت الخطو� األمامیة في النزاع إلى حد �بیر، إذ سیطرت قوات 
التحالف المدعومة على محافظة عدن في أواخر یولیو وامتدت لتصل 

إلى أجزاء كبیرة من المناطق الواقعة في جنوب الیمن في منتصف 
أغسطس. كما اندلعت اشتباكات �بیرة مدعومة �غارات جو�ة في تعز، 

ووقعت المدینة تحت الحصار. 

ضر�ت غارتان جو�تان واضحتان للعیان حفلي زفاف، مما أد� 
إلى مقتل أكثر من 150 شخص، حیث وقع الهجوم األول في 

28 سبتمبر في محافظة تعز وقتل أكثر من 130 شخص، 
بینما وقع الهجوم الثاني في مدینة ذمار وأد� إلى مقتل 23 

شخصًا على األقل.

أعلنت الدولة اإلسالمیة مسؤولیتها عن الهجمات 
التي استهدفت قوات التحالف ومسؤولي الح�ومة 
الیمنیة في فندق القصر في محافظة عدن، إضافة 
إلى مجموعة من المصلین في مسجد �صنعاء. 
وأد� ذلك إلى مقتل 22 شخصًا على األقل.

ضر�ت غارة جو�ة میناء الحدیدة وأدت إلى 
تدمیر البنى التحتیة األساسیة للمیناء الذ� �عد 
أكبر موانئ الیمن البحر�ة. أدار هذا المیناء قبل 
األزمة معظم الواردات الضرور�ة إلى الیمن من 
أغذ�ة وأدو�ة ووقود للبلد.

وضعت األمم المتحدة الیمن على حالة الطوار� 
من المستو� الثالث- وهو أعلى مستو�.

 6 أكتو�ر 2015 18 أغسطس 2015    1 یولیو 2015   

26-19 مارس 2015 

من أواخر سبتمبر إلى مستهل أكتو�ر 2015من منتصف یولیو حتى منتصف أغسطس 122015 مایو 2015

تصاعد متسارع في النزاع، حیث استهدفت التفجیرات االنتحار�ة مسجدین في صنعاء في 19 مارس، مما أد� إلى مقتل نحو 150 شخص و�صا�ة 350 آخر�ن. كما تقدمت قوات الحوثیین/صالح 
جنو�ًا نحو تعز، ولحج، وعدن. و�دأت في 26 مارس قوات التحالف التي تقودها السعود�ة شن غارات جو�ة، ثم جر� تصعید للقتال والغارات الجو�ة �ش�ل سر�ع في �ل أنحاء البلد.

المخطط الزيني
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األهداف

االستراتنجنم
سنعطي الاركقء في عقم 2017 األولويم لتدقيم الم قعقات والحمقيم المبقشرة المندذة لألرواح ين أجل يواجهم أكثر 
االحتنقجقت شّقة ح بمق تم تحقيقهق في وثندم “النظرة العقيم حول االحتنقجقت الس قسنم”، حنث ستعزز كقفم أساطم 
حفظ ال اليم والكرايم وإتقحم الوصول العقدل للم قعقة الس قسنم الدقئمم على يبقدئ العمل الس قسي. كمق سن عى 

الاركقء لقعم الخقيقت والم س قت األسقسنم والضروريم لالستجقبم، إضقفم إلى تح نن التن نس، والم قءلم والمنقصرة. 

في ضوء االرتفقع الم تمر لم تويقت االحتنقجقت المعنانم واستهقكقت الحدوق األسقسنم، يحقفظ الفريس الُدطري الس قسي على إبدقء تركنزه االستراتنجي 
ينصبًق على تدقيم الم قعقات والحمقيم المبقشرة والمندذة لألرواح. تظهر الم شرات واألهقاف المرتبطم بكقفم األهقاف االستراتنجنم لعقم 2017 في 

الملحس 1.

تدقيم الم قعقات المندذة لألرواح لألشخقص األشّق  ضعفًق في النمن ين خالل استجقبم فعقلم وي تهقفم. 
يحتقج تنقيي أعقاد ال كقو في النمن إلى تدقيم ي قعقات إس قسنم ين شأسهق أو تضمن احتنقجقتهم المعنانم األسقسنم، 
ويتضح ذلك ين الزيقدات الكبنرة في ي تويقت اسعقام األين الغذائي الاقيق وسوء التغذيم الحقد وسدص المنقه النظنفم 
والنزوح وتراجع الخقيقت الصحنم. وسنبدى الهقف األسقسي للاركقء يتمّثاًل في توفنر الم قعقات المندذة لألرواح.

ضمقو أو تعمل كقفم أشكقل الم قعقات على تعزيز الحمقيم وال اليم والكرايم لألشخقص المتضررين، وأسهق تدقم 
بقلت قوي للرجقل والن قء والفتنقو والفتنقت. 

ستعمل الم قعقات على تعزيز ساليم وكرايم الفئقت التي تدقم لهق، حنث سنتمتع جمنع األشخقص– سواء كقسوا رجقاًل 
أو س قًء أو فتنقسًق أو فتنقت ين كقفم الفئقت ال كقسنم – بإيكقسنم الوصول العقدل للم قعقات وفدًق الحتنقجقتهم. كمق 
سنعمل الاركقء على ديج الحمقيم والتحلنل الدقئم على النوع االجتمقعي في كقفم قلطقعقت االستجقبم بمق يتوافس يع 

خطط عمل الفريس الُدطري الس قسي للحمقيم والنوع االجتمقعي.  

دعم وحفظ الخقيقت والم س قت الضروريم للعمل الس قسي الفوري وتعزيز سبل العنش وققرات التحمل. 
ي تنق العمل الس قسي في النمن إلى تاغنل الحق األدسى ين الخقيقت األسقسنم المدقيم ين الم س قت العقيم. وحنث 

أو هذه الخقيقت تنهقر باكل يتزايق، ف نعمل الاركقء على تعزيز القعم الذي ي تهقف الخقيقت الرئن نم العقيم، 
فضاًل عن تصمنم العمل الس قسي بقلاكل الذي يتمم هذه الخقيقت. وسنتقبع الاركقء في سفس الوقت استكاقف 

الفرص الهقدفم لقعم سبل العنش والمروسم، وتحقيقًا في المنقطس التي تتمتع بقستدرار س بي أكبر.

دم وققبلم للم قءلم وتنقصر بفقعلنم لألشخقص األشّق ضعفًق في النمن.  تدقيم استجقبم إس قسنم ققئمم على المبقدئ وين َّ
ستعمل االستجقبم الس قسنم في عقم 2017 على تعزيز القيج واالقتراب أكثر ين األشخقص المتضررين، حنث سندوم 
الاركقء بتعزيز التن نس عن طريس إعطقء األولويم للمنقهج الماتركم وياقركم الموظفنن في عملنم صنع الدرار ين 

المراكز المنقاسنم. وستاقرك كقفم خطط االستجقبم الس قسنم في النمن في إطقر الم قءلم الماتركم الذي سنعمل على 
إشراك الن قء والرجقل على سحو أفضل، وديج أولويقتهم في االستجقبم باكل أكثر فقعلنم، والسهقم في تحدنس المزيق 
دم إلى زيقدة اهتمقم العقلم بقألزيم النمننم، وإشراك الجهقت المعننم  ين الم قواة. سن دي إجراء حملم المنقصرة المن َّ

الرئن نم في يجموعم ين الدضقيق، بمق في ذلك وصول الم قعقات الس قسنم.

1
2
3
4



الجزء األول: استراتنجنم االستجقبم

10

استراتيجية

االستجقبم
يهقف شركقء العمل الس قسي للوصول إلى 12 يلنوو شخص في النمن لتدقيم الم قعقات المندذة لألرواح أو 
الحمقيم في 2017، وهذا يمثل تلبنم االحتنقجقت الملحم لـ 10.3 يالينن شخص في كقفم المحقفظقت حنثمق 
ي مح وصول الم قعقات الس قسنم والدقرة التاغنلنم بذلك، إضقفم إلى يعقلجم االحتنقجقت المتوسطم في 

المنقطس التي يكوو فنهق ال كقو يعرضنن لخطر االسزالق إلى دائرة االحتنقجقت الاقيقة.

ترتكز خطم االستجقبم الس قسنم لعقم 2017م في النمن على فرضنقت 
والتزايقت التخطنط الماترك الهقدف لقعم ققرة شركقء العمل الس قسي 

على تحدنس األهقاف االستراتنجنم لهذا العقم، حنث تركز هذه االلتزايقت 
بوضوح على سطقق العمل المحقد لخطم االستجقبم، وتطبنس ينهقج أكثر 
تكقياًل، وتعزيز التمكنن المحلي، والعمل على إساقء شراكقت أقوى إضقفم 
إلى االستخقام االستراتنجي لأليوال المجمعم. وسوضح أدسقه كل التزام ين 
هذه االلتزايقت، كمق أو هنقك أيضًق فصول ي تدلم يخصصم للحقيث 
عن وصول الم قعقات الس قسنم والدقرة التاغنلنم، فضاًل عن إدراج 

استراتنجنقت االستجقبم المخصصم لدطقع يحقد في الجزء 2 ين خطم 
االستجقبم الس قسنم للنمن. 

فرضيات التخطيط  
يتوقع سننقريو التخطنط لعقم 2017 استمرار النزاع على الن س سف ه لعقم 

2016، إضقفم إلى ت قرع االستمرار في تقهور الظروف االقتصقديم 
واالجتمقعنم. 

االحتياجات اإلنسانية: سن تمر ظهور االحتنقجقت الس قسنم الكبنرة 	 
في كقفم الدطقعقت سظرًا الستمرار النزاع، واسعقام األين، واالسهنقر 
االقتصقدي، والتأخر التنموي المزين. وحتى لو تم تحدنس ت ويم 

سنقسنم في ي تهل العقم، ستواصل هذه االحتنقجقت ظهورهق ويرجح أو 
ت تمر في التفققم خالل عقم 2017 ستنجم للحرب القائرة ينذ عقينن. 

فهنقك يق يدقر ب 18.8 يلنوو شخص بحقجم إلى الم قعقات 
الس قسنم في قطقع واحق على األقل - بمق في ذلك 10.3 يالينن يمن 

هم بحقجم إلى الم قعقات الفوريم لسدقذ أرواحهم أو الحفقظ علنهق. 
وستظل هنقك ثغرة كبنرة ققئمم بنن االحتنقجقت الملحم والمحقدة ضمن 

خطم االستجقبم الس قسنم وإجمقلي احتنقجقت البلق بأكملهق.
ديناميكيات النزاع: ستختلف شقة النزاع باكل كبنر ح ب المنطدم، 	 

وح ب يق تاهقه ينقطس الخطوط األيقينم المحلنم ين كثقفم في 
االشتبقكقت أو الغقرات الجويم، إذ ستظل غنرهق ين المنقطس أكثر 
هقوء س بنًق. وقق تتغنر ال نطرة على المنقطس الواقعم في الخطوط 
األيقينم بطريدم يق خالل العقم، غنر أسه ين غنر المتوقع أو يت ع 
سطقق االشتبقكقت في يختلف أسحقء البلق. كمق قق توفر المنقطس 
المحلنم التي تتمتع بدقر أكبر ين األين فرصًأ ت قعق في دعم 

ققرات التحمل لقى المجتمعقت المحلنم واستكاقف سبل وضع برايج 
السعقش. 

التحركات السكانية: ستتنوع أسمقط النزوح والعودة بنقًء على الم تويقت 	 
المحلنم ال قئقة للنزاع واسعقام األين، حنث سنبدى عقد األشخقص 

النقزحنن يتراوح بنن 2 إلى 3 يالينن شخص، فنمق سنتراوح عقد 
العقئقين يق بنن 1 إلى 2 يلنوو شخص. كمق ستظل االحتنقجقت ذات 
األولويم ح بمق تم تحقيقهق باكل يبقئي بنقًء على احتنقجقت النقزحنن 
تتمحور حول الغذاء والمنقه الصقلحم للارب واليواء والرعقيم الصحنم 

والحمقيم. أيق بقلن بم الحتنقجقت العقئقين ذات األولويم، ف تكوو 
يمقثلم الحتنقجقت النقزحنن إلى جقسب تأينن سبل العنش والتعلنم. 

وستبدى حقالت العودة غنر ثقبتم في العقيق ين المنقطس سظرًا السعقام 
األين الم تمر، كمق أسه لن يتم تحدنس حلول دائمم لماقكلهم إلى حق 

كبنر.
المخاوف المتعلقة بالحماية: يتوقع أو تزداد احتنقجقت الحمقيم للفئقت 	 

ال كقسنم األشق ضعفًق، بمق في ذلك يخقطر العنف الدقئم على النوع 
االجتمقعي، إضقفم إلى أو النزاع لن يتوقف عن خلس يخقطر شقيقة 

ين شأسهق تهقيق ساليم وعقفنم المقسننن وحدوقهم األسقسنم. كمق 
سن تمر أطراف النزاع بقستهقك الدقسوو الس قسي القولي والدقسوو القولي 
لحدوق الس قو في ظل غنقب آلنقت ي قءلم أقوى وأكثر صرايم. وقق 
تزداد التوترا ت داخل المجتمعقت في ظل تزايق شح الموارد وتعرض 
المجتمعقت المضنفم للنقزحنن على وجه التحقيق للخطر كلمق طقلت 
يقة النزوح وتفققم العبء على المضنفنن. كمق أسه ين المرجح أو 

ترتفع يعقالت الجريمم عدب سفقذ آلنقت التأقلم. ويمكن للعنف المنزلي 
والمجتمعي أو يزداد أيضًق كلمق واجهت األسر والمجتمعقت الضغط 
والجهقد والندص المتراكم في اليقادات. كمق ستاتق حقة التمننز 

العنصري ضق األقلنقت بتفققم المنقف م على الموارد. 
المؤسسات العامة: سوف تنخفض ققرة ي س قت الدطقع العقم على 	 

التقحم والحفقظ وتخزين الخقيقت األسقسنم في العقيق ين المنقطس 
سظرًا لدلم التمويل، بمق في ذلك الرواتب للجهقت الرئن نم المعننم 

بتدقيم الخقيقت. وسن دي عجز الم س قت العقيم عن تلبنم التكقلنف 
التاغنلنم إلى عرقلم إيصقل الخقيقت المجتمعنم األسقسنم، إضقفم إلى 
التأثنر على جودة الخقيقت المدقيم. كمق ستتضرر كل ين قطقعقت 
الصحم والتغذيم والتعلنم والنظقفم باكل جزئي. كذلك ين المرجح أو 
يزداد تفاي سوء التغذيم واأليراض المعقيم، في حنن سنواجه شركقء 
العمل الس قسي ضغوطًق يتزايقة للتعويض عن التقهور في ي توى 

الخقيقت العقيم. 
البعد االقتصادي: ستظل األسواق التجقريم تعمل بقلحق األدسى في 	 

يعظم المنقطس على األقل، ستنجم تلدي اليقادات عن طريس الدطقع 
غنر الرسمي باكل رئن ي، وققرة بعض ال لع على دخول البالد 

عبر الدنوات النظقينم )أسظر “الواردات” أدسقه(. كمق سنتم إتقحم ال لع 
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األسقسنم في يعظم المحقفظقت باكل يتدطع على األقل في األسواق 
المحلنم ولكن بأسعقر أكثر ارتفقعًق )أعلى بن بم تتراوح بنن %30 إلى 
%50 ين يمق كقست علنه قبل األزيم(. وستعزف البنوك األجنبنم عن 

التعقيل يع البنوك النمننم ب بب تصننف النمن كقولم “شقيقة المخقطر”، 
كمق يمكن أو تواجه هذه األخنرة إغالق ح قبقتهق في الخقرج أو رفض 
حواالتهق المدويم بقلصرف األجنبي. وكذلك سننعكس الندص الحقصل 

في احتنقطقت الندق األجنبي وسعر الصرف إلى ارتفقع أسعقر كقفم ال لع 
تدريبًق، وسنواجه النمننوو الذي يعناوو في الخقرج صعوبقت عقة لرسقل 

الحواالت المقلنم إلى عوائلهم – التي تاكل يصقرًا كبنرًا للقخل في 
فترة يق قبل األزيم - ب بب الدنود المصرفنم المفروضم. وهكذا سنواجه 

شركقء العمل الس قسي ضغوطًق يتزايقة للتعويض عن تعثر وتقاعي 
الدطقع التجقري.

واردات اإلمدادات األساسية: يعتمق النمن على الواردات ألكثر ين 	 
90 في المقئم ين المواد الغذائنم األسقسنم، وكقفم إيقادات الوقود 

والم تلزيقت الطبنم تدريبًق. لذلك سنظل ي توى استنراد الواردات التجقريم 
الخقصم بهذه ال لع أدسى ين الم تويقت المطلوبم، وستبدى أسعقر ال لع 
األسقسنم أعلى باكل كبنر. وستقفع الدنود المفروضم على االستنراد ين 
قبل التحقلف باكل رئن ي إلى العجز عن توفنر بعض ال لع والت بب 
في تأخنر وصول غنرهق ين ال لع، حنث سنكوو التأخنر جزئنًق على 

األقل سظرًا للصعوبقت التي يواجههق التجقر في الحصول على التمويل، 
والتي تامل االعتمقدات البنكنم التي يصقرهق البنك المركزي النمني ينذ 

استدقله إلى يوقع آخر؛ فضاًل عن ايتنقع البنوك األجنبنم عن إصقار هذه 
االعتمقدات أو المتطلبقت الالزيم لصقار يقئم في المقئم ين الضمقسقت 
البنكنم. وقق أرسل العقيق ين الم توردين الرئن ننن في دي مبر 2016م 
يذكرات إلى ال لطقت النمننم لتحذيرهق باأو احتمقل توقف واردات الدمح 
باكل كقيل سظرًا لعجزهم عن الحصول على التمويل. وبقلتقلي، سن تمر 
الندص في ال لع األسقسنم ستنجم لتلك الدنود والتأخنرات، وسناكل ذلك 

دافعًق كبنرًا الزديقد االحتنقجقت الس قسنم.
سبل العيش: أدى سحو عقينن ين األزيم إلى ارتفقع س ب البطقلم، 	 

وخ قرة سبل العنش الحضريم والريفنم، وحقوث اسدطقعقت في دفع رواتب 
يوظفي الدطقع العقم، وهو يق ي دي في المدقبل إلى يضقعفم تأثنر 

ارتفقع أسعقر ال لع والنواقص المحلنم. لذا سنواجه ال كقو ستنجم لهذا 
“التأثنر المضقعف” صعوبقت عقة لتلبنم احتنقجقتهم في الوقت الذي 

تضعف فنه سبل العنش أو تتالشى. كمق سترتفع يعقالت الفدر، وسنعتمق 
األشخقص المتضرروو باكل يتزايق على الم قعقات الس قسنم.

12 ملیون
من المستهدفین، و

10.3 مالیین  من 
المحتاجین �شدة للمساعدات

ضخ 2.1 ملیار 
دوالر لتمو�ل المتطلبات

التنفیذ المیداني القائم على 
المباد� اإلنسانیة.

الندقط األسقسنم

عقد المنظمقت ح ب المحقفظم شقة االحتنقجقت لعقم 2017م ح ب المقيريقت
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المصقر: المجموعقت )دي مبر2016( المصقر: وثندم االحتنقجقت الس قسنم في النمن )سوفمبر 2016(
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االستجابة اإلنسانية: ستتح ن فقعلنم االستجقبم الس قسنم يع ازديقد 	 
التمويل، وتوزيع المزيق ين العقيلنن في المراكز المنقاسنم، وتح نن 
التن نس وترسنخ ققعقة “براهنن أقوى”، حنث سنتم التخطنط لتدقيم 

الم قعقات وتنفنذ ذلك على الم توى المحلي باكل يتزايق وأقرب يق 
يكوو إلى األشخقص المحتقجنن. غنر أو العمل الس قسي سن تمر في 
كوسه يدنقًا ويحقودًا في بعض المنقطس المحلنم ب بب الدنود الداريم، 

واللوج تنم، والبنروقراطنم التي يفرضهق أطراف النزاع.

 نطاق العمل المحدد واألولويات 
ال يمتلك يجتمع العمل الس قسي الدقرة على الوصول إلى 18.8 يلنوو 
لكقفم التحقيقت المحقدة في فرضنقت التخطنط. وبقلتقلي ققم الاركقء 

بتضننس سطقق خطم االستجقبم الس قسنم في النمن لعقم 2017م ين أجل 
إعطقء األولويم لالحتنقجقت األكثر إلحقحًق. يتكون المستفيدون الذين 

تم التخطيط لتقديم المساعدات لهم في عام 2017م من السكان الذين 
يعانون من احتياجات إنسانية شديدة محددة في وثيقة النظرة العامة 

حول االحتياجات اإلنسانية، إضافة إلى عدد محدود من األشخاص ممن 
هم على أعتاب االنزالق إلى مستويات االحتياج الشديد للمساعدات.  
تضمنت وثندم االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017م يعلويقت أكثر ين 
جمنع أسحقء البلق أكثر ين أي وقت يضى، وعملت على تح نن القّقم 

في ينهجنم تحلنل االحتنقجقت لعقم 2017 باكل كبنر، حنث أو 
االسخفقض الطفنف في تدقير عقد األشخقص المحتقجنن للم قعقات 

الس قسنم ين عقم 2016 وحتى 2017 يق هو إال اسعكقس لتوفر بنقسقت 
أفضل، وال يف ر بأي حقل ين األحوال على أسه “تح ن” في الوضع 

الس قسي الكقرثي. 
تهقف خطم االستجقبم الس قسنم في النمن لعقم 2017 بنقًء على وثندم 

االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017م إلى إيصقل الم قعقات المندذة 
لألرواح والحمقيم إلى 12 يلنوو شخص. ولدق أدرجت س بم ال كقو 

الم تهقفنن المتبدنم ين أصل 36 في المقئم ين األشخقص يمن هم في 
حقجم يتوسطم - والتي حقدت في وثندم االحتنقجقت الس قسنم - في 
خطم االستجقبم الس قسنم للنمن لعقم 2017م، وهي تبلغ )1.7 يلنوو 

شخص(. إو ه الء ال كقو يعرضوو لخطر االسزالق في خقسم االحتنقج 
الاقيق وقق تم استهقافهم ليصقل الم قعقات لهم حنثمق توفرت لقى 

الاركقء الدقرة التاغنلنم الكقفنم وإيكقسنم الوصول لفعل ذلك. 
تم الطلب ين الاركقء في سوفمبر 2016م وضع ياقريع وإعطقء األولويم 

لالحتنقجقت األكثر إلحقحًق ح بمق جرى تحقيقه في وثندم االحتنقجقت 
الس قسنم وبقلتوافس يع األهقاف الواجب تحدندهق في قطقع يحقد 

وعلى ي توى خطم االستجقبم الس قسنم في النمن. وققيت المجموعقت 
الدطقعنم بمراجعم 700 ياروع للبحث عن هذه المعقينر في أوائل ينقير، 

والماقريع التي تمت الموافدم علنهق والبقلغ عقدهق 287 ياروعًق، يع 
أساطتهق، ويواقعهق، وأهقافهق، ويتطلبقت التمويل الخقصم بهق يعًق تاكل 

“خطم االستجقبم الس قسنم للنمن لعقم 2017م”. هنقك يعلويقت أكثر ترد 
في الخطط التاغنلنم المخصصم لدطقع يحقد في الجزء 2؛ كمق يمكن 

العثور على الماقريع فرديًق على شبكم السترست. 

االستجابة المتكاملة
في عقم 2017، سوف يعمل الفريس الدطري الس قسي في النمن على 
تعزيز المدقربقت المتكقيلم حول الدضقيق الرئن نم التي تتدقطع ضمن 

االستجقبم بأكملهق. في العقم المقضي، كرس الاركقء جهودًا يلموسم في 
وضع االستراتنجنقت وتندنحهق باأو الدضقيق المتدقطعم الرئن نم، وسنركز 
العمل في عقم 2017 على تحقيق أولويقت تنفنذ استجقبم يتكقيلم لهذه 

الدضقيق:
يركزيم الحمقيم	 
الم قواة في النوع االجتمقعي	 
التحركقت ال كقسنم	 
الماقركم المجتمعنم	 
جقولم الندقيم	 
الربط بنن الغقثم والسعقش والتنمنم – بمق في ذلك القعم المدقم ين 	 

يجموعم السعقش الماترك بنن المجموعقت.
وسورد يزيقًا ين التفقصنل حول كل قضنم ين هذه الدضقيق في فصل 

“االستجقبم المتكقيلم” أدسقه
التمكين المحلي

سنعمل الفريس الدطري الس قسي في عقم 2017 على تعزيز المزيق ين 
التمكنن المحلي في االستجقبم، وسناهق هذا التغننر المزيق ين التخطنط 
والتنفنذ والمراقبم وغنرهق ين عملنقت صنع الدرار التي سنتم تنفنذهق في 
المراكز المنقاسنم باكل أقرب يق يكوو ين األشخقص المتضررين. كمق 
سنتم إعطقء األولويم لنار طواقم دولنم جقيقة في الوظقئف الواقعم خقرج 
صنعقء. وستعزز هذه الجهود التدقم الكبنر الذي أسجز في العقم المقضي 
عنقيق أساأت المراكز المنقاسنم أو تمت تدويتهق في خم م يواقع: وهي 

عقو، وإب، والحقيقة، وصعقة، وصنعقء. 
وتم توزيع الطواقم الوطننم والقولنم باكل دائم في كقفم المراكز، كمق تناط 
المجموعقت الفرعنم الوطننم وتعمل يع الاركقء المحلننن عن طريس فرق 
التن نس الس قسي الُدطريم في المراكز المنقاسنم للعملنقت الس قسنم. ويعتبر 

شركقء العمل الس قسي في وضع جنق ستنجم لذلك ليصقل االستجقبم 
الدقئمم على االحتنقجقت المحلنم في عقم 2017م. وقق بقأ هذا العمل 
بقلفعل، يع تولي فرق التن نس الس قسي الُدطريم في المراكز المنقاسنم 

للعملنقت الس قسنم دورًا بقرزًا في عملنقت تخصنص األيوال المجمعم في 
العقم المقضي.

إنشاء شراكات أقوى 
سنعمل الفريس الدطري الس قسي يع المنظمقت غنر الحكوينم الوطننم 

في عقم 2017م ين أجل دعم تنفنذ خطم االستجقبم الس قسنم في النمن. 
وستامل هذه الجهود تقريب 100 ينظمم يمننم عقيلم خقرج صنعقء، 
إلى جقسب إبرام اتفققنم بنن صنقوق التمويل الس قسي في النمن و 50 

عقد الماقريع الخقصم بخطم االستجقبم الس قسنم في النمن ح ب سوع المنظمم 
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ينظمم غنر حكوينم وطننم لتعزيز أهلنم الحصول على األيوال المجمعم.
وت عى ياقريع االستجقبم الس قسنم في النمن البقلغ عقدهق 129 ياروعًق 
يعًق للحصول على التمويل تحت قنقدة 64 ينظمم غنر حكوينم وطننم، 
إضقفم إلى العقيق ين هذه المنظمقت التي ين المدرر أو تعمل كاركقء 
يع وكقالت األيم المتحقة أو المنظمقت غنر الحكوينم القولنم. كمق سنتم 

ربط برسقيج للتوعنم يع برايج المنظمقت غنر الحكوينم الوطننم التي 
لم تقرج ياقريعهق ضمن خطم االستجقبم في هذه المرحلم في يحقولم 

لتدقيم االستجقبم المن دم، وتعزيز المعقينر الماتركم وتمهنق الطريس أيقم 
الماقركم الم تدبلنم. ويتوقع الاركقء أو يبني هذا العمل ققعقة أوسع 

سطققًق لدقرات المنظمقت غنر الحكوينم الوطننم التي ست قعق في توسنع 
سطقق الوصول لألشخقص بصورة شقيلم، إضقفم إلى تعزيز ققرات التحمل 

والمروسم داخل المجتمعقت المحلنم.
ي عى الفريس الدطري الس قسي أيضًق إلى تعزيز التن نس يع المنظمقت 
الواقعم في دول الخلنج والتي تعمل في النمن كطريدم لقعم تنفنذ خطم 

االستجقبم الس قسنم في النمن، وتعزيز التن نس يع األساطم المقرجم خقرج 
سطقق الخطم. وسقهم يقسحوو ين دول يجلس التعقوو الخلنجي بقفع 

810.5 يلنوو دوالر في عقم  2016م ين أجل أساطم العمل الس قسي 
في النمن، بمق في ذلك تخصنص 122.1 يلنوو دوالر لخطم االستجقبم 
الس قسنم في النمن لعقم 2016م )15 في المقئم ين إجمقلي إسهقيقت 
دول يجلس التعقوو الخلنجي(. كمق ينفذ شركقء العمل الس قسي الذين 
تدع يدراتهم في دول الخلنج باكل يتزايق أساطم إغقثنم في النمن سواء 
كقو ذلك بتدقيمهق يبقشرة، أو بواسطم دعم المنظمقت النمننم، وبقلتحقيق 

المنظمقت الواقعم في المنقطس الجنوبنم. وسنعزز العمل يع ه الء الاركقء 
باكل أكثر تدقربًق ين األثر المتوقع لالستجقبم عبر خطم االستجقبم 

الس قسنم في النمن، إضقفم إلى ضمقو التكقيل يع الجهود الغقثنم التي 
يحتمل أو تظل خقرج خطم االستجقبم الس قسنم. وقق اسضمت خمس 

ينظمقت تدع في دول الخلنج للعمل في خطم االستجقبم الس قسنم في النمن 
هذا العقم، كمق ققيت ينظمقت أخرى بماقركم يعلويقت حول أساطتهق 

المخطط لهق كأسقس للتن نس على سحو أقرب في األشهر المدبلم.
االستخدام االستراتيجي لألموال المجمعة

ست تخقم األيوال المجمعم في عقم 2017م ل ق الثغرات الطقرئم في 
خطم االستجقبم الس قسنم في النمن، إضقفم إلى إطالق أيم استجقبم فوريم 

لألزيقت غنر المتوقعم. وقق خصص صنقوق التمويل الس قسي الماترك 
في النمن في عقم 2016م يبلغ 93.3 يلنوو دوالر ين أجل االستجقبم 

المنّ دم، يمق جعله أحق أكبر الصنقديس الُدطريم الخقّصم بقلتمويل 
الماترك في العقلم ين حنث المخصصقت. وسندوم هذا الصنقوق وفي 
عقم 2017م بحاق وتوجنه الموارد للاركقء في المجقل الس قسي، يع 

التركنز على األولويقت األسقسنم الواردة ضمن يتغنرات خطم االستجقبم 
الس قسنم في النمن. سنلعب الصنقوق أيضًق دورًا يركزيًق في الجهود 

المدقيم ين الفريس الُدطري الس قسي ين أجل تعزيز دور المنظمقت غنر 
الحكوينم الوطننم في تدقيم االستجقبم )اسظر أعاله(، إضقفم إلى تعزيز 

التمكنن المحلي عن طريس إشراك فرق التن نس الّدطريم في المراكز 
المنقاسنم في عملنم التخصنص. كمق سن عى الفريس عنق الضرورة 

للحصول على القعم ين الصنقوق المركزي لالستجقبم الطقرئم لتعويض 
أيم فجوات سدص كبنر في التمويل أو في حقلم حقوث تقهور يفقجئ. وقق 
خصص الصنقوق المركزي لالستجقبم الطقرئم يبلغ 14.3 يلنوو دوالر 

للنمن في عقم 2016م. 
المتطلبات المالية

يدقر الاركقء التمويل المطلوب بدنمم 2.1 يلنقر دوالر لتنفنذ كل هقف 
وارد في خطم االستجقبم الس قسنم في النمن لعقم 2017، والوصول 
إلى كقفم األشخقص الم تهقفنن لتدقيم الم قعقات لهم والبقلغ عقدهم 
12 يلنوو شخص. كمق يثس الاركقء بنقء على العقد المتنقيي للاركقء 

التاغنلننن واألداء الدوي الذي سفذ في عقم 2016م )أسظر فصل “الدقرات 
التاغنلنم” أدسقه( بأسه ين الممكن تحدنس جمنع أهقاف خطم االستجقبم 

الس قسنم في النمن لعقم 2017م، إذ ت تنق المتطلبقت المقلنم لهذه 
الخطم على المنزاسنم الجمقلنم لكقفم الماقريع التي اعتمقتهق المجموعقت 
ين خالل سظقم الماقريع على شبكم السترست. وقق ققيت المجموعقت 

بمراجعم الماقريع للتأكق ين توافدهق يع األساطم واألهقاف المتفس علنهق 
)أسظر الملحس 2(، وإعطقء األولويم للمواقع وال كقو الذين هم بحقجم 
يقسم إلى الم قعقات والمحقدين في وثندم االحتنقجقت الس قسنم، إلى 
جقسب تخصنص ينزاسنقت يعدولم ترتكز على يدقرسم يتوسط سفدقت 

الوحقة على األساطم ذات الصلم. يتوفر المزيق ين التفقصنل المتعلدم 
بكقفم الماقريع المقرجم في خطم االستجقبم الس قسنم في النمن على 

شبكم السترست. 

 (�(باملالي

810.5 مليون 

20.0 471.4292.261.341.940.75.1

إج�يل اإلسهامات 
اإلسهامات داخل خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمنإج�يل اإلسهامات 

قطر الكويت السعودية اإلمارات العربية املتحدة 

خقيم التتبع المقلي لإلسهقيقت المدقيم ين دول/ ينظمقت يجلس التعقوو الخلنجي لعقم 2016

المصقر: خقيم التتبع المقلي )دي مبر 2016(
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االستجابة

المتكقيلم
يلتزم شركقء العمل الس قسي بمنهقج تكقيلي بقلن بم للدضقيق التي تتدقطع يع االستجقبم. ففي عقم 2017، 
ستعمل الجهود الماتركم المبذولم في إعقاد البرايج أو توحنق وسار العمل على إعطقء األولويم ل تم قضقيق 

أسقسنم: وهي الحمقيم، والم قواة في النوع االجتمقعي، والتحركقت ال كقسنم ، والم قءلم أيقم األشخقص 
المتضررين، وتدقيم المعوسم الدقئمم على الم قعقات الندقيم، وربط الغقثم بقلسعقش.

األسقلنب التكقيلنم المتعلدم بقلنوع االجتمقعي والم قءلم أيقم األشخقص 
المتضررين باكل خقص )أسظر أدسقه(. تتوفر المزيق ين التفقصنل حول 

أساطم وأهقاف يحقدة ذات صلم بقلحمقيم عبر عملنم االستجقبم في 
استراتنجنم الحمقيم الخقصم بقلفريس الُدطري الس قسي.

االمساواة في النوع االجتماعي  
سنواصل الاركقء البنقء على السجقزات ال قبدم فنمق يتعلس بقلم قوة في 
النوع الجتمقعي، وتحويل المزيق ين االهتمقم لضمقو ترجمم التخطنط 
المعقل إلى تنفنذ على سحو أفضل، والتأكق ين رصق هذه النتقئج عن 

طريس المراقبم. كمق سنتم المضي بهذا العمل إلى األيقم جنبًق إلى جنب 
يع الجهود المبذولم لترسنخ الحمقيم في يركز عملنم االستجقبم، كمق 

هو ينصوص في الهقف االستراتنجي 2 لخطم االستجقبم الس قسنم في 
النمن، وخطم العمل الماتركم للحمقيم المعننم بدضقيق النوع االجتمقعي 

الخقصم للفريس الُدطري الس قسي والمعتمقة في يوسنو 2016. كمق صقدق 
الفريس على تخصنص س بم 0.5 في المقئم ين المنزاسنقت المتقحم ين 
أجل تح نن النتقئج المتعلدم بقلنوع االجتمقعي خالل عملنم االستجقبم.

بقلرغم ين تح ن أساطم االستجقبم الدطقعنم باكل كبنر في عقم بقلرغم 
ين تح ن أساطم االستجقبم الدطقعنم باكل كبنر في عقم 2016، ققم 
الاركقء على سحو عقجل بتحقيق الحقجم إلى أسقلنب تكقيلنم للدضقيق 

التي ت ثر على االحتنقجقت واالستجقبم عبر الدطقعقت، حنث تم تحقيق 
ستم يجقالت ذات أولويم بقلن بم لألسقلنب التكقيلنم لعقم 2017م 
وهي: الحمقيم، والنوع االجتمقعي، والتحركقت ال كقسنم ، والم قءلم 

تجقه المتضررين، وتدقيم المعوسم الدقئمم على الم قعقات الندقيم، وربط 
الغقثم بقلسعقش والتنمنم. وقق تم تحدنس درجقت يتفقوتم ين التدقم بقلفعل 
على صعنق هذه الدضقيق - على ي توى التنمنم االستراتنجنم والتخطنط 

غقلبًق-وسننتدل التركنز في عقم 2017 إلى تحدنس هذا التدقم على ي توى 
التوسنع والتنفنذ عبر البالد. 

مركزية الحماية   
ستاكل الحمقيم المحور األهم في عملنم االستجقبم، وسنتم التخطنط 
لتدقيم كقفم أسواع الم قعقات وتنفنذهق بحنث تتمكن ين تعزيز ساليم 

وكرايم وحدوق األشخقص المتضررين. كمق سنتمحور التركنز حول تطبنس 
استراتنجنم الحمقيم الخقصم بقلفريس الُدطري الس قسي والتي اعتمقت في 
يوسنو 2016م عبر الدطقعقت وفي جمنع أسحقء البالد. وبهقف ضمقو 
توفر الموارد الكقفنم لهذا العمل، ققم الفريس الدطري الس قسي بتخصنص 
1 في المقئم ين ينزاسنقت المجموعم ألساطم سار وتعمنم الحمقيم، بمق 

في ذلك النتقئج المرجوة ين تنفنذ خطم عمل الحمقيم وهي: 
تحقيق وتحلنل يخقطر الحمقيم كجزء يركزي ين دورة البرسقيج. 	 
جمع البنقسقت الخقصم بقلحمقيم واستخقايهق كأسقس لتخطنط وينقصرة 	 

البرسقيج. 
استخقام المعقينر الدقئمم على االحتنقجقت والح قسم للحمقيم في 	 

يوضعهق المنقسب الختنقر الم تفنقين في كقفم الدطقعقت. 
حصول ال كقو المتضررين والمحتقجنن للم قعقات الس قسنم على 	 

ينفذ يجٍق للمعوسم الس قسنم الدنمم. 
ايتالك الاركقء القرايم والدقرة على ينع االستغالل الجن ي والسقءة 	 

الجن نم واالستجقبم لهم. 
سوف يعمل ي تاقر الحمقيم الخقص بقلفريس الدطري الس قسي ويجموعم 
سوف يعمل خبنر الحمقيم الخقص بقلفريس اُلدطري الس قسي ويجموعم 
الحمقيم يع المجموعقت على تحدنس هذه النتقئج. وتم إدراج تحلنل أكثر 
تفصناًل حول الحمقيم في كقفم التحلنالت والخطط التاغنلنم المتعلدم 

بقحتنقجقت الدطقعقت لعقم 2017م، حنث سنتمم العمل في عقم 2017 

التحدث مع عدد 

متساوي من الرجال 

والنساء، والفتيات 

مقارنة نتائج التقييم والفتيان.

الخاصة بالرجال/الفتيان 

مع النتائج الخاصة 

بالنساء/الفتيات. 

مقارنة املنافع املستلمة 

من الرجال/الفتيان 

باملنافع املستلمة من 

النساء/الفتيات.

تهيئة أنشطة ملعالجة 

االختالفات ب� 

النساء/الفتيات 

والرجال/الفتيان. 

منع العنف الجنيس 

والعنف القائم عىل 

النوع االجت�عي 

إعداد الربامج 
الخاصة باملساوة

يف النوع االجت�عي
أسس ثابتة

تهيئة، وتحديد، وحل 

العوائق التي تواجهها 

الفئات املختلفة 

مقارنة مستويات

املشاركة والرضا الخاصة 

بالرجال/الفتيان باملستويات 

الخاصة بالنساء/الفتيات. 

الم قواة في النوع االجتمقعي
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ت عى هذه الجهود يع القعم المدقم ين ي تاقر الم قئل الجن قسنم 
الخقص بقلفريس الدطري الس قسي إلى ضمقو اسقيقج الجهقت الفقعلم 

الس قسنم يع عملنم إعقاد البرايج الخقصم بقلم قواة بنن الجن نن في كقفم 
يراحل دورة البرسقيج. لذلك، وبقلتوافس يع خطم العمل الماتركم للحمقيم 
المعننم بقلم قئل الجن قسنم  الخقصم بفريس العمل الس قسي، ستامل 

النتقئج المحقدة بنوع الجنس التقلنم: 
تعزيز ققرات وكقالت األيم المتحقة والاركقء فنمق يتعلس بإعقاد البرايج 	 

الخقصم بقلم قواة في النوع االجتمقعي وآلنقت المراقبم والبالغ للحفقظ 
على هذه الدقرات 

وضع أطر تخطنط العمل الس قسي وبرايج االستجقبم التي 	   •
ين شأسهق أو تحقد، وتحلل، وتعقلج، وت تجنب للدضقيق المتعلدم بعقم 

الم قواة في النوع االجتمقعي. 
ديج التحلنل الدقئم على النوع االجتمقعي بعملنم اختنقر المنقفع 	   •

الدقئمم على االحتنقجقت والجهود المبذولم لتوسنع وصول األشخقص 
لتلدي الم قعقات. 

ايتالك الاركقء القرايم والدقرة على ينع االستغالل الجن ي 	   •
والسقءة الجن نم واالستجقبم لدضقيقهق. 

وقق تم تحقيق يراكز التن نس الخقصم بدضقيق النوع االجتمقعي وتجربتهق 
في كقفم المجموعقت، حنث أسهق ستلعب دورًا يركزيًق بمق في ذلك تدقيم 
التقريب للاركقء حول إعقاد البرايج الخقصم بقلم قوة بنن الجن نن، 

وكتقبم التدقرير حول قضقيق النوع االجتمقعي ين خالل دورة البرسقيج، 
وتدقيم التوجنه فنمق يتعلس بتحدنس ينقفع أكثر إسصقفًق. وهنقك المزيق 
ين التفقصنل في خطم العمل الماتركم للحمقيم المعننم بدضقيق النوع 

االجتمقعي على شبكم السترست.

التحركات السكانية  
سندوم الفريس الُدطري الس قسي بتوضنح التركنز على االستجقبم 
الحتنقجقت النقزحنن باكل كبنر ين أجل إعطقء األولويم لتطبنس 

استراتنجنم تدقيم المعوسم للنقزحنن الخقصم بقلفريس الدطري الس قسي في 
كقفم المراكز المنقاسنم. ست تنق الم  ولنم التاغنلنم الراينم لت ريع وتعزيز 

االستجقبم المتكقيلم الحتنقجقت النقزحنن – إضقفم إلى وضع ينهقج 
يمقثل للعقئقين – على تطبنس آلنم التن نس الماتركم بنن المجموعقت، 

يع القعم االستراتنجي والفني المدقم ين خبنر الحمقيم التقبع للفريس 
الُدطري الس قسي.

هنقك حقجم يلحم لوجود عملنم استجقبم يتكقيلم للتعقيل يع التحركقت 
ال كقسنم بقلتزاين يع وجود أكثر ين 2 يلنوو يمني سقزح في الوقت 

الراهن داخل البلق، إضقفم إلى يق يدقرب يلنوو شخص سقزح – وهو عقد 
غنر ي تدر غقلبًق – يمن عقدوا إلى ينقطدهم األصلنم حقلنًق. 

وقق تم إحراز تدقم كبنر في العقم المقضي بعق اعتمقد استراتنجنم 
االستجقبم الحتنقجقت النقزحنن الخقصم بقلفريس الُدطري الس قسي، والتي 

ت عى لتحدنس يق يلي

إرشاك املجتمع يف صنع 

القرار 
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التعلم من املرشوع 
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النقزحوو ح ب المقيريم
 

المراكز الجمقعنم والم توطنقت الباريم الخقصم بقلنقزحنن
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هنقك حقجم يلحم لوجود عملنم استجقبم يتكقيلم للتعقيل يع التحركقت 

ال كقسنم بقلتزاين يع وجود أكثر ين 2 يلنوو يمني سقزح في الوقت الراهن 
داخل البالد، إضقفم إلى يق يدقرب يلنوو شخص سقزح – وهو عقد غنر 

ي تدر غقلبًق – قق عقدوا إلى ينقطدهم األصلنم حقلنًق. 
وقق تم إحراز تدقيًق كبنرًا في العقم المقضي بعق اعتمقد استراتنجنم 

االستجقبم الحتنقجقت النقزحنن الخقصم بقلفريس الدطري الس قسي، والتي 
ت عى لتحدنس يق يلي: 

توفنر إطقر لالستجقبم المتكقيلم خالل كقفم يراحل النزوح ي تنق إلى 	 
التحلنل المحقد بقل نقق المتعلس بقالحتنقجقت وسدقط الضعف. 

االستفقدة ين خبرات االستجقبم الفوريم لتهنئم وتعزيز االستجقبم 	 
الم تمرة. 

ضمقو االلتزام بجوهر المبقدئ الس قسنم فنمق يتعلس بقلحمقيم وحدوق 	 
الس قو باكل رئن ي.

المساءلة والمشاركة المجتمعية 
سوف ينصب التركنز الرئن ي لالستجقبم في عقم 2017م على تعزيز 

التواصل يع المجتمعقت – ين حنث التعقيل على سحو أفضل يع 
األشخقص المتضررين، وديج آرائهم في دورة البرسقيج على حق سواء. 
وتحتوي خطم االستجقبم الس قسنم في النمن على إطقر ي قءلم ياترك 
ققم بوضعه فريس عمل الماقركم المجتمعنم وهو ققئم على الممقرسقت 
الفضلى الخقصم بقلمجموعم، حنث ستعمل المجموعقت ين خالل هذا 
الطقر على ت هنل تنفنذ االلتزايقت المطلوبم على ي توى الاريك، ين 
أجل تح نن الم قءلم فنمق يتعلس بقلمكوسقت الرئن نم ال تم، كمق أسهق 

ستعمل يع الاركقء لرصق التدقم في تنفنذ هذه االلتزايقت. ويت م الطقر 
بقلمروسم الكقفنم الستنعقب االختالفقت بنن الاركقء ين حنث الخبرات 

والموارد الالزيم لتنفنذ عملنم الم قءلم، بننمق يتم العمل على إساقء ينهقج 
ينفرد ين شأسه أو يعزز التح ننقت على ي توى النظقم. كمق أو هنقك 

ياروعًق ي تداًل في خطم االستجقبم الس قسنم في النمن يهقف للحصول 
على الموارد ين أجل تطوير وتنفنذ الخقيقت العقيم للم قءلم والماقركم 
المجتمعنم بمق يتمقشى يع الممقرسقت الفضلى العقلمنم وين خالل إققيم 
ينصم عقيم للماقركم المجتمعنم. وسنتم استكمقل ذلك عن طريس بذل 

جهود يحقدة للتواصل يع المجتمعقت على يقار العقم. 
لقى العقيق ين الاركقء في النمن آلنقت ي قءلم وياقركم يجتمعنم  
تعمل بقلفعل في يكقسهق المنقسب، إال أو جمع المعلويقت عبر ينقهج 

يختلفم واالستفقدة ين هذه المنقهج في تنفنذ الم قءلم على ي توى النظقم 
ظل أيرًا صعبًق. وتانر البنقسقت المتقحم حول الماقركم المجتمعنم إلى 

أو هنقك يت عًق كبنرًا للمزيق ين التح نن. وقق كافت دراسم ققم بإجرائهق 
فريس عمل الماقركم المجتمعنم وسارت كجزء ين النظرة العقيم حول 

االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017م، أو 67 في المقئم ين الم تجوبنن 
يعتدقوو أو المعوسم تصل إلى الفئقت األكثر ضعفًق، ولكن 12 في المقئم 
فدط ينهم يعتدقوو أو تلك المعوسم تلبي االحتنقجقت ذات األولويم. عالوة 

على ذلك، 56 في المقئم ين الم تجنبنن ققيوا بقلبالغ عن جهلهم 
بطريدم الوصول إلى المعوسم الس قسنم، و55 في المقئم ينهم يجهلوو 

كنفنم تدقيم يالحظقتهم إلى شركقء العمل الس قسي. 

إعداد برامج المساعدات النقدية 
تملك البرايج الدقئمم على الم قعقات الندقيم ققرة هقئلم على ت ريع 
إيصقل الم قعقات، وتعزيز كرايم األشخقص المتضررين، وتجقوز 

عدبقت توزيع المعوسم العنننم. ويهقف الفريس الُدطري الس قسي إلى تدويم 
البرايج الدقئمم على الم قعقات الندقيم عبر عملنم االستجقبم في عقم 

2017، كمق سنعمل خبنر البرايج الندقيم يع المجموعقت والاركقء لوضع 
ينهقج يتكقيل للمعوسقت الندقيم، بمق في ذلك تحلنل المخقطر ووضع ينح 

مأوى/مواد غ� غذائية/ مجموعة تنسيق وإدارة املخي�ت

190(دوالر)
مساعدات غ� غذائية لفصل 

الشتاء (ملرة واحدة)

180(دوالر)
عدة اإليواء  الطارئة (ملرة واحدة)

180(دوالر)
مجموعة لوازم العودة إىل املأوى

(ملرة واحدة)

مواد غ� غذائية منزلية  (ملرة واحدة)

150(دوالر)

100(دوالر)
معونة مالية لدفع اإليجار

(تدفع شهرياً/لسكان املنزل)

40(دوالر)
ترميم/ تحس� (ملرة واحدة)

احتياجات أساسية/

مأوى/خدمات صحية 

150 (دوالر)

يهدف مبلغ 108 (دوالر) إىل تلبية %75 من 

االحتياجات الغذائية ألرسة مكونة من 7 أفراد 

ملدة شهر واحد

تتوزع 513 مركزاً ومستوطنة من إج�يل 

عدد املراكز الج�عية واملستوطنات العشوائية 

البالغ 580 يف 6 محافظات.
األمن الغذا¹ والزراعة 

الح�ية 

العنف القائم عىل النوع االجت�عي

180 (دوالر)

50 - 500 (دوالر)
احتياجات أساسية/ مأوى/خدمات صحية 

 
توزيع طرود ملسلتزمات املياه 

والرصف الصحي والنظافة

توزيع معدات إعادة 

تأهيل املأوى

توزيع طرود تحتوي عىل 

الحد األد� من املواد غ� 

الغذائية

تقديم معونة 

غذائية طارئة

وجود فرق/ دعم متنقل 

لدى املنشآت الصحية 

األك� قرباً

املراقبة وإحالة 

الحاالت الضعيفة 

نرش التوعية عن 

طريق عيادات طبية 

متنقلة

دعم عملية تسجيل 

النازح¨ 

المقل: سلم السفقق القسنق

ستقئج استراتنجنم تدقيم المعوسم للنقزحنن 

المصقر: يكتب تن نس الا وو الس قسنم
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944

88% 58%

65% 35%

من املستجيب� أشاروا إىل أنهم ال �تلكون املعلومات الالزمة لتقييم 56%

املساعدات اإلنسانية

من املستجيب� ال يعرفون كيفية تزويد التغذية الراجعة / الشكاوى إىل 

الوكاالت اإلنسانية 

أين �كن الوصول إىل 

املساعدات اإلنسانية

كيف �كن التسجيل 

من أجل املساعدات 

اإلنسانية

من هو املستحق لتلقي 

املساعدات اإلنسانية

55%

14%9% 14%

66%

56% 71%8% 13%

28%

15%

19%

التغطية

تصورات املجتمعات املحلية

االحتياجات املتعلقة باملعلومات

أعىل 3 احتياجات للمعلومات

االحتياجات ذات األولوية

شخص مترضر تم 

الوصول إليهم  
غذاء

مياه الرشب

الخدمات الصحية املناطق الريفية التي 

تم اإلبالغ عنها ذاتيا

من األشخاص 

املترضرين يعتقدون 

بأن األشخاص األشد 

ضعفاً واحتياجاً يتلقون 

املساعدات اإلنسانية

من األشخاص 

املترضرين راضون عن 

املساعدات التي يتم 

تقد�ها

من األشخاص 

املترضرين يعتقدون 

بأن املساعدات 

اإلنسانية تلبي 

االحتياجات ذات 

األولوية.

املناطق التي زودتها 

املنظ³ت باملساعدات

67%12%

58% 72%

النتقئج الرئن نم ين القراسم االستدصقئنم الجزئنم يقلنم يوحقة ويتعقدة األهقاف، إذ سنتضمن تحلنل المخقطر إجراء اختبقر 
لمخقطر الحمقيم المحتملم، والنتقئج غنر المدصودة في ال وق فنمق يتعلس 
بقلبرايج الدقئمم على الم قعقات الندقيم، وال نولم الندقيم في بنئم غننم 

بقلدنود المفروضم على الحواالت المقلنم. 
بقأت بعض الهنئقت بتوفنر ينح يقلنم يوحقة ويتعقدة األهقاف ضمن 

سطقق صغنر في عقم 2016، وين المرجح أو يمتق تطبنس هذا المنهقج 
في األشهر المدبلم. ويهقف الفريس الُدطري الس قسي –بقلتعقوو يع خبنر 

الدضقيق الندقيم وفريس عمل يختص بقلمقل والعمل في األسواق- إلى وضع 
المعقينر، وتحلنل وضع األسواق، وتدقيم التوجنه فنمق يتعلس بمالئمم وفقعلنم 

وتأثنر تنفنذ عملنم استجقبم ققئمم على المقل وحركم األسواق على سطقق 
أوسع. وقق تم إسجقز العمل المبقئي الهقدف لتحقيق قنمم الحوالم المقلنم 

الخقصم بقلدطقعقت بقستخقام ال لم الدطقعنم، كمق يتوقع تحقيق ينحم يقلنم 
يوحقة ويتعقدة األهقاف في سهقيم الربع األول ين العقم.

بقأت التقخالت الدقئمم على المقل وحركم األسواق في النمن قبل األزيم 
الحقلنم، وباكل رئن ي بقلتزاين يع التركنز على التنمنم ين خالل صنقوق 
الضمقو االجتمقعي، الذي سمح بإيصقل حواالت يقلنم غنر ياروطم إلى 
1.5 يلنوو شخص يعناوو في المنقطس األشق ضعفًق )يق يدقر ب 7.9 
يالينن ي تفنق يبقشر وغنر يبقشر(. ويع تصقعق وتنرة النزاع في يقرس 
2015، تم إيدقف دفعقت الصنقوق، في حنن أخذ شركقء العمل الس قسي 
بقالهتمقم على سحو يتزايق بقلمقل واليصقالت كأداة استجقبم لحقلم الطوارئ 

المحتملم. وتركزت هذه الجهود في المدقم األول على يجموعم األين 
الغذائي والزراعم الهقدفم لتدقيم الم قعقات الغذائنم الطقرئم إلى يلنوو 

شخص عن طريس تحويل المقل أو اليصقالت في عقم 2016. كمق لوحظ 
وجود حركقت يقلنم إس قسنم على سطقق أصغر في خطط االستجقبم لعقم 

2016 والخقصم بمجموعقت اليواء /المواد غنر الغذائنم/ يجموعم تن نس 
وإدارة المخنمقت، والنظقفم، والصحم والحمقيم )بمق في ذلك العنف الدقئم 

على النوع االجتمقعي(. 

الربط بين اإلغاثة واإلنعاش والتنمية. 
بننمق ظلت خطم االستجقبم الس قسنم في النمن يرتكزة بدوة على أساطم 
تدقيم الم قعقات الفوريم المندذة لألرواح والحمقيم، أدرك الفريس الُدطري 

الس قسي أهمنم ربط الغقثم بقلسعقش والتنمنم. إذ تعتبر هذه الم ألم ذات 
أهمنم خقصم في النمن، حنث ياكل اسهنقر الم س قت العقيم والخقيقت 
األسقسنم دوافع هقئلم الزديقد االحتنقجقت الس قسنم. ستعمل االستجقبم 

الس قسنم بدقر اليكقو على وضع أسقسقت ققرات التحمل والمروسم لقى 
المجتمعقت المحلنم لالعتمقد على الذات، وتعزيز ققرات التحمل والمروسم 

لقى األشخقص المتضررين، إضقفم إلى ال عي لتدلنل االعتمقد على 
الم قعقات الخقرجنم. 

سنعمل الفريس الُدطري الس قسي في عقم 2017 على توحنق السعقش 
المبكر عبر االستجقبم بنقء على توجنه فريس العمل الماترك بنن 

المجموعقت المعني بقلسعقش المبكر. سنعمل هذا الفريس يع المجموعقت 
والاركقء لضمقو أو أساطم العمل الس قسي ال تندذ األرواح فح ب، وإسمق 
ت هم بتحدنس إسعقش طويل المقى وبقلتحقيق ين خالل دعم آلنقت تأقلم 

إيجقبنم، وحفظ الخقيقت األسقسنم والم س قت الضروريم للعمل الس قسي. 
سنركز هذا العمل باكل رئن ي على إيصقل الخقيقت العقيم، وتجقيق سبل 
العنش وخلس فرص العمل، وإعقدة تأهنل البننم التحتنم للمجتمع المحلي، 
وطرح حلول يتكقيلم لماكلم النزوح، إذ أو هذه الجهود يطلوبم للتعزيز 
تأثنر العمل الس قسي وتدويم الروابط عن طريس يبقدرات إعقدة العمقر 
والتنمنم البعنقة عن إطقر الغقثم والتي تكمل األساطم التي تركز على 

االستقايم في خطم االستجقبم الس قسنم في النمن.
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الحصول على تمويل البنك الدولي للمساعدة في تجاوز االنقسامات اإلنسانية –التنموية.   
أعلن البنك القولي في األشهر األخنرة عن ينح يبلغ 500 يلنوو دوالر لتمويل أساطم سبل العنش، والصحم والتغذيم الصحنم في النمن، 
وشمل ذلك صرف 50 يلنوو دوالر في الربع األخنر ين عقم 2016 والعالو عن 450 يلنوو دوالر في ينقير 2017. سنتم توجنه هذه 
المنح ين خالل وكقالت األيم المتحقة ين أجل توفنر فرص القخل لألسر األشق ضعفًق، ودعم الخقيقت االجتمقعنم األسقسنم – بمق في 

ذلك خقيقت الصحم والتغذيم الصحنم التي كقست قق أصبحت صعبم المنقل باكل خقص خالل هذه األزيم. 
والتزيت الدمم الس قسنم العقلمنم لعقم 2016 بطريدم جقيقة للعمل على تجقوز االسد قيقت المصطنعم بنن العمل الس قسي والتنموي في 

ظروف األزيم، بحنث تعتمق على فرضنم استخقام الموارد واليكقسقت على سحو أفضل، ودفع شراكقت جقيقة لتدقيم إيكقسقت ويوارد 
إضقفنم لقعم النتقئج الجمقعنم والدقبلم للدنقس ين أجل المجتمعقت. وستبني هذه البرايج على عدقين ين تواجق خبرات وشراكقت البنك 

القولي في النمن لقعم ققرة الم س قت المحلنم على تدقيم الخقيقت األسقسنم وتعزيز يروسم الفئقت ال كقسنم األكثر ضعفًق. 
لدق ققيت األعمقل الس قسنم في النمن باكل تدلنقي على الفرضنقت التي تتمحور حول ققرة الم س قت العقيم على توفنر الحق األدسى ين 
الخقيقت األسقسنم. ويع الكفقح المتزايق للم س قت العقيم في األشهر المقضنم ب بب قلم التمويل وغنرهق ين التحقيقت، دعق شركقء العمل 
الس قسي لتدقيم دعم ي تهقف ين شركقء التنمنم للحفقظ على هذه الخقيقت التاغنلنم. في الوقت عننه، يقرك شركقء العمل الس قسي أو 

دعم ينزاسنم هذه الم س قت أو استبقالهق كلنًق هو أير يتجقوز ققرتهم ودورهم المنقسب. 
وحنث إسه ين المتوقع توقنع اتفققنقت سهقئنم في الربع األول ين عقم 2017، سندطع التمويل المدقم ين البنك شوطًق طوياًل سحو سق 

الثغرات بنن الغقثم الفوريم، ودعم الخقيقت األسقسنم التي تكمل جهود الغقثم، يع الحفقظ على الم س قت التاغنلنم وتعزيز السعقش 
الم تدبلي. كمق تهقف الاراكم الدقئمم بنن األيم المتحقة والبنك القولي إلى تكمنل األساطم الواردة ضمن خطم االستجقبم الس قسنم في 

النمن، والتركنز على الرابطم الس قسنم –التنمويم، وااللتزام بمنهقج ققئم على المروسم ين شأسه أو يعزز السعقش المبكر. 
وقق أعلن عن ينحتنن يقلنتنن كبنرتنن إضقفم إلى يبلغ 50 يلنوو دوالر الذي تم تخصنصه بقلفعل. ستضخ المنحم األولى يبلغ 250 
يلنوو دوالر لخلس فرص القخل ل 2 يلنوو يمني يعقسوو ين الفدر المققع، وتعزيز “الصنقوق االجتمقعي للتنمنم” و “ياروع األشغقل 

العقيم”. وسنظل تن نس هذه الجهود باكل وثنس يع –ولكن خقرج- خطم االستجقبم الس قسنم في النمن. أيق بقلن بم للمنحم الثقسنم، ف تدقم 
200 يلنوو دوالر لقعم النظقم الصحي المحلي في إيصقل خقيقت الصحم والتغذيم الطقرئم واألسقسنم إلى يق يدقر ب 7 يالينن يمني، 

ضمن سطقق خطم االستجقبم الس قسنم في النمن إلى حق كبنر. وسندوم كل ين برسقيج األيم المتحقة السمقئي والنوسن نف، وينظمم 
الصحم العقلمنم بتنفنذ هذه الماقريع والعمل يع الاركقء المعنننن. 
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القدرات

التاغنلنم
استمرت الدقرات التاغنلنم بقلتوسع في النمن في عقم 2016، وبحلول شهر دي مبر أحصى يجتمع العمل 

الس قسي 120 شريكًق وطننًق ودولنًق يدويوو بإدارة أو تنفنذ الماقريع ين خالل استجقبم ين دم في كل 
يحقفظقت البلق.

عدد الشركاء العاملين في المجال اإلنساني: 120 
لدق عملت كل ين المنظمقت غنر الحكوينم الوطننم ووكقالت األيم 

المتحقة والمنظمقت غنر الحكوينم القولنم يعًق خالل فترة األزيم ليصقل 
الم قعقات المندذة لألرواح والحمقيم في جمنع أسحقء النمن. وفي عقم 
2017، بقت الاركقء واثدوو ين أسهم يمتلكوو الدقرة المطلوبم لتحدنس 
كقفم األهقاف المقرجم في خطم االستجقبم الس قسنم في النمن. وبعق 
التمقد بن بم تفوق 90 في المقئم  في عقم 2015، ازداد عقد الاركقء 
الماقركنن في االستجقبم المن دم بن بم إضقفنم ققرهق 17 في المقئم في 
عقم 2016. وحتى 31 دي مبر، كقو هنقك 120 شريكًق يدويوو بإيصقل 

الم قعقات في كل يحقفظم ين يحقفظقت البلق، يع تواجق أكبر عقد 
ينهم في عقو وتعز وحجم. وهنقك جزء ين ه الء الاركقء البقلغ عقدهم 

120 ي عى حقلنًق للحصول على التمويل ين خالل خطم االستجقبم 
الس قسنم للنمن لعقم 2017، إضقفم إلى وجود ينظمقت تعمل كأسهق 

شركقء ينفذين لهذه الخطم أو تعمل بقستداللنم بقلتن نس يع استجقبم 
الخطم. إجمقاًل هنقك 104 ينظمم ت عى للحصول على التمويل ين 
أجل تنفنذ 287 ياروع ين خالل خطم االستجقبم الس قسنم في النمن 

لعقم 2017م. 
أدى بدقء ي تويقت ازديقد أعقاد الطواقم القولنم العقيلم داخل النمن 
أقل ين ي تويقتهق قبل األزيم إلى زيقدة االعتمقد على الموظفنن 

الوطنننن وإساقء شراكقت أقوى يع المنظمقت غنر الحكوينم الوطننم. 
وحتى دي مبر 2016، شكلت المنظمقت غنر الحكوينم الوطننم 

ثلثي المنظمقت الناطم العقيلم في االستجقبم المن دم. ويعتبر تعزيز 
الاراكقت بنن الاركقء الوطنننن والقولننن – إضقفم إلى المنظمقت 

الدقئمم في الخلنج- ين األولويقت الرئن نم لعقم 2017 )اسظر فصل 
“استراتنجنم االستجقبم” أعاله(.

2017 SEVERITY OF NEEDS BY DISTRICT

Hadramaut

Al Maharah
Al Jawf

Shabwah

Marib

Al Bayda
Al Dhale'e

Am. Al Asimah

Socotra

69

33
28242219161310

املصدر: املجموعات القطاعية  (ديسمرب 2016)

(1) األمن الغذا� والزراعة (2) اإليواء/ املواد غ� الغذائية/ تنسيق املخي�ت وإدارة املخي�ت (3) التشغيل وإعادة تأهيل املجتمعات يف حاالت الطوارئ (4) الالجئ� واملهاجرين

العدد الكيل 
للمنظ�ت حسب 
املحافظة

املنظ�ت غ� 
الحكومية الدولية

املنظ�ت غ� 
الحكومية الوطنية

األمم املتحدة 

األمن الغذا�
والزراعة

الالجئ�التعليماإليواء الح�يةالتغذيةالصحة
واملهاجرين

التشغيل يف 
حاالت 
الطوارئ 
وإعادة 
تأهيل 
املجتمع

املياه 
والرصف 
الصحي 
والنظافة

عقد المنظمقت ح ب المجموعم )المجموع الكلي( والنوع
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املستهدفون

األشخاص
الذين تم
الوصول إليهم
(باملالي�)

متطلبات التمويل (دوالر) 

التمويل (دوالر) 

5.6 مليون
شخص تم الوصول لهم يف عام 2016

�ثل أرقام الوصول الشاملة 
العدد الكيل لألشخاص الذين 

تم الوصول لهم عرب كافة 
األنشطة؛ وقد تكون 

معدالت اإليصال الخاصة 
باألنشطة الفردية ضمن 

محفظة القطاع أقل من ذلك 
بكث¬، خاصة يف الحاالت التي 

يكون فيها إج¯يل التمويل 
املخصص للقطاع منخفضاً. 
لالطالع عىل نتائج مستوى 

النشاط، انظر ملخص 
املعلومات إلنسانية لشهر 

ديسمرب 2016.

مليون  442

59%

مليون  108

59%

مليون  25

16%

مليون  6

17%

مليون  9

12%

مليون  17

59%

مليون مليون0   18

43%

مليون  56

40%

مليون  61

59%

مليون  31

39%

مليون  10

20%0%

988 مليون
(دوالر) تم رصدها يف عام 2016

الالجئونالتعليمالح¯يةاإليواءالتغذيةالصحةالنظافةاألمن الغذا½ والزراعة
واملهاجرون

االتصاالتالتنسيق
يف حاالت
الطوارئ 

التشغيل 

املصدر: املجموعات القطاعية (ديسمرب 2016)؛ خدمة التعقب املايل (ديسمرب 2016)

(1) األمن الغذا½ والزراعة (2) اإليواء/ املواد غ¬ الغذائية/ تنسيق املخي¯ت وإدارة املخي¯ت (3) التشغيل وإعادة تأهيل املجتمعات يف حاالت الطوارئ (4) الالجئ� واملهاجرين

املياه والرصف 
الصحي 
والنظافة

الوصول المبقشر* يدقبل الهقف والتمويل ح ب المجموعم

إيصال المساعدات في 2016 
أشقرت ستقئج إيصقل الم قعقات إلى وجود ققرات قويم، حنث ققم 

الاركقء في عقم 2016 بإيصقل الم قعقات الس قسنم إلى أكثر ين 
5.6 يالينن شخص طوال العقم بن بم 60 في المقئم ين التمويل 

المطلوب. وكمق هو يوضح في يلخص المعلويقت الس قسنم، توافدت 
كقفم النتقئج الخقصم بم توى ساقط المجموعم الدطقعنم يع ي تويقت 

التمويل المتقحم أو تجقوزتهق
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وصول

الم قعقات الس قسنم 
ت تمر الدنود المفروضم على الحصول على الم قعقات في تاكنل تحقيًق جقيًق بقلن بم للعملنقت الس قسنم في 
العقيق ين المنقطس المحلنم، وغقلبًق يق يكوو ذلك ستنجم للعوائس البنروقراطنم أو النزاع القائر. وعلى الرغم ين 

وجود هذه التحقيقت، ي تطنع شركقء العمل الس قسي العمل في الغقلبنم العظمى ين المنقطس في البلق. 

 �إجــ�يل عدد املحتاج
(باآلالف)

0.9 - 29.7

29.8 - 60.6

60.7 - 110.0

111.0 - 214.0

215.0 - 398.0

حرضموت
املهرة

الجوف

شبوة

لحج

مأرب

�أب

ء صنعا

إب

عمران

سقطرى

العاصمة صعدةأمانة 

حجة

املحويت

الحديدة

تعز

ر�ة

الضالع
ء لبيضا ا

تعتبر العوايل التي ت ثر على وصول الم قعقات الس قسنم في النمن 
يتنوعم وسنققنم للغقيم، فهي تتراوح يق بنن التحقيقت الجغرافنم وحتى 
البنى التحتنم الضعنفم واسعقام األين المصقحب للنزاع. وتند م عوائس 
وصول الم قعقات الس قسنم التي ققم شركقء العمل الس قسي بقلبالغ 
عنهق عمويًق إلى ثالث فئقت واسعم هي: العوائس البنروقراطنم، والتقخل 
في يحقولم التأثنر على عملنقت الم قعقات الس قسنم، والعوائس األيننم 

النقجمم عن النزاع القائر. 
وتعتبر العوائس البنروقراطنم يثل إجراءات إصقار التأشنرات والتصقريح 

الرسمنم المطلوبم للمهمقت، إضقفم إلى التقخل المحلي أو يحقولم التقخل 
في إيصقل الم قعقات الس قسنم ين أكثر العوائس المبلغ عنهق أهمنم. 

في سل لم ين ورشقت العمل المنقاسنم التي عدقت في عقم 2016، ققر 
شركقء العمل الس قسي شقة عوائس وصول الم قعقات الس قسنم في 
كقفم المقيريقت البقلغ عقدهق 333 بقستخقام يدنقس يكوو ين خمس 

سدقط تتراوح يق بنن )يمكن الحصول علنهق( إلى )الحصول علنهق صعب 
للغقيم(. وأظهرت النتقئج أو يعظم ال كقو المتواجقين في المقيريقت البقلغ 
عقدهق 333 يقيريم داخل يحقفظقت النمن البقلغ عقدهق 22 يحقفظم قق 

استاعروا إيكقسنم الحصول على الم قعقات الس قسنم. ووفدًق للمنظمقت 
الس قسنم التي عملت في النمن خالل العقم المقضي، هنقك يق يدقرب 69 
في المقئم ين يقيريقت البالد إيق يكوو الحصول على الم قعقات فنهق 
يتقح تمقيًق أو لقيهق س بم ينخفضم س بنًق ين الدنود التي تعنس الحصول 
على هذه الم قعقات. كمق أشنر إلى أو لقى يق يدقرب 18 في المقئم 
ين المقيريقت “عوائس يتوسطم تحول دوو الحصول على الم قعقات 

الس قسنم”، وهنقك يق س بته 13 في المقئم فدط ين المقيريقت النمننم )أي 
يق يجموعه 43 يقيريم( وصلت إلى اثننن ين أعلى الم تويقت ين حنث 
وجود عوائس أيقم الحصول على الم قعقات الس قسنم. وتم في الندقشقت 
والتحلنل ت جنل دور الاركقء الوطنننن وققرتهم المتنقينم في الوصول 
إلى ال كقو المحتقجنن للم قعقات الس قسنم في جمنع أسحقء النمن. 
يبلغ عقد سكقو المقيريقت التي تم تصننفهق على أسهق أكثر المقيريقت 

التي يصعب فنهق وصول الم قعقات الس قسنم والبقلغ عقدهق 43 يقيريم، 
سحو 2.1 يلنوو شخص، واألهم ين ذلك هو أو عقد ال كقو الذين هم 
في حقجم يقسم للم قعقات الس قسنم ينهم ح بمق ققر في النظرة العقيم 

حول االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017م في النمن يبلغ 1.3 يلنوو 

الم تويقت المح وسم للعوائس التي تحول دوو وصول الم قعقات الس قسنم ح ب المقيريم 
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شخص. ويتضمن هذا العقد أيضًق أكثر ين 289 ألف سقزح )يق يدقرب 
48 ألف أسرة( يمن يعناوو في المحقفظقت المتضررة ين النزاع وهي 

تعز، وصعقة، ويأرب، والبنضقء، إلى جقسب حجم والجوف.
على الرغم ين أو يحقفظم تعز تعتبر ين المحقفظقت التي ينظر إلنهق 
على أسهق تحوي أكبر عقد ين المقيريقت التي وصلت إلى اثننن ين 

أعلى الم تويقت ين حنث وجود عوائس أيقم الحصول على الم قعقات 
الس قسنم، سجلت يحقفظتق يأرب وصعقة س ب أعلى ين حنث عقد 
المقيريقت ين فئم “ارتفقع عقد الدنود التي تحول دوو الحصول على 

ي قعقات إس قسنم” أو” الحصول علنهق صعب للغقيم”. 
سنتم في عقم 2017 يراقبم ي توى المقيريقت ين حنث وجود العوائس 
التي تحول دوو وصول الم قعقات الس قسنم باكل أقرب ين خالل 
سل لم ين المنهجنقت التي ت قعق على تثلنث المفقهنم الس قسنم يع 
األدلم الموجودة، وكذلك ين خالل تعزيز الرصق والبالغ عن طريدم 

الحصول على الم قعقات خقرج المراكز المنقاسنم الخمس التي تعمل في 
المجقل الس قسي في جمنع أسحقء البلق. وتبحث قنقدات العمل الس قسي 
بفقعلنم على تطبنس إجراءات يح نم وأقل إجهقدا يع كقفم أطراف النزاع 
ليصقل الم قعقات وين أجل إتقحم استجقبم إس قسنم ينقسبم باكل أكبر 
وال مقح بحريم الحركم له الء الذين ي عوو لتلدي الم قعقات في جمنع 

أسحقء النمن.

NO. OF DISTRICTS WITH HIGH TO EXTREMELY HIGH ACCESS CONSTRAINTS BY GOVERNORATE (AS OF DEC 2016)   

نسبة املديريات مع أعىل املستويات 

امللحوظة من حيث العوائق التي 

تحول دون وصول املساعدات 

اإلنسانية 

عدد املديريات مع أعىل املستويات 

امللحوظة من حيث العوائق التي 

تحول دون وصول املساعدات 

اإلنسانية 

من مديريات اليمن لديها أعىل املستويات 

امللحوظة من حيث العوائق التي تحول 

دون وصول املساعدات اإلنسانية 

املصدر: األمم املتحدة، املنظ�ت غ� الحكومية الدولية، واملنظ�ت غ� الحكومية الوطنية (ديسمرب 2016).
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المحقفظقت التي تحتوي على أكبر عقد ين المقيريقت التي لوحظ أو لقيهق أعلى ي توى ين العوائس التي تحول دوو الحصول على الم قعقات الس قسنم. 

عقد الحوادث األيننم ح ب الاهر )يوسنو-دي مبر 2016(
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مراقبة 

االستجقبم
ستعمل يراقبم االستجقبم في عقم 2017 على قنقس السجقز في تحدنس أهقاف خطم االستجقبم الس قسنم 
في النمن طوال العقم، إضقفم إلى الم قهمم بتوفنر المعلويقت الالزيم لجراء أيم تعقيالت دوريم للبرايج. 

ويعمل إطقر يراقبم االستجقبم لعقم 2017 على تحقيق آلنقت المراقبم والتواتر والم  ولنقت في يراقبم األهقاف 
واألساطم االستراتنجنم الخقصم بخطم االستجقبم الس قسنم في النمن.

إطار المراقبة 
يغطي إطقر المراقبم لعقم 2017 العقم بأكمله ، وسوف يتم وضع 

تدريرين حول المراقبم القوريم كنتنجم لعملنم المراجعم القوريم الماتركم. 
وبنقء على إعقدة كتقبم التدقرير بواسطم شركقء العمل الس قسي والتحلنل 

الماترك، ستركز هذه المراجعقت باكل رئن ي على األسئلم التقلنم: 
يق هو التدقم الذي تم إحرازه يدقرسم بأهقاف خطم االستجقبم . 1

الس قسنم في النمن؟  
هل االستجقبم ينقسبم )أي، هل تتمقشى يع ي تويقت التمويل، . 2

تحقد االحتنقجقت وال نقق التاغنلي، بقلضقفم إلى السهقم في سار 
الم قواة بنن الم تفنقين(؟ 

3. كنف هو الوضع، بمق في ذلك احتنقجقت ال كقو، هل ين . 3
الممكن أو تتطور؟  

4. يق هي التعقيالت الالزيم لخطم االستجقبم الس قسنم في النمن، . 4
إو وجقت.

كخطوة أولى في المراجعم القوريم، سنجمع كل ين المجموعقت، وفرق 
كخطوة أولى في المراجعم القوريم، ستجمع كل ين المجموعقت الدطقعنم 
وفرق العمل الفننم ويكتب تن نس الا وو الس قسنم البراهنن المتقحم بنقء 

على الم شرات المتفس علنهق، حنث ستامل هذه األدلم إعقاد التدقرير التي 
تتنقول أهقاف خطم االستجقبم الس قسنم في النمن، وي تويقت التمويل، 
والمعلويقت الجقيقة المتقحم حول االحتنقجقت، والمخقطر، والظروف 

التاغنلنم. ستعمل آلنم التن نس بنن الدطقعقت وفرق تن نس الم قعقات 
الس قسنم في المنطدم على يراجعم المعلويقت الموحقة، وعمل التندنحقت، 
وطرح التوصنقت بخصوص إدخقل تعقيالت على االستجقبم التاغنلنم. 
وكخطوة أخنرة، سندوم الفريس الدطري الس قسي بمراجعم التحلنل وإقرار 
التوصنقت، بمق في ذلك أيم تعقيالت تطرأ على أهقاف خطم االستجقبم 

الس قسنم في النمن أو المتطلبقت المقلنم. وسنجمع التدرير النهقئي للمراقبم 
القوريم المقخالت والمخرجقت الخقصم بتلك الندقشقت. 

وسنتم إسجقز يراجعتنن دوريتنن في 2017: إحقاهمق في أبريل )لتغطي 
عملنم االستجقبم في الفترة يق بنن ينقير ويقرس، يع تندنحقت تدرير 
المراقبم القوريم وخطم االستجقبم الس قسنم في النمن التي سارت في 

1345 2

جمع الرباه� وتحديد 

االتجاهات من قبل كل من 

املجموعات القطاعية وفرق 

العمل الفنية ومكتب 

تنسيق الشؤون اإلنسانية

التحليل والتوصيات 

املشرتكة ملجموعة آلية 

التنسيق ب� املجموعات 

القطاعية

التحليل والتوصيات 

املشرتكة لفرق تنسيق 

املساعدات اإلنسانية يف 

املراكز امليدانية للعمليات 

اإلنسانية

تحديد وإقرار االتجاه 

االسرتاتيجي من قبل 

الفريق الُقطري اإلنسا�

تقرير املراقبة وتعديالت 

الربامج

عملنم المراجعم التاغنلنم القوريم
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وثيقة ملخص املعلومات اإلنسانية 

املراجعة الدورية للمراقبة 

نظرة عامة حول االحتياجات اإلنسانية 

خطة االستجابة اإلنسانية  
يناير ديسمرب نوفمرب اكتوبر سبتمرب اغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فرباير يناير

20172018
التدويم الخقص بقورة التخطنط للعمل الس قسي 

شهر يقيو(، واألخرى في يولنو )لتغطي عملنم االستجقبم في الفترة يق 
بنن أبريل ويوسنو، يع تندنحقت تدرير المراقبم القوريم وخطم االستجقبم 
الس قسنم في النمن التي سارت في شهر أغ طس(. كمق سنتم االستفقدة 

ين المعلويقت التي تم جمعهق حول االحتنقجقت خالل المراجعم التاغنلنم 
الثقسنم في إعقاد النظرة العقيم عن االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2018، 

حنث سنتم إصقارهق في أوائل أكتوبر. وسنحل سار كل ين النظرة العقيم 
عن االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2018، وخطم االستجقبم الس قسنم في 
النمن لعقم 2018 على التوالي في أكتوبر وسوفمبر يحل المزيق ين 

المراجعقت التاغنلنم خالل العقم.

ملخص المعلومات اإلنسانية  
ستدوم المجموعقت أيضًق بمراقبم يجموعم يحقودة ين أساطم وأهقاف 
خطم االستجقبم الس قسنم في النمن كل شهر، حنث كوسهق اختقرت 

هذه األساطم ين ضمن يحقفظ الناقط العقم الخقصم بهق لتوضنح أثر 
األساطم يع اليصقل المبقشر للم قعقات الس قسنم على أوسع سطقق. 
ست تخقم هذه المعلويقت كتفويض لعملنم االستجقبم الاقيلم بقستمرار، 
وسنتم سارهق على الصقار الخقص بوثندم يلخص المعلويقت الس قسنم 
والصقارات المرتبطم بهق يرة كل شهرين. كمق ستنار وثندم يلخص 

المعلويقت الس قسنم التي تغطي عملنم االستجقبم لعقم 2017 في يقرس 
وستضم النتقئج المنجزة يدقرسم بأساطم يحقدة في شهري ينقير وفبراير، 
إضقفم إلى ديج بنقسقت الوثندم أيضًق يع المراجعقت القوريم المذكورة 

أعاله على الخطم.
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ملخص

االحتنقجقت
واألهقاف والمتطلبقت  

سوف يعطي شركقء العمل الس قسي في عقم 2017 األولويم لتدقيم 
الم قعقات المندذة لألرواح والحمقيم، كمق أسهم سنعملوو في كقفم يراحل 
عملنم االستجقبم على ضمقو حصول كل ين الن قء، والرجقل، والفتنقو 

والفتنقت على الم قعقات باكل يت قو، وتعزيز أساطم االستجقبم لإلسعقش 
الم تقام.

وقق يرت األساطم المقرجم في خطم االستجقبم الس قسنم لعقم 2017 بعقة 

جوالت ين التققنس للتأكق ين كوسهق أسقسنم لتحدنس األهقاف االستراتنجنم 
للخطم ووجودهق في سطقق ققرة التنفنذ الحقلنم . 

تتألف خطم االستجقبم الس قسنم لعقم 2017 إجمقاًل ين 121 ساقطًق 
قطقعنًق وتصل بقلم قعقات إلى 12 يلنوو شخص ين خالل 287 ياروع 

فردي. وسنتطلف تحدنس كقفم األهقاف الواردة في الخطم يق يدقرب 2.1 
يلنقر دوالر.
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الصحة 

التغذية الصحية 

اإليواء  واملواد غ� الغذائية 

وتنسيق وإدارة املخي�ت

الح�ية 

التعليم 

اإلنعاش املبكر

الخدمات اللوجستية

االتصاالت يف حاالت الطوارئ 

التنسيق والسالمة 

خطة االستجابة متعددة القطاعات 

لالجئ§ واملهاجرين

املجموعات/القطاع

املجموع الكيل 

املحتاجون بشدة 

للمساعدات 

املستهدفون

(مجموعة)

املستهدفون (الالجئون 
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واملهاجرون

املبلغ اإلج�يل  املستهدفون  املحتاجون 

للمساعدات اإلنسانية 

إج�يل متطلبات التمويلإج�يل املحتاجون للمساعدات اإلنسانية واملستهدفونتصنيف املحتاجون للمساعدات اإلنسانية واملستهدفون
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تانر كل ين *إجمقلي المحتقجنن* و*إجمقلي الم تهقفنن* إلى يجموع المواطننن النمنننن المحتقجنن للم قعقات الس قسنم والم تهقفنن، كمق هو يحقد بواسطم المجموعقت العقيلم في المجقل الس قسي، والالجئنن، وطقلبي اللجوء، والمهقجرين 
الذين تم تحقيقهم واستهقافهم ين خالل خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين. كمق أخذت األرققم الخقصم بقألشخقص المحتقجنن للم قعقات الس قسنم ين وثندم النظرة العقيم حول االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017.  

إو قنم المتطلبقت في خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين لكل قطقع هي قنم تدريبنم فدط، حنث أو العقيق ين الخقيقت يدقيم كجزء ين حزيم خقيقت يتعقدة الدطقعقت.
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الجزء 2: خطط 
االستجابة التشغيلية

األمن الغذايئ والزراعة 

املياه والرصف الصحي والنظافة 

الصحة 

التغذية الصحية 

اإليواء  واملواد غري الغذائية و تنسيق وإدارة املخيامت 

الحامية 

التعليم 

التشغيل يف حاالت الطوارئ وإعادة تأهيل املجتمع 

خدمات اإلمداد والتموين )اللوجستية( 

االتصاالت يف حاالت الطوارئ 

التنسيق والسالمة 

خطة االستجابة متعددة القطاعات لالجئني واملهاجرين 

دليل إرشادي للامنحني
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الجزء الثقسي:   األين الغذائي والزراعم

االحتياجات واألهداف ومتطلبات التمويل حسب النوع االجتماعي والعمر

المجموع 
الجمقلي

الالجئوو 
والمهقجروو

إجمقلي 
المجموعم

فتنقت
)يلنوو(

فتنقت
)يلنوو(

س قء
)يلنوو(

رجقل
)يلنوو(

14.3 0.14 14.1 3.8 3.8 3.2 3.2 المحتقجوو للم قعقات 
الس قسنم

8.3 0.03 8.2 2.2 2.2 1.9 1.9 الم تهقفوو

 1,075.9
يلنوو دوالر

2.1 يلنوو 
دوالر

 1,073
يلنوو دوالر

يتطلبقت التمويل

 األمن الغذائي والزراعة

العقم للمواد الغذائنم أو الحواالت الندقيم والد قئم. 
وي عى البرسقيج العقلمي لألغذيم  للحصول على 
900 يلنوو دوالر كتمويل فوري لهذا الناقط ين 

أجل إسجقز زيقدة سريعم في الم توى، وذلك بتوفنر 
حصص غذائنم شهريم بن بم 100 في المقئم بحلول 
شهر أبريل لعقد 6 يالينن شخص ين الم تفنقين ين 
التوزيع العقم للمواد الغذائنم، إضقفم إلى يلنوو شخص 
يمن ي تلموو الم قعقات الندقيم أو الد قئم.              
وين المحتمل أو تتم يراجعم التحلنل النهقئي لتدننم 
األين الغذائي والتغذيم في حقالت الطوارئ، وأهقاف 
الم قعقات الغذائنم الطقرئم الموضوعم على الئحم 
االستظقر خالل المراجعم األولى لخطم االستجقبم 

الس قسنم في النمن المخطط إجرائهق في شهر أبريل 
 .2017

وبقلضقفم إلى تدقيم الم قعقات الغذائنم الطقرئم، 
ي عى الاركقء العقيلوو في يجموعم األين الغذائي 
والزراعم لمنع المزيق ين االسهنقر في اسعقام األين 

الغذائي لألسر، حنث أسهم يهقفوو إلى توفنر 
ي قعقات سبل العنش لعقد 3.5 يالينن شخص ين 
الفئقت الضعنفم – وباكل رئن ي يمن يعقسوو ين 
اسعقام األين الغذائي الحقد ين ال كقو. وتامل هذه 
الم قعقات تدقيم الم تلزيقت الزراعنم، وي تلزيقت 
تربنم المواشي واألسمقك ل 3.3 يالينن شخص، 

بقلضقفم إلى تدقيم دعم أصول طويلم المقى ل 200 
ألف شخص ين أجل تعزيز زيقدة الستقج الغذائي 
وتولنق القخل.  وتانر النتقئج األولنم لتدننم األين 
الغذائي والتغذيم في حقالت الطوارئ أو هنقك يق 
يدقرب 60 في المقئم ين األسر في النمن يعملوو 

في الزراعم، يع اسخراط يعظمهم في العمل بقلزراعم 
المختلطم. ووفدًق لنتقئج التدننم، هنقك 85 في المقئم 
ين األسر العقيلم في الزراعم في حقجم إلى القعم 

للحصول على الم تلزيقت الزراعنم، و54 في المقئم 
يواجهوو ياقكل في يراقبم المحقصنل وأيراض 
المقشنم، ويحتقجوو إلى أصول طقرئم للحمقيم 

والوققيم. 

القدرة على التنفيذ  
تظهر ستقئج إيصقل الم قعقات في 2016م  ققرة 

المجموعم الدويم على التنفنذ، حنث أسه وحتى 

خطة االستجابة 
يهقف الاركقء العقيلنن في يجموعم األين الغذائي 

والزراعم في عقم 2017 إلى تدقيم الم قعقات 
لمق يدقرب 8.3 يالينن شخص يعقسوو ين اسعقام 
األين الغذائي في المحقفظقت المصنفم في ي توى 

الطوارئ )التصننف المرحلي المتكقيل لألين الغذائي 
ين القرجم 4( وي توى األزيم )التصننف المرحلي 
المتكقيل لألين الغذائي ين القرجم 3(. ويامل هذا 

الهقف الاقيل تدقيم الم قعقات الغذائنم الفوريم 
والمندذة لألرواح والطقرئم لعقد 8 يالينن شخص، 
وأساطم ي قعقة سبل العنش لعقد 3.5 يالينن 

شخص. 
وتانر النتقئج األولنم لتدننم األين الغذائي والتغذيم في 
حقالت الطوارئ أو اسعقام األين الغذائي الاقيل قق 
ارتفع باكل حقد في النمن، يع وجود 17.1 يلنوو 

شخص يعقسي ين اسعقام األين الغذائي حقلنًق- بزيقدة 
تبلغ أكثر ين 20 في المقئم ين التدقير الوارد في 

النظرة العقيم حول االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017م 
)14.1 يلنوو شخص(. وتوضح هذه الزيقدة التقهور 
ال ريع والخطنر في حقلم األين الغذائي غنر الم تدرة 

في جمنع أسحقء البلق. إذ أو هنقك يق يدقر ب 7.3 
يالينن شخص ضمن ال كقو يمن يعقسوو ين اسعقام 
األين الغذائي الاقيق – أو أكثر بن بم 4.2 في المقئم 
ين التدقير الوارد في النظرة العقيم عن االحتنقجقت 

ال كقسنم لعقم 2017 )7 يالينن شخص(. أدت 
الم قعقات الغذائنم الطقرئم التي ققيت في عقم 

2016م دورًا أسقسنًق في ينع المزيق ين االرتفقع في 
س بم اسعقام األين الغذائي الحقد. ويعتبر الحفقظ على 

تدقيم هذه الم قعقات وتوسنعهق لتامل ين هم في 
خطر االسزالق في حقلم اسعقام األين الغذائي الحقد 

على سحو سريع أيرًا أسقسنًق. 
سندوم الاركقء العقيلوو في يجموعم األين الغذائي 
والزراعم بإيصقل الم قعقات الغذائنم الطقرئم إلى 

8 يالينن شخص في جمنع أسحقء البالد على شكل 
إغقثم غذائنم، أو حواالت سدقيم أو ق قئم في عقم 

2017م. كمق سنعمل البرسقيج العقلمي لألغذيم  يع 
الاركقء للوصول إلى 7 يالينن شخص ين بنن 8 
يالينن شخص )88 في المقئم ين الهقف الذي تم 
وضعه على ي توى المجموعم( عن طريس االتوزيع 

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف 1 لمجموعم األين الغذائي 
والزراعم

الهقف 2 لمجموعم األين الغذائي 
والزراعم

الهقف 3 لمجموعم األين الغذائي 
والزراعم

الهقف 4 لمجموعم األين الغذائي 
والزراعم

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم*

14.1يلنوو 
األشخقص الم تهقفوو

8.2 يلنوو 
يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

1.07يلنقر 
عقد الاركقء

 69

1
2

3

4

تح نن توفر الغذاء 
وطرق وصول الفئقت 

األشّق ضعفًق إلنه. 
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1

ضمقو الوصول العقدل 
للم قعقات الس قسنم 

والحمقيم للفئقت األكثر 
ضعفًق.

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 2

تح نن األين الغذائي 
عن طريس دعم األسظمم 
واألصول الزراعنم وتربنم 

المواشي واألسمقك 
يرتبط بقلهقفنن 

االستراتنجننن 1 و 3

تعزيز ققرات الاركقء، 
والمجتمعقت، وال لطقت 
لالستعقاد واالستجقبم 

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 4

جوردو دودي 
ين س المجموعم

gordon.dudi@fao.org
*إو أرققم النظرة العقيم عن االحتنقجقت الس قسنم في 
استظقر النتقئج النهقئنم لتدننم األين الغذائي والتغذيم 
في حقالت الطوارئ. اسظر الملحس 5 لالطالع على 

يزيق ين المعلويقت حول تدننم األين الغذائي والتغذيم 
في حقالت الطوارئ.      

ي  ول االتصقل



29

الجزء الثقسي:   األين الغذائي والزراعم

الن قء والرجقل فنمق يتعلس بقلعنف ضق الن قء والفتنقت )بمق في ذلك 
العنف المنزلي( كجزء ال يتجزأ ين عملنم االستجقبم. 

المساءلة 
ستاقرك كقفم الماقريع الخقصم بمجموعم األين الغذائي والزراعم في 
ستاقرك كقفم الماقريع الخقصم بمجموعم األين الغذائي والزراعم في 
إطقر الم قءلم لخطم االستجقبم الس قسنم لعقم 2017. فمن خالل 
هذا الطقر، سنتمكن الاركقء ين حفظ قنوات لالتصقل الفوري يع 
المجتمعقت المتضررة، كمق أسهم يضمنوو توفر المعلويقت المتعلدم 

بعملنقت التوزيع في األيقكن العقيم، وأو سدقط التوزيع لن ت بعنقة جقًا 
أو صعبم الوصول، إضقفم إلى تأكقهم ين استالم الم تفنقين لهذه 

المعلويقت يع توفر وقت كقفي لالستعقاد. وتامل المعلويقت المدقيم 
األيقكن التي ستتم فنهق عملنقت التوزيع، ويواعنقهق، والمواد التي سنتم 

توزيعهق، واألشخقص الم هلنن لتلدي الم قعقات. 
يحقفظ الاركقء أيضًق على وجود آلنم سريعم لتلدي الاكقوى والمالحظقت 

وظنفتهق التأكق ين التعقيل يع الاكقوى والمالحظقت تلك وتدقيم 
االستجقبم في الوقت المنقسب. وأسس البرسقيج العقلمي لألغذيم  سظقيًق 

يبتكرًا للتدننم والمراقبم عن بعق تتم ين خالله يراقبم عملنقت توزيع 
الغقثم الغذائنم عن بعق بواسطم إجراء يكقلمقت عاوائنم يع الم تفنقين 

لرصق األثر وسنر العملنم. ويدوم شركقء آخروو في يجموعم األين 
الغذائي والزراعم حقلنق بمراقبم البرايج حقلنًق عن طريس المراقبم ين طرف 
ثقلث، ثم تجمع المجموعم بعق ذلك الممقرسقت المثلى كطريدم لت هنل 

ياقركم المعلويقت، وتبقدلهق وتبننهق ين الاركقء اآلخرين. 

دي مبر2016 ، تمكن الاركقء ين تحدنس 58 في المقئم ين إجمقلي 
األهقاف بتوفر 59 في المقئم ين التمويل، بمق في ذلك إيصقل 

الم قعقات الغذائنم الطقرئم إلى 3.8 يالينن شخص في المتوسط شهريًق. 
ولكن ظل التمويل غنر الكقفي هو العقئس األكبر الذي يحول دوو تحدنس 
أهقاف المجموعم ، األير الذي استلزم تدلنص حجم الحصص الغذائنم 

وغنرهق ين األساطم طوال العقم. 
حقدت خقرطم تواجق وعمل المنظمقت في شهر دي مبر69 شريكًق ين 
الاركقء العقيلنن في يجموعم األين الغذائي والزراعم الناطنن في كقفم 
أسحقء البلق، أي بزيقدة تبلغ 80 في المقئم ينذ وضع خطم االستجقبم 
الس قسنم في النمن لعقم 2016. كمق يتنوع شركقء المجموعم حنث 

ياملوو المنظمقت غنر الحكوينم القولنم، والمنظمقت غنر الحكوينم 
الوطننم، ووكقالت األيم المتحقة، والم س قت التقبعم للصلنب األحمر/
الهالل األحمر، وينظمقت المجتمع المحلي، وال لطقت المعننم. وقق تم 
تنفنذ أحق برايج بنقء الدقرات الجقري يع الاركقء لتعزيز ققرة االستجقبم 
على الم توى المحلي، يمق سمح بتنفنذ أكثر يالئمم وإسجقز االستجقبم 
الم تهقفم، خقصم في ضوء وجود بنئم تاغنلنم صعبم. وبتوفر التمويل 
الكقفي،  ي تطنع شركقء المجموعم االستجقبم باكل كقفي لالحتنقجقت 

الضخمم والمتنقينم التي لم تتم تلبنتهق.

النوع االجتماعي والعمر 
يضمن الاركقء العقيلنن في يجموعم األين الغذائي والزراعم القيج 
الفعقل لتحلنل النوع االجتمقعي في دراسقت األين الغذائي وسدقط 

الضعف، وذلك عن طريس استكاقف كنفنم ارتبقط النوع االجتمقعي 
وقضقيق النوع االجتمقعي بعالقم سببنم يع األين الغذائي وسدقط الضعف. 
إذ يتم أخذ االحتنقجقت المحقدة بقلنوع االجتمقعي بعنن االعتبقر خالل 

كقفم يراحل تصمنم وتنفنذ البرسقيج. عالوة على ذلك، يدوم الاركقء 
العقيلوو في يجموعم األين الغذائي والزراعم بتدننم ورصق الوصول إلى 
برسقيج األين الغذائي والزراعم بقستظقم عن طريس جمع بنقسقت يفصلم 

ح ب العمر، والجنس، والموقع )بمق في ذلك على ي توى يجتمع 
يحقد(. هنقك خطوات يعننم ت خذ في االعتبقر خالل التنفنذ عقا عن تلك 
الممقرسقت المنجزة على ي توى التخطنط، ين أجل تعزيز الم قواة بنن 

الجن نن والحمقيم )اسظر بنق الحمقيم أدسقه(. 

الحماية 
يلتزم الاركقء العقيلنن في يجموعم األين الغذائي والزراعم بإديقج يلتزم 
الاركقء العقيلوو في يجموعم األين الغذائي والزراعم بإديقج الحمقيم في 
تصمنم وتنفنذ أساطم الم قعقات الغذائنم، واألساطم الزراعنم، وأساطم 
سبل العنش بطرق غنر تمننزيم وغنر يتحنزة ين شأسهق أو تعزز أين 

وساليم وكرايم األشخقص الضعفقء الذين يتلدوو الم قعقات. وهذا يامل 
إيالء اهتمقم خقص الحتنقجقت األشخقص الضعفقء ويراعقة الطبدقت 
المختلفم لندقط الضعف واستراتنجنقت التأقلم داخل المجتمع وضمن 

فئقت ضعنفم يحقدة على حق سواء )رجقل، س قء، العمر، التعلنم، الحقلم 
االجتمقعنم واالقتصقديم، العقققت، إلخ(. 

تحقث عملنقت التوزيع في الم قحقت العقيم خالل سقعقت النهقر، 
وتضمن وجود يناآت ينفصلم للن قء بهقف خلس بنئم آينم وح قسم 
للثدقفم المحلنم. كمق سنضمن الاركقء العقيلوو في يجموعم األين 

الغذائي وال اليم أو تحتوي فرق البرسقيج على عقيالت إسقث لضمقو 
شعور الن قء بأسهن ققدرات على ينققام احتنقجقتهن والعوائس التي تدف 
أيقيهن براحم تقيم. وتهقف البرايج أيضًق إلى ضمقو توفر أساطم تولنق 

القخل والخنقرات االقتصقديم للن قء والفتنقت ين أجل تدلنل يخقطر 
اسخراطهن في يمقرسقت غنر آينم كآلنم تأقلم وإال ف نصبحن عرضم 
لمخقطر العنف الدقئم على النوع االجتمقعي سظرًا للتبعنم االقتصقديم. 

وأدرج الاركقء العقيلوو في يجموعم األين الغذائي والزراعم أيضًق توعنم 

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم

الم تهقفوو

0.01 - 0.17
0.18 - 0.39
0.4 - 0.71
0.72 - 1.4
1.4 - 1.9

األشخاص المحتاجون
للمساعدات اإلنسانیة
(�المالیین)

0.08 - 0.16
0.17 - 0.35
0.36 - 0.46
0.47 - 0.65
0.66 - 1.2

األشخاص المستهدفون
(�المالیین)
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المياه والصرف الصحي والنظافة

القدرة على التنفيذ  
استمرت ققرة يجموعم المنقه والصرف الصحي 
والنظقفم في النمو في عقم 2016، وذلك يع 

توظنف المزيق ين المنظمقت لخبراء دولننن في 
يجقل المنقه والصرف الصحي والنظقفمـ إضقفم 

إلى عمل المنظمقت المحلنم يع المجموعم لتطوير 
ققرتهم، إذ تظهر هذه الدقرات ين خالل النتقئج التي 
حددتهق المجموعم والتي تم قنقسهق ين خالل يلخص 

المعلويقت الس قسنم. وحدس شركقء المجموعم 93 
في المقئم ين األهقاف المبقشرة في عقم 2016 على 
الرغم ين ي تويقت التمويل المنخفضم س بنًق، حنث 
بلغ إجمقلي األشخقص الذين تلدوا ي قعقات يبقشرة 
ين المجموعم 2.2 يلنوو شخص في عقم 2016. 
وأحصت المجموعم حتى 16 دي مبر 2016م 28 

جهم شريكم تعمل في 20 يحقفظم في يختلف 
أسحقء البلق. كمق تتوفر إيقادات الطوارئ عمويًق في 
األسواق المحلنم، وهذا يعني إيكقسنم تدقم عملنقت 

الاراء والتوزيع لأليقم ب هولم س بنًق. و بقلرغم ين أو 
الوصول للم قعقات ال يزال ياكل تحقيًق في العقيق 
ين المنقطس المحلنم، إال أو في استطقعم الاركقء 
العمل ين خالل المنظمقت المحلنم للوصول إلى 
أشق األشخقص ضعفًق. وهنقك المزيق ين الاركقء 
الذين شقركوا في عملنم التخطنط لعقاد وثندم 

اللنظرة العقيم حول االحتنقجقت الس قسنم و خطم 
االستجقبم الس قسنم في النمن لعقم 2017م، بمق في 
ذلك المنظمقت المحلنم والاركقء الموجودوو في دول 

الخلنج. لقى كقفم المراكز المنقاسنم آلنقت لتن نس 
خقيقت المنقه والصرف الصحي والنظقفم تعمل 

في المكقو المنقسب، بمق في ذلك ين دنن يعملوو 
بقوام كقيل في صنعقء وعقو والحقيقة. وسن تمر 

بذل الجهود في بنقء ققرات الاركقء على الم توينن 
الوطني وعلى ي توى المراكز المنقاسنم في عقم 

2017م. 

النوع االجتماعي  والعمر 
لقى المجموعم يبقدئ توجنهنم ققئمم حول النوع 

االجتمقعي والحمقيم في النمن، تم وضعهق بقلتاقور 

خطة االستجابة 
ي تهقف الاركقء العقيلوو في يجموعم المنقه 

والصرف الصحي والنظقفم 8.3 يالينن شخص 
ليصقل الم قعقات الطقرئم الخقصم بقلمنقه والصرف 
الصحي والنظقفم في عقم 2017م، حنث تعطي هذه 
األهقاف األولويم لـ 8.2 يالينن شخص تم تحقيقهم 
في وثندم االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017م على 
أسهم في حقجم يقسم، وين ضمنهم سقزحنن وعقئقين 
وغنرهم ين األشخقص المتضررين ين النزاع والفئقت 
الضعنفم في جمنع أسحقء البالد. ويتمركز أكبر عقد 
ين األشخقص الم تهقفنن في أيقسم العقصمم وتعز 
وعقو والحقيقة وعمراو ولحج وحجم وفدًق لتحلنل شقة 

االحتنقجقت. 
لدق بدنت التحقيقت الواسعم التي تتعلس بقلمنقه، 

والصرف الصحي والنظقفم في النمن دوو تغننر إلى 
حق كبنر، لذلك فإو خطم المجموعم لعقم 2017 

هي في الغقلب تتمم لألساطم األخرى، يع تمقيقهق 
ح ب الضرورة للتعقيل يع شقة االحتنقجقت المتزايقة، 

حنث تامل القوافع التي تعمل على زيقدتهق األثر 
ين استمرار الحرب، وقلم العوائق، واسهنقر أسظمم 

المنقه والصرف الصحي والنظقفم، إضقفم إلى التفاي 
األخنر لأليراض )الكولنرا باكل يلحوظ(، والكوارث 
الطبنعنم. كمق سنظل التركنز يتمحورًا حول تدقيم 

القعم لتاغنل وحفظ أسظمم المنقه والصرف الصحي 
والنظقفم والبننم التحتنم، إلى جقسب تدقيم خقيقت 

يتكقيلم فنمق يتعلس بقلمنقه والصرف الصحي والنظقفم 
للنقزحنن، ويحقربم سوء التغذيم وتفاي األيراض. فمن 
أجل أو تبدى أسظمم المنقه والصرف الصحي والنظقفم 

عقيلم، هنقك أساطم يعننم لتنفنذهق تامل توفنر 
المنقه الصقلحم للارب يبقشرة للفئقت األشّق ضعفًق 
والقعم بقلوقود وإجراء صنقسم للابكقت إضقفم إلى 

تدقيم إيقادات المنقه والصرف الصحي والنظقفم يثل 
خزاسقت المنقه الماتركم وحلول يعقلجم المنقه وتوزيع 
يواد النظقفم وبنقء أو صنقسم الحمقيقت. للحصول 

على المزيق ين التفقصنل حول كقفم األساطم المخطط 
لهق اسظر الملحس 2. 

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف1 لمجموعم المنقه والصرف 
الصحي والنظقفم 

الهقف 2 لمجموعم المنقه والصرف 
الصحي والنظقفم

الهقف 3 لمجموعم المنقه والصرف 
الصحي والنظقفم

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم*

14.5 يلنوو 
األشخقص الم تهقفوو

8.3 يلنوو 
يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

125.9 يلنوو 
عقد الاركقء
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1

2

3

تخزين أو المحقفظم 
على أسظمم ينقه وصرف 
صحي ي تقايم لتح نن 
الصحم العقيم وققرات 

التحمل والمروسم.
يرتبط بقلهقف 

االستراتنجي 1 و 3

تدقيم الم قعقات 
المتعلدم بقلمنقه والصرف 

الصحي والنظقفم 
لألشخقص األكثر 

ضعفًق ين أجل تخفنض 
الحقالت المرضنم 

المتزايقة ويعقل الوفنقت.   
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1

ضمقو التن نس والدقرة 
الكقفننن على الم توينن 

الوطني والمحلي.  
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 4

يقري بروكجنن 
ين س المجموعم

mbroekhuijsen@unicef.org

ي  ول االتصقل

االحتياجات واألهداف ومتطلبات التمويل حسب النوع االجتماعي والعمر

المجموع 
الجمقلي

الالجئوو 
والمهقجروو

إجمقلي 
المجموعم

فتنقت
)يلنوو(

فتنقت
)يلنوو(

س قء
)يلنوو(

رجقل
)يلنوو(

14.6 0.11 14.5 3.9 4.1 3.2 3.3 المحتقجوو للم قعقات 
الس قسنم

8.3 0.03 8.3 2.2 2.3 1.8 1.9 الم تهقفوو

127.7 يلنوو 
دوالر

1.7 يلنوو 
دوالر

 125.9
يلنوو دوالر

يتطلبقت التمويل



31

الجزء الثقسي:  المنقه والصرف الصحي والنظقفم

يع الاركقء وخبنر الفريس الُدطري الس قسي المعني بدضقيق النوع 
االجتمقعي. وسوف ي تمر بنقء ققرات الاركقء فنمق يتعلس بتعمنم يراعقة 
جواسب النوع االجتمقعي الجن قسي في 2017، إضقفم إلى أو المجموعم 

قق حقدت يركزي تن نس لا وو النوع االجتمقعي ين أجل ي قعقة 
الاركقء في البرايج المرتبطم بقلنوع االجتمقعي. وترصق المجموعم 

بفقعلنم التزايقتهق لعطقء األولويم لماقركم الفتنقت )تحقيقًا المراهدقت 
ينهن( والن قء في استاقرات البرايج، إضقفم إلى إظهقر االهتمقم 

بقلم قواة بنن الجن نن. وتعتبر هذه األساطم ذات صلم باكل خقص 
عنقيق ت تهقف المجتمعقت أو األسر. 

تعميم الحماية    
تعزز يجموعم المنقه والصرف الصحي والنظقفم ديج جواسب الحمقيم في 
كقفم أجزاء دورة البرسقيج. كمق تلدى الاركقء تقريبًق حول تعمنم الحمقيم في 
كقفم األساطم المتعلدم بقلمنقه والصرف الصحي والنظقفم، إضقفم إلى أسه 
يتم التخطنط لتقريب يحقد حول المنقه والصرف الصحي والنظقفم والعنف 
الدقئم على النوع االجتمقعي في عقم 2017. وتعمل المجموعم عن كثب 
يع المجموعم الفرعنم حول العنف الدقئم على النوع االجتمقعي ين أجل 
تدقيم أطدم أدوات حفظ الكرايم يع طرود ي تلزيقت النظقفم، إلى جقسب 

التعقيل يع احتنقجقت المنقه والصرف الصحي والنظقفم حنثمق يتم البالغ 
عن حوادث العنف الدقئم على النوع االجتمقعي التي ين يحتمل أو تكوو 
يرتبطم بقلخقيقت ال نئم للمنقه والصرف الصحي والنظقفم. كمق سنواصل 
شركقء المجموعم العقيلم في المنقه والصرف الصحي والنظقفم في العمل 
لتوفنر يناآت وخقيقت ح قسم للنوع االجتمقعي يع ضمقو وصول آين 

وعقدل للجمنع. 

المساءلة 
ستاقرك كقفم الماقريع الخقصم بمجموعم المنقه والصرف الصحي 

والنظقفم في إطقر الم قءلم لخطم االستجقبم الس قسنم لعقم 2017. وين 
المطلوب ين خالل هذا الطقر أو يكوو لقى الماقريع آلنقت استجقبم 

آينم ويتقحم لردود فعل الم تفنقين. وقق ققيت المجموعم بتجريب 
يجموعم الحق األدسى ين االلتزايقت الخقصم بقل اليم والكرايم ين أجل 
األشخقص المتضررين، بقلعمل يع يجموعم المنقه والصرف الصحي 
والنظقفم العقلمنم وخبنر الفريس الُدطري الس قسي المعني بدضقيق النوع 

االجتمقعي، حنث عرضت هذه الجهود على أعضقء يجموعم التوجنهقت 
الرشقديم حول الم قءلم، ووفرت التقريب ووضعت خطم عمل بقستخقام 

يقخالت يحقدة. وستكوو األولويم لتنفنذ هذه الخطم في عقم 2017م
.

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم

الم تهقفوو

0.03 - 0.17
0.18 - 0.36
0.37 - 0.69

0.7 - 0.92
0.93 - 1.6

األشخاص المحتاجون
للمساعدات اإلنسانیة
(�المالیین)

0 - 0.09
0.1 - 0.18
0.19 - 0.37
0.38 - 0.91
0.92 - 1.5

األشخاص المستهدفون
(�المالیین)
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الصحة

ذلك التطعنم والرصق الوبقئي واالستجقبم لتفاي 
األيراض(. 

ضمقو الوصول إلى خقيقت الرعقيم الصحنم ذات . 2
األولويم الموجودة ضمن حزيم الخقيقت الصحنم 

األولنم ووفدًق لالحتنقجقت المحلنم. 
تعزيز سظقم الحقلم للحقالت الجراحنم والطبنم . 3

الطقرئم، يع إعطقء األولويم للمرضى المصقبنن 
جراحنًق وحقالت الوالدة الطقرئم. 

الحفقظ على خطوط اليقاد الضروريم. 4
تدع ي  ولنم تاكنل هذه الحزم والموافدم علنهق 

بقلضقفم إلى إيصقلهق على عقتس وزارة الصحم العقيم 
وال كقو، يع القعم المدقم ين الاركقء في المجقل 
الصحي الوطنننن والقولننن. وبهقف دعم إيصقل 

هذه األولويقت، ققيت يجموعم الصحم بتحقيق عار 
يجقالت يعننم للتقخل، بمق في ذلك اعتبقرات الصحم 
العقيم ذات األولويم يثل خقيقت الصحم السجقبنم، 
والتطعنم، وإدارة األيراض المعقيم، والرصق الوبقئي 
والعنقيم بقلصقبقت الجراحنم. سندوم الاركقء أيضًق 
بتعزيز جهود دعم النظقم الصحي بواسطم إصالح 

المناآت الصحنم، وإرسقل فرق صحنم ينقاسنم يتندلم 
حنثمق تكوو هنقك حقجم إلنهق، والحفقظ على خطوط 
اليقاد الخقصم بقألدويم والم تلزيقت، والعمل يع 
الجهقت المعننم ذات الصلم ين أجل بنقء الدقرات. 

وتانر تدقيرات المجموعم إلى أو هنقك 10.4 يالينن 
شخص في النمن سننتفعوو ين هذه األساطم في 

جمنع أسحقء البالد. 

القدرة على التنفيذ 
ققيت 33 ينظمم شريكم ساطم حتى دي مبر 2016 
بقلعمل بقلتن نس يع يجموعم الصحم، وهو يق شكل 

زيقدة ققرهق أكثر ين الثلث ينذ وضع خطم االستجقبم 
الس قسنم في النمن لعقم 2016م. ويوفر ه الء 

الاركقء إيكقسنم الوصول على سطقق واسع في كل 

خطة االستجابة 
حقد الاركقء العقيلوو في يجموعم الصحم 14.8 
يلنوو شخص بحقجم إلى الم قعقات الصحنم في 

النظرة العقيم حول االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017. 
وفي ظل وجود عوائس الوصول إلى الخقيقت وعوائس 
أيننم، ت تهقف خطم االستجقبم الخقصم بمجموعم 
الصحم 10.4 يالينن شخص في 2017، بمق في 
ذلك 8.8 يالينن شخص تم تحقيقهم في النظرة 
العقيم حول االحتنقجقت الس قسنم على أسهم في 

حقجم يقسم للم قعقات الصحنم. ووفدًق لتحلنل هذه 
المجموعم، فإو الم ببقت الرئن نم لحقالت الوفقة 

التي يمكن تجنبهق في النمن هي األيراض المعقيم، 
و خقيقت األيويم والطفولم، وظروف الفترة المحنطم 

بقلوالدة، والتغذيم الصحنم )ياكلوو يعًق س بم 50 
في المقئم ين الوفنقت( إضقفم إلى األيراض غنر 
المعقيم )39 في المقئم ين الوفنقت(. ويع استمرار 
اسهنقر النظقم الصحي ستنجم النزاع القائر، أصبح 
لعجز األشخقص في الوصول إلى خقيقت الرعقيم 

الصحنم ب بب هذه الظروف آثقرًا كقرثنم. كمق سببت 
الصقبقت المبقشرة عبئًق إضقفنًق على هذه الدضقيق. 

وفي ضوء هذا التحلنل، تعطي خطم المجموعم 
الصحنم األولويم لألساطم المعننم بقلتعقيل يع 

تقاعنقت األزيم الفوريم وطويلم األيق. هذا سنامل 
دعم المناآت الصحنم بهقف الحفقظ على تاغنلهق 
بعق إصقبتهق بقلضرر أو ب بب التحقيقت األخرى، 
إضقفم إلى دعم تدقيم الرعقيم الصحنم الضروريم 

والمندذة لألرواح واألولنم، والحفقظ على خطوط إيقاد 
يخصصم للحصول على األدويم واليقادات. وقق 
حقدت يجموعم الصحم أربعم يجقالت ذات أولويم 
للتقخل على وجه الخصوص ستعمل على توجنه 

االستجقبم في عقم 2017؛ ووافس على هذه األولويقت 
كل ين الاركقء في المجقل الس قسي، ووزارة الصحم 

العقيم وال كقو 
ينع األيراض المعقيم ويكقفحم استاقرهق )بمق في . 1

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف 1 لمجموعم الصحم

الهقف 2 لمجموعم الصحم

الهقف 3 لمجموعم الصحم

الهقف 4 لمجموعم الصحم

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم*

14.8 يلنوو 
األشخقص الم تهقفوو

10.4يلنوو 
يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

321.6 يلنوو 
عقد الاركقء
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1

2

3
4

تدقيم خقيقت رعقيم 
صحنم يتكقيلم، وأولنم، 

وثقسويم، وإحقلتهق، 
إضقفم إلى الشراف 

واالستجقبم، والم تلزيقت 
الطبنم في المقيريقت 

ذات األولويم.  
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1

تعزيز التقخالت المتعلدم 
بقلصحم السجقبنم، 
وصحم األم والمولود 

والطفل وصحم المراهدنن 
)RMNCAH(، بمق في 
ذلك العنف ضق المرأة.      

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1 و 2

دعم يبقدرات الصحم 
المجتمعنم والحفقظ على 
الركقئز األسقسنم والبننم 
التحتنم للنظقم الصحي.    

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 3

تعزيز أسظمم تن نس 
الدطقع الصحي 

والمعلويقت الصحنم. 
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 4

ألك قسقرا طه  
ين س المجموعم

tahaa@who.int

ي  ول االتصقل

االحتياجات واألهداف ومتطلبات التمويل حسب النوع االجتماعي والعمر

المجموع 
الجمقلي

الالجئوو 
والمهقجروو

إجمقلي 
المجموعم

فتنقت
)يلنوو(

فتنقت
)يلنوو(

س قء
)يلنوو(

رجقل
)يلنوو(

15.0 0.15 14.8 4.0 4.2 3.3 3.4 المحتقجوو للم قعقات 
الس قسنم

10.5 0.08 10.4 3.1 2.7 2.6 2.0 الم تهقفوو

332.1 يلنوو 
دوالر

10.5 يلنوو 
دوالر

 321.6
يلنوو دوالر

يتطلبقت التمويل
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أسحقء البالد. وبقلرغم ين وجود عوائس الوصول المحلنم، والعدبقت التي 
تحول دوو تاغنل فرق يتندلم، والعوائس البنروقراطنم التي تدف في وجه 
استنراد وسدل األدويم والم تلزيقت، ي تطنع الاركقء تدقيم خقيقت يندذة 
لألرواح، حنث أسهم ققيوا خقيقت يبقشرة لعقد 5.5 يالينن شخص في 
عقم 2016م. وهذا يمثل 52 في المقئم ين أهقاف العقم يدقرسم بن بم 

59 ين المتطلبقت المقلنم المتقحم خالله. وقق أسهمت هذه الجهود باكل 
كبنر في الحفقظ على سظقم صحي يجزأ باكل يتزايق، فضاًل عن إظهقر 

ققرة المجموعم. 

النوع االجتماعي والعمر
ياترك شركقء يجموعم الصحم في ضمقو تعمنم قضقيق النوع االجتمقعي 

في كل يراحل البرايج، حنث يتم أخذ االحتنقجقت المختلفم للرجقل، 
والن قء، والفتنقو، والفتنقت بعنن االعتبقر والتعقيل يعهق بقءًا ين يرحلم 
التدننم إلى يرحلم المراقبم والتدننم. كمق يجري تنفنذ إجراءات يحقدة تامل 
تدقيم خقيقت يخصصم وتدقيم األدويم أو الم تلزيقت الخقصم بحقالت 

الطوارئ الجراحنم والصحم السجقبنم وجمع البنقسقت المصنفم ح ب العمر 
والجنس. 

تعميم الحماية 
يعتبر حس األفراد في الحصول على رعقيم صحنم يجقيم أيرًا هقيًق باكل 
رئن ي بقلن بم لمجموعم الصحم، حنث سنتم استهقاف الفئقت الضعنفم 
والمتضررة، بمق في ذلك األسر التي تعنلهق ايرأة، والن قء الحوايل أو 
المرضعقت، واألشخقص الذين يعقسوو ين أيراض يزينم أو خطنرة، 
إضقفم إلى النقجنن ين العنف الدقئم على النوع الجتمقعي، إذ تتطلب 
كقفم هذه الفئقت تدقيم خقيقت خقصم. وقق ققيت المجموعم في عقم 
2016  بتنظنم ورشم عمل حول تعمنم الحمقيم والنوع االجتمقعي في 
عملنم االستجقبم الصحنم، حنث سقعقت هذه الورشم في إرشقد اآلبقء 

بخطوات ينقسبم لقيج هذين المكوسنن طوال دورة البرايج.  

المساءلة 
ستاقرك كقفم الماقريع الخقصم بمجموعم الصحم في إطقر الم قءلم 

لخطم االستجقبم الس قسنم لعقم 2017م. ويعمل الاركقء ين خالل هذا 
الطقر حقلنًق على تنفنذ يجموعم ين الجراءات الفرديم تامل يق يلي: 

آلنقت ثنقئنم للنظر في المالحظقت. 	 
إجراء تدننمقت يق قبل الماروع لتحقيق االحتنقجقت الفعلنم قبل البقء 	 

بقلتخطنط. 
إجراء سدقشقت يع يجموعقت ي تهقفم. 	 
آلنقت استدبقل الاكقوى والمالحظقت. 	 
آلنقت يراقبم يق بعق الخقيم 	 

تعمل المجموعم األسقسنم لمجموعم الصحم أيضًق على وضع إطقر 
ي قءلم يحقد بقلمجموعم الذي سنطلب بقوره ين الاركقء االلتزام وضمقو 

تنفنذ االلتزايقت الماتركم فنمق يتعلس بقلم قءلم حول الصحم.

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم

الم تهقفوو

0.03 - 0.17
0.18 - 0.33
0.34 - 0.56
0.57 - 0.78
0.79 - 1.8

األشخاص المحتاجون
للمساعدات اإلنسانیة
(�المالیین)

0.02 - 0.12
0.13 - 0.23
0.24 - 0.39
0.4 - 0.55
0.56 - 1.2

األشخاص المستهدفون
(�المالیین)
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التغذية الصحية 

التغذيم الحقد الوخنم وسوء التغذيم الحقد المعتقل( 
ستنجم لتقهور وضع التغذيم الصحنم المتفققم بواسطم 
سوء أداء النظقم الصحي، وسوء أحوال خقيقت المنقه 
والصرف الصحي والنظقفم. ستنجم لذلك، يدقر الاركقء 
وجود عقيل إصقبم ب وء التغذيم أعلى قنمم في عقم 
2017م: 2.6 يدقرسم ب 2 فدط و1.6 في العقم 

المقضي. 
ويع اسعكقس المزيق ين األهقاف، ارتفعت المتطلبقت 

المقلنم في 2017 لتصبح 182.2 يلنوو دوالر 
يدقرسم بقلمتطلبقت المعّقلم التي بلغت 102 يلنوو 

دوالر في العقم المقضي. 

القدرة على التنفيذ 
حتى دي مبر 2016، ققم 24 شريكًق بقلتن نس يع 

يجموعم التغذيم الصحنم – ويمثل ذلك زيقدة بمدقار 
41 في المقئم ينذ وضع خطم االستجقبم الس قسنم في 
النمن لعقم 2016. كمق يتوقع أو يزداد عقد الاركقء 
إلى 30 شريكًق يع الماقركم المتنقينم للمنظمقت غنر 
الحكوينم الوطننم النمننم، حنث يعمل هذا النمو على 
ت هنل التمقد للوصول إلى يواقع بعنقة وغنر آينم، 
وسنترافس ذلك يع إجراء برايج يكثفم لبنقء الدقرات 

ين أجل ضمقو استجقبم عقلنم الجودة. كمق قق أظهر 
الاركقء الم س نن بقلفعل خبرة فننم وتاغنلنم هقئلم 
ين خالل العمل في المنقطس النقئنم والصعبم يثلمق 
اتضح في النتقئج المعلنم في يلخص المعلويقت 

الس قسنم. ويع توفر 59 في المقئم ين التمويل عقم 
2016، استطقع الاركقء تلبنم 62 في المقئم ين 
إجمقلي األهقاف، بمق في ذلك أكثر ين 100 في 

المقئم ين األهقاف المتعلدم بعالج سوء التغذيم الحقد 
المعتقل. 

واستعرض الاركقء أيضًق ازديقد الدارة المجتمعنم 
لحقالت سوء التغذيم الحقد )CMAM( في 2016، 
وققيوا بتحقيق أفضل الممقرسقت لالستفقدة ين تمقد 
أساطم التغذيم الصحنم على سطقق أوسع هذا العقم. 

خطة االستجابة 
ازدادت س بم الصقبم ب وء التغذيم في النمن – وهو 
تحٍق يزين- على سحو ثقبت ينذ تصقعق النزاع في 
أواسط يقرس 2015، ح بمق ورد في النظرة العقيم 
حول االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017م. وستنجم 
لذلك، سنزيق شركقء يجموعم التغذيم الصحنم ين 
أساطتهم في 2017م بمق يتمقشى يع سمو ققرات 
المجموعم وتكثنف االحتنقجقت. كمق أسهم يهقفوو 
إلى تدقيم الخقيقت العالجنم أو غنرهق ين خقيقت 
التغذيم الصحنم لعقد 2.6 يالينن شخص في كقفم 

المحقفظقت هذا العقم، بمق في ذلك 1.7 يلنوو 
طفل، وايرأة حقيل أو يرضعم يمن يعقسوو ين 

سوء التغذيم الحقد. وهذا يمثل ارتفقعًق بن بم 37 
في المقئم ينذ وضع خطم االستجقبم الس قسنم 
في النمن لعقم 2016، يقفوعًق بقلنمو الم تمر 

لالحتنقجقت. أشقرت النتقئج التمهنقيم لتدننم األين 
الغذائي والتغذيم في حقالت الطوارئ إلى يعقالت سوء 
التغذيم الحقد الاقيل على ي توى المحقفظقت يدقرسم 
بقلمعقالت التدقيريم الواردة في وثندم النظرة العقيم 
حول االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017م. وستكوو 
ستقئج التدننم النهقئنم إضقفم إلى المزيق ين التفقصنل 
يتقحم في شهر يقرس 2017، كمق سنتم البالغ 

عن يراجعم لخطم االستجقبم الس قسنم في النمن ين 
المخطط أو تتم في شهر أبريل. 

ستامل األهقاف المحقدة لعقم 2017 يعقلجم سوء 
التغذيم الحقد الوخنم ألكثر ين 323,000 طفل دوو 
سن الخقي م، وعالج سوء التغذيم الحقد المعتقل لمق 
يدقرب 871,000 طفل و553,000 ايرأة حقيل أو 
يرضعم. وقق ارتفعت أهقاف يعقلجم سوء التغذيم 
الحقد الوخنم في عقم 2017م ين 60 في المقئم 
لجمقلي االحتنقجقت في العقم المقضي إلى 70 

في المقئم عقم 2017، وهو يق يعكس سموًا في ققرة 
المجموعم وتقهورًا في الوضع. وكقو التحقق األطفقل 
الكبنر والمخطط له في برايج التغذيم الصحنم )سوء 

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف 1 لمجموعم التغذيم الصحنم

الهقف 2 لمجموعم التغذيم الصحنم

الهقف 3 لمجموعم التغذيم الصحنم

الهقف 4 لمجموعم التغذيم الصحنم

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم*

4.5 يلنوو 
األشخقص الم تهقفوو

2.6 يلنوو 
يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

182.2 يلنوو 
عقد الاركقء
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إيصقل تقخالت يندذة 
لألرواح وذات جودة 
للفتنقت، والفتنقو، 
والن قء الحوايل أو 

المرضعقت الذين يعقسوو 
ين سوء تغذيم حقد. 

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1 و 2

السهقم في ينع سوء 
التغذيم عن طريس تعزيز 
برسقيج األغذيم التكمنلنم 
الاقيل، ودعم المغذيقت 

الققندم، ويعقلجم 
القيقاو، والتغذيم للرضع 

وصغقر األطفقل.   
يرتبط بقلهقف 

االستراتنجي 1 و2

تعزيز ققرة الجهقت 
المعننم والاركقء 
المحلننن لضمقو 

استجقبم تغذيم فقعلم 
وغنر يركزيم.    
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 3

ضمقو استجقبم تغذيم 
يتوقعم وينقسبم وفقعلم 
ين خالل تحلنل ورصق 

وتن نس االحتنقجقت.
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 4

جمقل سعنق يحمق 
ين س المجموعم

jsmohammed@unicef.org
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الجزء الثقسي:  التغذيم الصحنم 

كمق تم إسجقز تخطنط ي بس لاراء اليقادات ين أجل استجقبم عقم 
2017، األير الذي يتنح للاركقء ت ريع إيصقل اليقادات باكل أكثر 

فقعلنم وكفقءة إلى يراكز التغذيم الصحنم في جمنع أسحقء البالد.

النوع االجتماعي والعمر
تم تحقيق االحتنقجقت المحقدة للن قء والفتنقو والفتنقت بقستخقام تدننقت 
وأدوات ت تنق إلى الرشقدات التوجنهنم القولنم والوطننم. وقق تم إساقء 
آلنقت إحقلم ينقسبم لعالج الفتنقو والفتنقت والن قء المصقبنن ب وء 

التغذيم الحقد. كمق تم إيالء اهتمقم خقص للرجقل في المجتمع ين خالل 
المنقصرة العقيم ورفع التوعنم، وذلك بهقف تعزيز فهم الم قئل المتعلدم 
بقلتغذيم، وت هنل وصول الن قء واألطفقل لخقيقت التغذيم. وتحتوي 
بنقسقت البرسقيج وتحلنله دائمًق على البنقسقت المصنفم ح ب النوع 

االجتمقعي والعمر. 

تعميم الحماية 
سنضمن شركقء التغذيم الصحنم تعمنم الحمقيم عبر كقفم يراحل دورة 
البرسقيج، وسنجري تعزيز هذه الجهود عبر تأسنس يراكز للتغذيم قريبم 

ين المجتمع لتكوو خقيقت العالج والوققيم سهلم المنقل على سحو عقدل 
بقلن بم للفتنقو والفتنقت والن قء الحوايل أو المرضعقت، بمق في ذلك 

األطفقل ذوي العقققت.  
ستاكل يراكز عالج التغذيم الصحنم أيضًق “ي قحقت صقيدم لألطفقل 
والن قء” آينم وغنر واصمم، حنث ستدقم هذه المراكز الرعقيم التغذويم 
المنقسبم وتوفر ي قحم للن قء ين أجل إجراء العقيق ين األساطم، بمق 
في ذلك إرضقع أطفقلهم، والتعلم عن التغذيم، وينققام الدضقيق المتعلدم 
بقلعقفنم وال اليم. كمق سندوم الاركقء دائمًق بأخذ الماورة ين ال كقو 

المحلننن فنمق يتعلس بتخطنط الموقع الذي ستانق علنه يراكز التغذيم،  
ين أجل التعقيل يع يخقوف ال اليم المحتملم، بمق في ذلك يخقطر 

العنف الدقئم على النوع االجتمقعي. 

المساءلة 
ال تتضمن الم قءلم الحدندنم أيقم األطفقل والمجتمعقت ينحهم فرصم 
للتعبنر فح ب، بل يتجقوز األير إلى إعطقءهم فرصم للتأثنر على 
الدرارات ذات الصلم، بمق في ذلك التعبنر عمق إذا كقو هنقك شركقء 

سنعملوو يعهم أم ال، وكنف سنعملوو يعهم. وستاقرك كقفم الماقريع 
الخقصم بمجموعم التغذيم الصحنم في إطقر الم قءلم لخطم االستجقبم 

الس قسنم لعقم 2017. فمن خالل هذا الطقر، يدوم الاركقء بوضع سظقم 
للم قءلم يعتمق على المجقالت الرئن نم التقلنم: 

ياقركم المعلويقت )ياقركم ينتظمم وينقسبم للمعلويقت ويمكن 	 
الوصول إلنهق(. 

ال عي على سحو استبققي لجمع المالحظقت ين األطفقل والمجتمعقت 	 
والتعقيل يع أيم شكقوى لقيهم. 

الم قءلم ين خالل الماقركم والندقش سويم، والتعقوو في أخذ الدرارات 	 
والعمل يع األطفقل، والمجتمعقت، واآلبقء.  

وسنتم إساقء آلنقت ب نطم ين شأسهق أو تتنح للم تفنقين وغنرهم ين 
األشخقص المتضررين تدقيم الاكقوى أو المالحظقت عن طريس برايج 

الاركقء، وتامل هذه اآللنقت: 

إجراء الندقشقت وجهًق لوجه. 	 

تخصنص خطوط اتصقل هقتفنم يجقسنم تعمل بواسطم يركز تكنولوجنق 	 
الخقيقت المجتمعنم وطققم عمل بقوام كقيل. 

صنقديس الاكقوى. 	 

سار التوعنم عن طريس الهقتف. 	 

سار التوعنم عن طريس الوسقئط االجتمقعنم. 	 

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم

الم تهقفوو
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0.06 - 0.12
0.13 - 0.27
0.28 - 0.46
0.47 - 0.72

األشخاص المحتاجون
للمساعدات اإلنسانیة
(�المالیین)

0.01 - 0.03
0.04 - 0.09
0.1 - 0.16
0.17 - 0.28
0.29 - 0.44

األشخاص المستهدفون
(�المالیین)
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اإليواء والمواد غير الغذائية
وتنسيق المخيمات وإدارة المخيمات

وتانر التدقيرات حتى أول ينقير ين العقم 2017م 
بأو حوالي 1 يلنوو شخص سوف يعودوو ي قتق 
إلى ينقطدهم األصلنم يدقرسم ب 17,000 شخص 
خالل فترة خطم االستجقبم الس قسنم في النمن لعقم 
2016م. يع توافق العقئقين الذين سنواجهوو ظروفق 

يحفوفم بقلمخقطر أو الذين يعناوو في ينقطس 
أضرار كبنرة، يهقف الاركقء إلى دعم استدقلهم 

وتزويقهم بأطدم أدوات العودة والتي ين شأسهق أو 
تامل ي تلزيقت وسقئل إيواء طقرئ أو ي تلزيقت 

إغقثم أسقسنم. وسوف تامل األساطم التي ت تهقف 
العقئقين أيضق القعم المبقشر لعقدة تأهنل المنقزل 
المتضررة. وأخنرا، سنعمل الاركقء يع األطراف 

المعننم المحلنم ذات المصلحم لندل المعرفم، وخقصم 
حول تصمنم يرافس اليواء الطقرئ وأسقلنب تن نس 

وإدارة المخنمقت ذات النوع السكقسي.

القدرة على التنفيذ
ال يزال عقد شركقء المجموعم في تزايق. وعلى 

الرغم ين ذكر 19 ينظمم شريكم فدط في خقرطم 
تواجق وحضور المنظمقت الصقدرة في شهر دي مبر 

2016م، إال أو الماقركم الفعلنم في اجتمقعقت 
وأساطم المجموعم تامل يق يدرب ين 50 شريكق – 
أي يق يدقرب ضعف يق كقو علنه العقد قبل عقم. 
90 في المقئم ين الاركقء ين المنظمقت الوطننم 
أو المحلنم وسقهموا باكل كبنر في تح نن فهم 
المجموعم الجمقعي لل نقق والدقرة على الوصول 
إلى المنقطس الصعبم. وشهقت المجموعم تح نًق 
يلحوظق في الوصول ين خالل العمل يع ه الء 

الاركقء بمق في ذلك في المنقطس التي ت تمر فنهق 
ضعوبم الوصول يثل يأرب وتعز والجوف وحجم، 

وحضريوت، والضقلع والبنضقء. ووصل الاركقء إلى 
61 في المقئم ين األشخقص الم تهقفنن في عقم 

2016م بنوع ين أسواع الم قعقات على الرغم ين أو 
ي توى التمويل كقو أقل ين ذلك بكثنر.

خطة االستجابة 
كمق هو يوضح في النظرة العقيم حول االحتنقجقت 

الس قسنم لعقم 2017م، هنقك يق يزيق عن 4.5 يلنوو 
شخص بحقجم للم قعقة بقليواء والمواد غنر الغذائنم 
أو إدارة المراكز الجمقعنم التي يعناوو فنهق. وهذا 
يتضمن 3.9 يالينن شخص يعناوو في المنقطس 

األكثر احتنقجق. على الرغم ين الجهود المتواصلم، يق 
زال عقد كبنر ين النقزحنن يعناوو في ظروف ققسنم 

يعقسوو الحريقو باقة، بمق فنهق يبقسي غنر يكتملم 
ويراكز إيواء دوو الاروط المعنقريم ويقارس ويبقسي 

عقيم أو في العراء.

إو استراتنجنم يجموعم اليواء والمواد غنر الغذائنم 
وتن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت تتصور استجقبم 
شقيلم، يكنفم ح ب سنقق كل يحقفظم وت تهقف 
األسر األشق ضعفق. وستتضمن الم قعقات تحلنل 

الحمقيم واستكمقل عمل المجموعقت األخرى. سنعمل 
شركقء المجموعم يعًق على ي قعقة 2.2 يلنوو 

شخص، بمق فنهق اليواء في حقالت الطوارئ لمق يزيق 
عن 1.1 يلنوو شخص وحلول المواد غنر الغذائنم 
لمق يدرب ين 1.9 يلنوو شخص. وسوف ي تفنق 

ين دعم إدارة المراكز الجمقعنم والحلول لألشخقص 
الذين يعناوو في ي توطنقت عاوائنم يق يدرب ين 
162 ألف شخص. إو خطم 2017 يقفوعم جزئنق 
بقالحتنقجقت الضقفنم التي ظهرت ب بب سضوب 
يقخرات المتضررين، وسدص فرص الحصول على 
الموارد المقلنم وتابع الدقرة ال كننم المتقحم. وستنجم 

لذلك، سوف يجرب الاركقء النهج الاقيل يثل 
استخقام الم قعقات الندقيم والد قئم والعمل ين خالل 

فرق يتندلم يتعقدة الوظقئف.

كمق ستركز خطم المجموعم خالل العقم 2017م 
أيضق وبدوة أكبر على العقئقين يدقرسم بقلعقم المقضي. 

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف 1 اليواء والمواد غنر الغذائنم 
وتن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت 

الهقف 2 اليواء والمواد غنر الغذائنم 
وتن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت 

الهقف 3 اليواء والمواد غنر الغذائنم 
وتن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت

الهقف 4 اليواء والمواد غنر الغذائنم 
وتن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم*

4.5 يلنوو 
األشخقص الم تهقفوو

2.2 يلنوو 
يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

1.6 يلنوو 
عقد الاركقء
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توفنر حلول إيواء ويواد 
غنر غذائنم تندذ وتحقفظ 

على األرواح للفئقت 
األشّق ضعفق ضمن 

ترتنبقت يالئمم لعنش 
كريم.

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1 و 2

ضمقو الحصول على 
الخقيقت األسقسنم 

للن قء والرجقل الضعفقء 
الذين يعناوو في يراكز 

جمقعنم وتجمعقت 
سكقسنم عاوائنم.
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1

تعزيز الم قءلم أيقم 
المتضررين ين خالل 
طلب وضع يالحظقتهم 
وبحث سدقط االهتمقم.

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 4

تعزيز ققرات ال لطقت 
والمجتمعقت المحلنم 
والاركقء في اليواء 
والمواد غنر الغذائنم 

وتن نس المخنمقت وإدارة 
المخنمقت

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1

روك قسقار بوجور
ين س المجموعم

 bujor@unchr.org

دسكقو سولنفقو
الرئنس الماقرك للمجموعم

bujor@unchr.org

ي  ول االتصقل

االحتياجات واألهداف ومتطلبات التمويل حسب النوع االجتماعي والعمر

المجموع 
الجمقلي

الالجئوو 
والمهقجروو

إجمقلي 
المجموعم

فتنقت
)يلنوو(

فتنقت
)يلنوو(

س قء
)يلنوو(

رجقل
)يلنوو(

4.6 0.11 4.5 1.2 1.3 1.0 1.0 المحتقجوو للم قعقات 
الس قسنم

2.2 0.02 2.2 0.6 0.6 0.5 0.5 الم تهقفوو

   108.8
يلنوو دوالر

2.8 يلنوو 
دوالر

 106.0
يلنوو دوالر

يتطلبقت التمويل

الجزء 2: اليواء والمواد غنر الغذائنم وتن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت
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النوع االجتماعي والعمر
إو تحلنل النوع االجتمقعي وتعمنم التقريب بقعتبقره عنصر أسقسي ين 

تن نس وإدارة المخنمقت  سوف يعمل على توجنه جمنع أساطم المجموعم، 
حنث أو الاركقء يهقفوو إلى ضمقو الماقركم المت قويم للرجقل والن قء.
وسوف يضمن الاركقء بأو عملنقت التدننم سوف تتضمن فرق بقحثقت 
“عّقادات” ين السقث في سعي سحو الماقركم المتوازسم للمتضررين ين 
الرجقل والن قء والفتنقو والفتنقت. وسنتم توجنه حلول تن نس المخنمقت 

وإدارة المخنمقت وعملنقت توزيع المواد غنر الغذائنم المخطط لهق للحفقظ 
على الخصوصنم واأليقو للن قء والرجقل والفتنقت والفتنقو. وسنطلع 

الاركقء كل ين الرجقل والن قء على الم قعقات المدقيم، وسوف توفر 
بنقسقت يصنفم ح ب النوع االجتمقعي والعمر.

الحماية
تعتبر يركزيم الحمقيم ركنزة استراتنجنم رئن نم لعمل المجموعم. سنواصل 
الاركقء ين خالل المراقبم للمواقع والفرق الجوالم والتقريب المتخصص 
لمجموعم التن نس وإدارة المخنمقت تحقيق االحتنقجقت غنر الم توفقة، 
يع التركنز على األشخقص الذين يعناوو في يراكز جمقعنم ويواقع 
عاوائنم. وسنتم وضع آلنقت الحقلم وتدننمقت الضعف بقلتعقوو يع 
يجموعم الحمقيم. وست دي أساطم اليواء والتوزيع ين خالل سهج 

تعمنم قضقيق العنف الدقئم على النوع االجتمقعي إلى تخفنف التهقيقات 
الج قيم والنف نم المحتملم. كمق سندوم الاركقء باكل خقص بتحقيق 

أولويقت األفراد والجمقعقت الضعنفم أو ين يجقوو صعوبم في الوصول 
إلى الم قعقة والخقيقت - بمق في ذلك أسر النقزحنن التي تعنلهق س قء 
واألقلنقت، وسوف يعمل شركقء المجموعم باكل خقص على إشراك 

ال لطقت المحلنم والهنقكل الدبلنم حول قضقيق حنقزة األراضي والملكنم.

المساءلة
ستاقرك جمنع ياقريع المجموعم المتعلدم بقليواء/المواد غنر الغذائنم/
تن نس وإدارة المخنمقت في إطقر الم قءلم لخطم االستجقبم الس قسنم 
في النمن لعقم 2017م. ويخطط الاركقء خقرج هذا الطقر للعمل يع 
يجموعقت أخرى لساقء آلنقت التعقيل يع المالحظقت والحقلم في 
المراكز الجمقعنم في المدقم األول. كمق ستضمن المجموعم أيضق أو 

النقزحنن وغنرهم ين المتضررين ين النزاع سناقركوو في جمنع يراحل 
أساطم المجموعقت: التدننمقت والتخطنط والتنفنذ والتدننم. كمق سنتم إدراج 
الم تفنقين والمجتمعقت المحلنم المضنفم وال لطقت المحلنم إلى أقصى 

حق يمكن.

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم

الم تهقفوو

الجزء 2: اليواء والمواد غنر الغذائنم وتن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت
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الحماية

المجتمع خقيقت بنقء الدقرات حول ي قئل الحمقيم. 
وستركز هذه الجل قت على تعمنم الحمقيم وبنقء 

المهقرات لبرايج الحمقيم ويبقدئ العمل الس قسي وتحلنل 
النزاع وفض المنقزعقت وقضقيق الحمقيم الموضوعنم. 

وستدوم المجموعم الفرعنم حول العنف الدقئم على النوع 
االجتمقعي بتدقيم يجموعم واسعم ين أساطم الوققيم 
واالستجقبم للعنف الدقئم على النوع االجتمقعي في 

عقم 2017، بمق في ذلك الخقيقت يتعقدة الدطقعقت 
لمق يدرب ين 29,000 ألف شخص، والم قعقات 

الندقيم لنحو 2,900 ين النقجنن ين العنف الدقئم على 
النوع االجتمقعي وأولئك المعرضنن للخطر، وتوفنر 
22 يجموعم عالج لمق بعق االغتصقب إلى عنقدات 
يتندلم ويرافس صحنم )كل يجموعم يمكنهق يعقلجم 

60 ين النقجنن( وبنقء الدقرات لنحو 480 ين يزودي 
الخقيقت وشركقء العمل الس قسي. وبقلضقفم إلى ذلك، 
ستعمل المجموعم الفرعنم حول العنف الدقئم على النوع 
االجتمقعي برفع الوعي إلى حق كبنر بدضقيق العنف 
الدقئم على النوع االجتمقعي ين خالل حملم توعنم 
يتنوعم ت تهقف يق يدرب ين 360,000 شخص 
بقورات شخصنم و 6.8 يالينن شخص ين خالل 

وسقئل العالم المختلفم. 
وستعمل المجموعم الفرعنم لحمقيم الطفل على رفع 

وستعمل المجموعم الفرعنم لحمقيم األطفقل على رفع 
ي تويقت حمقيم الطفل في أساطم الطوارئ في عقم 

2017، والتي تهقف إلى توفنر التوعنم الاخصنم حول 
يخقطر األلغقم ألكثر ين 1.6 يلنوو ين األطفقل 
وأفراد المجتمع في المنقطس المتأثرة بقلنزاع والقعم 
النف ي واالجتمقعي إلى 600,000 ين األطفقل 

المتضررين. وستعمل آلنم الرصق والبالغ فنمق يتعلس 
بقالستهقكقت الج نمم لحدوق الطفل على إدخقل 

عملنقت رصق وتوثنس وينقصرة أكثر فقعلنم، بمق في 
ذلك الحقلم الطبنم وإعقدة التأهنل لألطفقل المصقبنن. 

وستغطي آلنم الرصق والبالغ في عقم 2017 يق 
يدقر بنحو 2.7 يلنوو طفل، يع توفنر ققعقة أسقسنم 
للمنقصرة يقعَّمم بقألدلم وإحقلم الخقيقت. كمق سندوم 
الاركقء أيضق بتوفنر خقيقت تتبع األسر ولم الامل 
لألطفقل غنر المصحوبنن والمنفصلنن عن ذويهم.

القدرة على التنفيذ
تمكنت يجموعم الحمقيم حتى شهر دي مبر 2016م 

ين الوصول بقلم قعقات إلى 76 في المقئم ين 

خطة االستجابة 
يواجه النمن أزيم حمقيم واسعم يواجه فنهقالمالينن 

يخقطر جقيم على ساليتهم وعقفنتهم وحدوقهم 
األسقسنم. ستدقم يجموعم الحمقيم في عقم 2017م 

الم قعقة في توفنر الحمقيم المبقشرة إلى 3.5 يالينن 
شخص في جمنع أسحقء البلق. وبقلضقفم إلى ذلك، 
سندوم الاركقء بمراقبم النزوح واستهقكقت الحدوق 
حول قضقيق واسعم النطقق باكل يرفق االستجقبم 

بقلمعلويقت التي تحتقج إلنهق. كمق ستصل الحمالت 
العالينم ين خالل وسقئل العالم المختلفم إلى يق 
يزيق عن 7 يالينن شخص. وتامل استجقبم يجموعم 
الحمقيم ثالثم عنقصر هي: ضمقو يركزيم الحمقيم 
والحمقيم الاقيلم للنقزحنن والعقئقين والمجتمعقت 
المضنفم؛ واالستجقبم إلى العنف الدقئم على النوع 

االجتمقعي ين خالل المجموعم الفرعنم للعنف الدقئم 
على النوع االجتمقعي؛ وحمقيم األطفقل المتضررين 

ين النزاع ين خالل المجموعم الفرعنم لحمقيم 
األطفقل.

كمق ستواصل يجموعم الحمقيم تتبع تحركقت ال كقو 
ودعم التدننمقت يتعقدة الدطقعقت ين خالل يجموعم 

العمل المعننم بقلتحركقت ال كقسنم. وسنتركز هذا 
العمل في عقم 2017م على تعزيز الروابط بنن 

تدننمقت “يجموعم العمل المعننم بقلتحركقت ال كقسنم” 
واالستجقبم ين قبل المجموعقت. ويتوقع أو تغطي 
عملنقت الرصق والبالغ للحمقيم وحدوق الس قو/

الدقسوو الس قسي القولي أكثر ين 165,000 شخص، 
كمق يتوقع أو تاقد على صلم أقوى للمنقصرة الدقئمم 
على البراهنن ين قبل الفريس الُدطري الس قسي ضمن 
إطقر “يبقدرة حدوق الس قو أواًل”.ين حنث الم قعقة 

المبقشرة، سندوم الاركقء بتنظنم جل قت التوعنم 
الاخصنم يع يق يدرب ين 504,000 ين الن قء 

والرجقل الضعفقء في المنقطس ذات احتنقجقت شقيقة. 
ستوفر هذه الجل قت يعلويقت عن الحدوق المرتبطم 

بقلنزوح والحصول على الم قعقات الس قسنم. 
وبقلضقفم إلى ذلك، سندوم الاركقء بقستهقاف 

128,000 شخص بقلقعم الدقسوسي، بمق في ذلك 
الحلول البقيلم لفض المنقزعقت والم قعقات الندقيم 
لتلبنم يخرجقت الحمقيم والقعم النف ي- االجتمقعي. 

وين أجل تأينن بنئم يواتنم للحمقيم، سنتم دعم 
1,260 شبكم حمقيم يجتمعنم، و900 شريك في 

المجقل الس قسي، وستتلدى ال لطقت المحلنم أو أفراد 

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف 1 لمجموعم الحمقيم

الهقف 2 لمجموعم الحمقيم

الهقف 3 لمجموعم الحمقيم

الهقف 4 لمجموعم الحمقيم

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم*

11.3 يلنوو 
األشخقص الم تهقفوو

3.5يلنوو 
يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

72.2 يلنوو 
عقد الاركقء

 22

1

2

3

4

تدننم وتحلنل قضقيق 
الحمقيم الرئن نم )بمق 

فنهق النزوح، العنف الدقئم 
على النوع االجتمقعي، 

وحمقيم األطفقل(، 
والمنقصرة وحاق 

االستجقبم في الوقت 
المنقسب.

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 2

تدقيم ي قعقات إسدقذ 
األرواح والخقيقت 

إلى األفراد الضعفقء 
والمتضررين ين النزاع، 

بمق فنهم األطفقل 
والنقجنن ين العنف 
الدقئم على النوع 

االجتمقعي.
يرتبط بقلهقف 

االستراتنجي 1 و 2

تعزيز ققرات الاركقء، 
ويزودي الخقيقت، 

وال لطقت والمجتمعقت 
لتدننم، والوققيم، 

والتخفنف واالستجقبم 
الحتنقجقت ويخقطر 

الحمقيم.
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 3

تعزيز تن نس أساطم 
الحمقيم والعنف الدقئم 
على النوع االجتمقعي 
وحمقيم األطفقل على 
الم توينن الوطني 

والمحلي.
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 4

روك قسقار بوجور
ين س المجموعم

 bujor@unchr.org

ي  ول االتصقل

االحتياجات واألهداف ومتطلبات التمويل حسب النوع االجتماعي والعمر

المجموع 
الجمقلي

الالجئوو 
والمهقجروو

إجمقلي 
المجموعم

فتنقت
)يلنوو(

فتنقت
)يلنوو(

س قء
)يلنوو(

رجقل
)يلنوو(

11.5 0.22 11.3 3.0 3.2 2.5 2.6 المحتقجوو للم قعقات 
الس قسنم

3.7 0.19 3.5 0.9 1.0 0.8 0.8 الم تهقفوو

   114.1
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41.9 يلنوو 
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  72.2
يلنوو دوالر

يتطلبقت التمويل
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إجمقلي األهقاف، يمق يقل على الدقرة الدويم على الرغم ين أو ي توى 
التمويل لم يتجقوز 40 في المقئم فدط. وتامل إسجقزات الم قعقات 

المبقشرة الرئن نم كاَل ين القعم النف ي واالجتمقعي ألكثر ين 600 
ألف طفل، وعملنقت توزيع أطدم أدوات حفظ الكرايم ألكثر ين 75 

ألف شخص والم قعقة المقلنم أو المقديم ألكثر ين 80 ألف شخص 
ين النقجنن ين حوادث استهقكقت الحمقيم. وقق أسهم تتبع تحركقت 
ال كقو والتدننمقت يتعقدة المجموعقت ين خالل يجموعم العمل 

المعننم  بقلتحركقت ال كقسنم في توفنر المعلويقت الضروريم لالستجقبم 
التاغنلنم في جمنع المجموعقت في عقم 2016م وشكلت أسقسًق لتحلنل 
االحتنقجقت في وثندم “النظرة العقيم على االحتنقجقت الس قسنم”. وقق 
أسهمت عملنقت المراقبم الم تمرة في يجقل الحمقيم - بمق في ذلك 

الرصق والبالغ عن استهقكقت حدوق الس قو/الدقسوو القولي الس قسي 
وآلنم الرصق والبالغ عن االستهقكقت الج نمم لحدوق الطفل وسظقم إدارة 
المعلويقت حول العنف الدقئم على النوع االجتمقعي في إثراءاالستجقبم 

البرايجنم  والمنقصرة ين قبل الاركقء في يجقل الحمقيم. 
يوجق حتى شهر دي مبر ين عقم 2016م 22 جهم شريكم ياقر 
إلى تدقريرهق في خقرطم تواجق المنظمقت لمجموعم الحمقيم، وتعمل 

المنظمقت في كل يحقفظم ين يحقفظقت النمن. وتهقف يجموعم الحمقيم 
والمجموعقت الفرعنم التقبعم لهق إلى وضع الحق األدسى ين بصمتهق 

في كل يراكز االستجقبم، بمق في ذلك آلنقت التن نس على الم تويقت 
المحلنم التي يمكن لهق تن نس االستجقبم على الم توى المحلي ودعم ديج 

يواضنع الحمقيم الرئن نم في العملنقت على سطقق أوسع. وقق أسهمت 
يجموعم الحمقيم والمجموعقت الفرعنم التقبعم لهق في تعزيز التكقيل 
القاخلي باكل كبنر في عقم 2016م، بمق يتمقشى يع يعقينر اللجنم 

القائمم الماتركم بنن الوكقالت. وسوف ي تمر هذا العمل في عقم 2017 
بتدقيم استجقبم الحمقيم الفعقلم والمتكقيلم في جمنع أسحقء البلق.

النوع االجتماعي والعمر
تلتزم يجموعم الحمقيم بإدراج اعتبقرات النوع وال ن في كقفم يراحل 
االستجقبم. وتدوم جمنع يكوسقت المجموعم بجمع البنقسقت المفصلم 

ح ب النوع االجتمقعي والعمر وت تخقم هذه البنقسقت ألغراض التخطنط 
والمراقبم والمنقصرة. وهذا يامل البنقسقت المجمعم ين خالل يجموعم 
العمل المعننم بقلتحركقت ال كقسنم وآلنم الرصق والبالغ وسظقم إدارة 

المعلويقت حول العنف الدقئم على النوع االجتمقعي وغنرهق ين اآللنقت 
التي ت تخقم لتصمنم الحمقيم وحمقيم األطفقل واالستجقبم المرتبطم 

بقلعنف الدقئم على النوع االجتمقعي وكذلك لقعم التخطنط عبر العملنم 
الس قسنم األوسع في النمن.

يعمل التركنز في البرايج لكقفم يكوسقت يجموعم قطقع الحمقيم على 
قسم ين حنث النوع االجتمقعي  ت هنل أساطم تراعي الجواسب الح َّ

والعمر. وت تهقف يجموعم الحمقيم البقلغنن في المدقم األول، وتوفر 
أساطم التوعنم ي قحقت ينفصلم للن قء عنق الضرورة، وياجع الاركقء 
على ياقركم المرأة في جمنع برايج بنقء الدقرات. ويتم تدقيم الم قعقات 
الندقيم لعقد يحقود ين األسر التي يعنلهق أطفقل، وتامل الم قعقات 
الدقسوسنم للبقلغنن دعم ت جنل الموالنق. كمق ياجع الاركقء أيضق على 

ياقركم المرأة والابقب في شبكقت الحمقيم المجتمعنم. ويتم توفنر القعم 
النف ي واالجتمقعي للبقلغنن عن طريس يجموعم الحمقيم، ولألطفقل ين 
قبل المجموعم الفرعنم لحمقيم األطفقل. ويعمل شركقء المجموعم الفرعنم 

لحمقيم الطفل على تحلنل وتقريب الموظفنن على المخقطر الفريقة ، 
وسدقط الضعف وققرات الفتنقت والفتنقو، وكنفنم التصقي لهق. ويدوم 
شركقء المجموعم الفرعنم للعنف الدقئم على النوع االجتمقعي بقلايء 

سف ه فنمق يتعلس بقلدضقيق ذات الصلم بقلعنف الدقئم على النوع االجتمقعي 
يع سهج يصمم خصنصق الستهقاف الرجقل والن قء والفتنقو والفتنقت.

الحماية
ستعمل يجموعم الحمقيم في عقم 2017م على دعم المجموعقت األخرى 
- بمق في ذلك على الم توى المحلي - لضمقو اسعكقس قضقيق الحمقيم 
باكل كقف في التخطنط لالستجقبم والتنفنذ. وسنتم تنفنذ دورات تقريبنم 
حول تعمنم قضقيق الحمقيم في المراكز المنقاسنم )صعقة والحقيقة وإب 

وعقو(، بمق في ذلك تحقيق يراكز التن نس لتعمنم الحمقيم ووضع خطط 

عمل لتعمنم الحمقيم على ي توى المراكز المنقاسنم للعملنقت الس قسنم. 
وبقلمثل ستدوم المجموعم الفرعنم للعنف الدقئم على النوع االجتمقعي 

بتطبنس المبقدئ التوجنهنم للجنم القائمم الماتركم بنن الوكقالت باأو ينع 
العنف الدقئم على النوع االجتمقعي واالستجقبم الطقرئم. وسوف يامل 

هذا األير توسعًق يحقدًا لمواضنع الدطقع، يع ضمقو ديج المعقينر القسنق 
عبر االستراتنجنقت وخطط االستجقبم في الدطقع، وذلك بهقف التخفنف 

ين يخقطر العنف الدقئم على النوع االجتمقعي والتدلنل ين يكقين 
الضعف. وسنرافس ذلك إساقء يراكز تن نس لدضقيق العنف الدقئم على 

النوع االجتمقعي ضمن كل قطقع لتعزيز المبقدئ التوجنهنم للجنم القائمم 
الماتركم بنن الوكقالت.

المساءلة
سوف تاقرك جمنع ياقريع يجموعم الحمقيم في إطقر الم قءلم لخطم 

االستجقبم الس قسنم في النمن عقم 2017م. وخقرج هذا الطقر، ستواصل 
يجموعم الحمقيم القعوة إلى إعقدة تأسنس يركز االتصقل لمجمل 

االستجقبم والذي أوقفته ال لطقت في أبريل 2016م. وكقو الهقف ين 
يركز االتصقل هو أو يكوو بمثقبم ينصم ياتركم للخقيقت ين أجل 
سار المعلويقت باأو الم قعقات الس قسنم وكآلنم لتلدي المالحظقت 

والاكقوى.و تعمل المجموعم الفرعنم للعنف الدقئم على النوع االجتمقعي 
حقلنق على تاغنل خط سقخن يجقسي لتوفنر المعلويقت عن خقيقت 
العنف الدقئم على النوع االجتمقعي، بمق في ذلك الحقالت. وتدوم 

المجموعم الفرعنم للعنف الدقئم على النوع االجتمقعي أيضق بتنفنذ إطقر 
تدننم الم قءلم واألثر والذي يتضمن سموذج الدخقل المجمع، سمقذج آراء 

العمالء، ينققاقت يجموعقت التركنز الفصلنم، يدقبالت يع يصقدر 
المعلويقت الرئن نم، وتحلنل االتجقهقت وتدننم يرحلم يق بعق التوزيع. 

كمق يلتزم شركقء المجموعم الفرعنم لحمقيم الطفل بقلمعقينر القسنق لحمقيم 
األطفقل، والتي تقعم الم قءلم بنن الاركقء واألطفقل المدنمنن ين خالل 
ياقركم األطفقل. ويتم التاجنع على يزيق ين الماقركم الناطم لألطفقل 

وأسرهم في التخطنط والتنفنذ والمراقبم، وكوسنلم لت هنل االستدبقل 
والتعقيل أيم يالحظقت حول الخقيقت المدقيم.

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم

الم تهقفوو
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التعليم

السجقزات اللوازم المقرسنم لمق يدرب ين 780 ألف 
ين الطلبم، إلى جقسب القعم النف ي واالجتمقعي 
لمق يدرب ين 423 ألف طقلب وطقلبم، وإصالح 

الفصول القراسنم التي تخقم يق يدرب ين 410 ألف 
ين الطالب.

النوع االجتماعي والعمر
تكوو الفتنقت أثنقء النزاعقت أكثر عرضم بن بم 1.5 
يرة إلى خطر فدقاو الدقرة على الوصول إلى التعلنم 
االبتقائي وأكثر عرضم بن بم 9 يرات إلى خطر 

فدقاو الدقرة على الوصول إلى التعلنم الثقسوي. إو حس 
الفتنقت والفتنقو في الحصول على التعلنم أير أسقسي 
لعمل يجموعم التعلنم. وسنتم اتبقع ي شر الم قواة 

بنن الجن نن المعمم ين اللجنم القائمم الماتركم بنن 
الوكقالت في جمنع يراحل دورات البرايج، بمق في 

ذلك تصمنم الماقريع وتنفنذهق ويراقبتهق. وسنتم توزيع 
الم شرات لجمنع أهقاف الناقط وإعقاد التدقرير ح ب 
النوع االجتمقعي والعمر المقرسي والمنقطس الجغرافنم. 
كمق ستوفر المجموعم أيضق القعم للاركقء ين أجل 
ضمقو تنفنذ برايج تراعي فوارق النوع االجتمقعي، 
وسنتم العمل يع المجتمعقت المحلنم لرفع ي توى 

الوعي حول أهمنم تعلنم الفتنقت.

الحماية
سنعمل شركقء يجموعم التعلنم، بقلتوازي يع الجهود 

الراينم إلى تعزيز تعلنم الفتنقت، يع المقارس 
والمجتمعقت المحلنم على رفع ي توى الوعي بأهمنم 

الحصول على التعلنم للفئقت المهمام، بمق في 
ذلك الجهود المبذولم لضمقو إيكقسنم أو ت تجنب 
خقيقت التعلنم لالحتنقجقت المختلفم لهذه الفئقت. 

وسوف يعمل الاركقء على تعزيز بنئقت تعلنمنم آينم 
لألطفقل، بمق في ذلك تقابنر التخفنف ين العنف 

المحتمل. كمق سنتم تدقيم القعم النف ي واالجتمقعي 
للمعلمنن والعقيلنن في يجقل التعلنم والمتضررين 

خطة االستجابة 
في عقم 2017، يعتزم شركقء يجموعم التعلنم 
الوصول إلى أكثر ين 1 يلنوو طفل في ال ن 

المقرسي، والمعلمنن والمربنن يع خقيقت التعلنم في 
حقالت الطوارئ في 20 يحقفظم. وللتخفنف ين أثر 
النزاع على حس الطفل في التعلنم، سنعمل الاركقء 
على وضع أولويقت إصالح الفصول القراسنم في 

حقالت الطوارئ، وأيقكن التعلم الم قتم والتعلنم البقيل 
والقعم النف ي واالجتمقعي. وتمقشنق يع الهقف 

االستراتنجي رقم 3 لخطم االستجقبم الس قسنم في 
النمن، ققيت يجموعم التعلنم بإضقفم هقف للمجموعم 

لقعم استمراريم سظقم التعلنم. وسنعمل الاركقء في 
عقم 2017 على تعزيز بنقء الدقرات وغنرهق ين 

التقابنر لقعم هذا الهقف. 
لدق شهقت األهقاف ازديقدًا في عقة يحقفظقت، بمق 
في ذلك يحقفظقت البنضقء، الحقيقة، عمراو، ذيقر، 
حضريوت وحجم وتعز. وهذه الزيقدات المقفوعم ين 
االحتنقجقت المتزايقة بعق عقينن ين النزاع )البنضقء، 

الحقيقة، عمراو، حجم، تعز(، وكذلك المزيق ين 
الفرص للبريجم في المنقطس التي تاهق حقلنق استدرارا 

أكثر ين العقم المقضي )حضريوت(.

القدرة على التنفيذ
تعول يجموعم التعلنم على الخبرات التي تمتلكهق 
وكقالت األيم المتحقة، والمنظمقت غنر الحكوينم 
القولنم، وينظمقت المجتمع المحلي ووزارة التربنم 
والتعلنم لتنفنذ أساطم التعلنم في حقالت الطوارئ. 

وت قعق الاراكقت الدويم على ي توى المجتمع المحلي 
على ضمقو الدقرة الكقفنم. وقق أثبت أداء المجموعم 
في عقم 2016م ققرة الاركقء على السجقز، حنث 
وصل الاركقء إلى 79 في المقئم ين الم تفنقين 
الم تهقفنن،  بتمويل لم يتجقوز 17 في المقئم 

عقم 2016م ين المتطلبقت المقلنم. وشملت هذه 

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف 1 لمجموعم التعلنم

الهقف 2 لمجموعم التعلنم

الهقف 3 لمجموعم التعلنم

الهقف 4 لمجموعم التعلنم
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ين األزيم ين أجل تعزيز بنئم تعلنمنم آينم وتاجنع األطفقل الذين قق 
يكوسوو خقئفنن ين االسخراط في المقرسم.

المساءلة
ستاقرك جمنع ياقريع يجموعم التعلنم في إطقر الم قءلم لخطم 
االستجقبم الس قسنم للنمن 2017. وسنتم خقرج هذا الطقر إشراك 

المجتمعقت المحلنم ين خالل يجقلس اآلبقء واأليهقت. كمق سنجري 
إشراك ال لطقت المحلنم لتوفنر التغذيم الراجعم حول برايج التعلنم في 
حقالت الطوارئ في ينقطدهم. وسنتم تاجنع ياقركم األطفقل وأسرهم 

في تخطنط وتنفنذ األساطم. كمق تلتزم المجموعم أيضق بإطالع األطراف 
المعننم ذات المصلحم أيضق على المعلويقت في كقفم يراحل البرايج، بمق 
في ذلك يخرجقت التدننمقت واالجتمقعقت والمراقبم. وسنتم تاجنع المراقبم 

ين طرف ثقلث لتح نن أداء وكفقءة شركقء المجموعم.

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم

الم تهقفوو
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التشغيل وإعادة تأهيل المجتمع في حاالت الطوارئ

المجتمع في حقالت الطوارئ عقدا ين جهود السعقش 
التي ال تاملهق خطم االستجقبم الس قسنم في النمن 

في عقم 2017، ولكنهق ت هم إسهقيًق كبنرًا في العمل 
الس قسي في يحقولم لردم الهوة بنن الغقثم والسعقش. 
ويتوقع أو ي قعق يبلغ 121 يلنوو دوالر ين البنك 
القولي )اسظر فصل “االستجقبم المتكقيلم” للحصول 

على يزيق ين التفقصنل حول ينح البنك القولي( على 
تكمنل العمل الس قسي ين خالل توفنر القخل الندقي 
في حقالت الطوارئ ودعم استعقش الماقريع الصغنرة 
والمتوسطم والصنقعقت الصغنرة والمتوسطم، ودعم 
الوققيم ين االسهنقر التقم للخقيقت الصحنم وخقيقت 

التغذيم
القدرة على التنفيذ

أحصت يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل المجتمع في 
حقالت الطوارئ 16 شريكق ساطق في خقرطم تواجق 

المنظمقت  في دي مبر 2016، يق ياكل زيقدة تدقر 
بمق يدرب ين 50 في المقئم يدقرسم بخطم االستجقبم 
الس قسنم للنمن لعقم 2016. وفي ظل العقد المتزايق 
ين الاركقء والتركنز األكثر استهقافق، فإو المجموعم 

تتمتع بوضع جنق للغقيم ين حنث التنفنذ يدقرسم  
بجمنع األهقاف في خطم هذا العقم. لدق تم يراجعم 
جمنع الماقريع للتأكق ين ققرة الاريك على التنفنذ 

يع االستفقدة القروس ين ال نوات ال قبدم  وفدق لمبقأ 
“العمل أقل، وأفضل”. وي كق األداء في عقم 2016 
ققرة المجموعم، يع تجقوز العقيق ين األهقاف للعقم 

بأكمله.

النوع االجتماعي والعمر
سنبذل شركقء المجموعم قصقرى جهودهم  لجراء 

استجقبم عقدلم بح ب النوع والعمر. وتوضح 
التدقيرات التأثنر غنر المتنقسب لألزيم على الاركقت 
المملوكم للن قء، يمق يفققم ين الضعف االقتصقدي 
للمرأة. وستعمل المجموعم على تاجنع الماقريع 

التي تامل تمكنن المرأة بقعتبقرهق الهقف الرئن ي، 
وت تهقف باكل خقص الماقريع الصغرى والصغنرة 

خطة االستجابة 
ستعمل يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل المجتمع 

في حقالت الطوارئ في عقم 2017على استهقاف 
1.4 يلنوو شخص سقزح وغنر سقزح في جمنع 

أسحقء البلق. وهذا يمثل اسخفقضًق في الهقف يدقرسم 
بخطم االستجقبم الس قسنم في النمن لعقم 2016م 

استنقدا إلى يراجعم السجقزات ال قبدم والدقرة الحقلنم 
المجموعم. كمق ققيت يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل 
المجتمع في حقالت الطوارئ بإعقدة تركنز استجقبتهق 
لتحقيق ثالث أولويقت ين األساطم الس قسنم األسقسنم 

التي ين شأسهق تعزيز األثر باكل أكبر وت هنل 
االرتبقط يع يراحل السعقش وققرات المروسم: األعمقل 

المتعلدم بنزع األلغقم وتح نن سبل العنش وبنقء 
الدقرات لتعزيز النتقئج الكلنم.

وفنمق يتعلس بأساطم يحقدة، سنعمل الاركقء على 
رسم خرائط المنقطس الملوثم بقأللغقم والذخقئر غنر 

المنفجرة  وتدننم أثر هذا التلوث على الصعنق الوطني. 
كمق سنتم التخلص ين األلغقم والذخقئر غنر المنفجرة  
في المجقالت ذات األولويم التي تم تحقيقهق. وسنعمل 

الاركقء أيضق على التن نس يع يجموعم الحمقيم  
لزيقدة الوعي ين التهقيق الذي تاكله األلغقم والذخقئر 
غنر المنفجرة في المجتمعقت المتضررة، فضال عن 
فرز ودعم وإعقدة تأهنل النقجنن ين الحوادث ذات 
الصلم بقلمتفجرات ين يخلفقت الحرب. وست قهم 
أساطم تعزيز سبل العنش في توفنر القعم الندقي 

ألكثر ين 400,000 شخص ين خالل التاغنل في 
حقالت الطوارئ )37,800 أسرة( والم قعقة على 
إسعقش األعمقل التجقريم )19,755 أسرة(. وستدوم 
جهود بنقء الدقرات على وضع أولويقت الاركقء 

الوطنننن العقيلنن في االستجقبم لألزيقت. كمق ستدوم 
يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل المجتمع في حقالت 
الطوارئ أيضق بإجراء تدننم لإلسعقش المبكر يتعقد 

المجموعقت لتدقيم أدلم على إدراج يواضنع السعقش 
المبكر عبر االستجقبم.

وتامل استجقبم يجموعم التاغنل وإعقدة  تأهنل 

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف1 لمجموعم التاغنل وإعقدة 
تأهنل المجتمع في حقالت الطوارئ

الهقف1 لمجموعم التاغنل وإعقدة 
تأهنل المجتمع في حقالت الطوارئ

الهقف1 لمجموعم التاغنل وإعقدة 
تأهنل المجتمع في حقالت الطوارئ

المحتقجوو للم قعقات الس قسنم*

8.0 يلنوو 
األشخقص الم تهقفوو

1.4 يلنوو 
يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

41.9 يلنوو 
عقد الاركقء

 16

1

2

3

دعم إساقء بنئم آينم 
وسلنمم ين خالل العمل 
الفقعل في سزع األلغقم

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1 و 2 

و 3

دعم المحقفظم الخقيقت 
األسقسنم وتنانطهق 
في المنقطس والدرى 

المتضررة.
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 3

تعزيز االعتمقد على 
الذات ين قبل ال كقو 
المتضررين ين خالل 
الحصول على فرص 
سبل العنش، وعملنقت 
السعقش االقتصقدي 

المبكر  وإعقدة الديقج.
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 3

ستنن تانبقسق
ين س المجموعم

Stean.tshiband@undp.org

ي  ول االتصقل

االحتياجات واألهداف ومتطلبات التمويل حسب النوع االجتماعي والعمر

المجموع 
الجمقلي

الالجئوو 
والمهقجروو

إجمقلي 
المجموعم

فتنقت
)يلنوو(

فتنقت
)يلنوو(

س قء
)يلنوو(

رجقل
)يلنوو(

1.4 0.0 1.4  .0 0.4 0.3 0.3 الم تهقفوو

41.9 يلنوو 
دوالر

0.0 41.9 يلنوو 
دوالر

يتطلبقت التمويل
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الجزء الثقسي:  التاغنل وإعقدة تأهنل المجتمع في حقالت الطوارئ

التي تملكهق س قء في أساطم إسعقش األعمقل. كمق ستعمل برايج سبل 
العنش على تعزيز الدراج العقدل للن قء والرجقل ين جمنع األعمقر في 

خطط التاغنل لحقالت الطوارئ. وسندوم شركقء المجموعم أيضق بقستاقرة 
الن قء والرجقل والفتنقت والفتنقو باكل ينفصل حول ياقركتهم في 

الماقريع. وسوف يضمن الاركقء ين أو جمنع التدقرير تتضمن البنقسقت 
المصنفم ح ب النوع االجتمقعي والعمر.

الحماية
إو األلغقم األرضنم والذخقئر غنر المنفجرة  تمثل تهقيقا خطنرا جقا 
ل اليم ال كقو الذين يعناوو في المنقطس الملوثم في 15 يحقفظم. 
وستعمل يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل المجتمع في حقالت الطوارئ 
يع يجموعم الحمقيم لزيقدة الوعي والحق ين هذه المخقطر. كمق سندوم 
شركقء المجموعم أيضًق بقعتمقد سهج ققئم على الحدوق في الوصول 

ين حنث الحصول على القخل وتدقيم الخقيقت األسقسنم وإيجقد حلول 
دائمم للنزوح. وسوف يامل ذلك وضع يعقينر واضحم للضعف ين أجل 
ضمقو أو ت تهقف جمنع األساطم األطفقل واألسر التي تعولهق الن قء، 
والابقب، والمهمانن، واألشخقص ين ذوي العقققت، إلخ في الوقت 

الذي يتم فنه تعزيز الدراج والحق ين عقم الم قواة والتمننز. كمق ستعمل 
يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل المجتمع في حقالت الطوارئ ين يع 

يجموعم الحمقيم على ت هنل التقريب للاركقء حول إديقج قضقيق العنف 
الدقئم على النوع االجتمقعي في سبل العنش وبرايج الحلول القائمم، وذلك 

تمقشنًق يع المبقدئ التوجنهنم للجنم القائمم الماتركم بنن الوكقالت.

المساءلة
ستاقرك جمنع ياقريع يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل المجتمع في 
حقالت الطوارئ في إطقر الم قءلم لخطم االستجقبم الس قسنم للنمن 
2017م. وسوف يعمل الاركقء داخل وخقرج هذا الطقر على الوفقء 

بقاللتزايقت الخم م للجنم القائمم الماتركم بنن الوكقالت باأو الم قءلم 
أيقم ال كقو المتضررين. وستعمل المجموعم ققر اليكقو على إشراك 

المجتمعقت المحلنم المتضررة باأو أولويقت المجموعم وأهقافهق 
وأساطتهق، فضال عن توفنر فرص للم قهمم وتدقيم التغذيم الراجعم. 
كمق ستدوم المجموعم أيضق بتعزيز الماقورات يع ال كقو المتضررين 

وياقركتهم الفقعلم في تصمنم وتنفنذ ورصق أساطم المجموعم. وسنعمل 
التدننم المخطط لإلسعقش المبكر يتعقد المجموعقت على ديج يكوسقت 
الم قئلم أيقم المتضررين، كمق ستعمل المجموعم دوريق بتدقسم أفضل 

الممقرسقت وتوثنس القروس الم تفقدة المتعلدم بقلم قئلم أيقم المتضررين 
لجمنع الاركقء.

الم تهقفوو

<= 0.01
0.02 - 0.04
0.05 - 0.08
0.09 - 0.2
0.21 - 0.3

األشخاص المستهدفون
(�المالیین)
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اإلمداد والتموين

االتصاالت في حاالت الطوارئ

والتموين على دعم إعقدة تأهنل يننقء الحقيقة ين 
أجل زيقدة ققرة المرسى وزيقدة يعقل التفريغ، وبقلتقلي 

ت هنل حركم البضقئع الس قسنم.
وسنتم، حتى يتم تأينن الموارد الالزيم، توفنر 

الخقيقت التقلنم دوو أي كلفم للم تخقينن: التخزين 
الم قت في عقو )640 م2( وفي صنعقء )320 
م2( وفي الحقيقة )640 م2(؛ وسدل الاحنقت برا 

إلى كل أسحقء النمن والاحن البحري والاحن الجوي 
وسدل الركقب بحرًا بنن جنبوتي وعقو. كمق سنتم توزيع 

الوقود للاركقء على أسقس استرداد التكلفم.

وصعقة وإب( وسوف تامل هذه الخقيقت يق يلي:
االتصقالت األيننم: غرف السلكي على 	 

يقار ال قعم، وتغطنم شبكم السلكي وتقريب 
الم تخقينن.

ربط البنقسقت: خقيقت السترست	 
الطققم الموثوقم: يحطقت شحن الطققم	 
التن نس والمعلويقت: اجتمقعقت التن نس والموقع 	 

اللكتروسي المحقث، وينتجقت المعلويقت، 
والتخطنط للطوارئ

الم قءلم: دعم اآللنقت الدقئمم على االتصقالت ين 	 
أجل الم قءلم أيقم المتضررين.

ملخص االستجابة
ستواصل المجموعم في 2017 عملنقتهق لإليقاد 

والتموين وت هنل الحصول على خقيقتهق الماتركم 
للاركقء في يجقل العمل الس قسي في بنئم يعدقة 

للغقيم. وسوف تحرص المجموعمعلى ضمقو خقيقت 
التن نس وإدارة المعلويقت في صنعقء والحقيقة 

وجنبوتي وكذلك ت هنل الاحن البري والجوي والبحري 
والتخزين الم قت والندل البحري للركقب بنن جنبوتي 
وعقو والندل الجوي للركقب  بنن صنعقء وجنبوتي 
وعمَّقو وتوزيع الوقود. كمق ستعمل يجموعم اليقاد 

ملخص االستجابة
تعمل يجموعم االتصقالت في حقالت الطوارئ 

على ضمقو أو يكوو لقى شركقء العمل الس قسي 
االتصقالت الموثوقم في الوقت المنقسب والخقيقت 
ذات الصلم. وين أجل التصقي ألثر تقهور البننم 
التحتنم واسدطقعقت التنقر الكهربقئي وعقم وجود 
اتصقل البنقسقت، ست تمر المجموعم في تدقيم 

الخقيقت في صنعقء وعلى الدقرب الماترك بنن 
الوكقالت الم تخقم للبعثقت عن طريس البحر. 

وتخطط المجموعم أيضًق لتوفنر الخقيقت في جمنع 
المراكز المنقاسنم الناطم )حقلنًق في الحقيقة وعقو 

الهقف 1 لمجموعم اليقاد والتموين

الهقف1 لمجموعم اتصقالت الطوارئ

الهقف 2 لمجموعم اليقاد والتموين

الهقف2 لمجموعم اتصقالت الطوارئ

الهقف3 لمجموعم اتصقالت الطوارئ

1

1

2

2
3

دعم وتعزيز خقيقت 
اليقاد والتموين المن دم 

والفعقلم بكفقءة.

دعم االستجقبم الفقعلم 
ين خالل خقيقت 

االتصقالت في حقالت 
الطوارئ وتدقسم 

المعلويقت بطريدم 
يوثوقم وفي الوقت 

المنقسب

تن نر الوصول إلى 
الخقيقت الماتركم 

)الاحن وسدل الركقب 
والتخزين والوقود( لقعم 

المنظمقت الس قسنم

تن نس أين االتصقالت 
وأساطم استجقبم تدننم 
المعلويقت في حقالت 

الطوارئ.

توفنر استرست يوثوق 
لمجتمع العقيلنن في 
المجقل الس قسي في 

ينقطس العمل الماترك.

كري توف يورارد
ين س المجموعم

 Christophe.morard@wfp.org

خوار إلنقس
ين س المجموعم

 khawar.ilyas@wfp.org

ي  ول االتصقل
 

ي  ول االتصقل

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

19.5 يلنوو 

يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

3.2 يالينن 

الجزء 2: الخقيقت اليقاد والتموين / االتصقالت في حقالت الطوارئ
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الجزء الثقسي:  التن نس وال اليم

التنسيق والسالمة

إدارة دورة وضع البرايج الس قسنم، بمق في ذلك 	 
التدننمقت والتخطنط االستراتنجي والمراقبم.

رصق وتحلنل يعوققت الوصول، وإشراك األطراف 	 
المعننم ذات المصلحم وذات الصلم للتصقي لهق

إدارة البنقسقت والمعلويقت دعمًق التخقذ الدرار 	 
الس قسي والمنقصرة والعالم العقم يمق ي دى إلى 

الخروج بإصقارات إعالينم ينتظمم.
التن نس يع األطراف الرئن نم المعننم ذات 	 

المصلحم داخل وخقرج النمن، بمق في ذلك شركقء 
العمل الس قسي والجهقت المقسحم وال لطقت ويمثلي 

البلقاو المجقورة، بهقف حاق الموارد وتعزيز 
وصول الم قعقات الس قسنم وت هنل ينع تضقرب 

العملنقت الس قسنم والقعوة إلى احترام الدقسوو 
الس قسي القولي.

وضع وتنفنذ تقابنر التخفنف ين المخقطر األيننم 	 
للحق ين المخقطر يع ال مقح للعقيلنن في الغقثم 

بقلبدقء وتدقيم الخقيقت.

ملخص االستجابة
التن نس وال اليم أيراو ضروريقو لالستجقبم الفقعلم 
الدقئمم على البراهنن والتي تدلل ين المخقطر على 

العقيلنن في المجقل الس قسي. وين أجل دعم التن نس 
الفعقل، ين األهمنم بمكقو الدنقم ببنقء الوعي الظرفي 
الماترك، وإدارة وتحلنل المعلويقت، وتعزيز عملنقت 
التدننم والتخطنط ويراقبم االستجقبم والمنقصرة على 
سحو فعقل. وتكمن ضرورة خقيقت ال اليم العقيم 
في دعم التوسع الم تقام في العملنقت الس قسنم 

وفي المواقع المنقاسنم. وسوف تركز أساطم التن نس 
وال اليم في عقم 2017م في المدقم األول على يق 

يلي:
دعم جهود الفريس الُدطري الس قسي ويجموعم آلنم 	 

التن نس الماترك بنن الوكقالت التخقذ قرارات باأو 
ال نقسقت الرئن نم والتحقيقت األيننم والتاغنلنم؛

دعم الجهود الراينم إلى تعمنم قضقيق النوع 	 
الجتمقعي وقضقيق الحمقيم في كقفم يراحل 
االستجقبم، فضالعن تعزيز التواصل يع 

المجتمعقت المحلنم المتضررة.

الهقف 1 لمجموعم التن نس

الهقف 2 لمجموعم التن نس

الهقف 3 لمجموعم التن نس

1
2
3

دعم قنقدة العملنقت 
الس قسنم والتن نس 

لضمقو استجقبم فعقلم.

تعزيز الفهم الماترك 
لل نقق واالحتنقجقت 

واألولويقت وسنر عمل 
االستجقبم، وقنقدة جهود 
المنقصرة وتعبئم الموارد.

توفنر خقيقت ال اليم 
لتدلنل المخقطر وتعزيز 
التوسع التاغنلي سحو 

المواقع المنقاسنم

جورج خوري
رئنس يجموعم عمل آلنم التن نس بنن 

الدطقعقت 
يقير عقم يكتب تن نس الا وو 

الس قسنم
khouryg@un.org

يوهقسز جقكوب
كبنر ي تاقري األين في دائر األم 

المتحقة لا وو األين وال اليم
 Johannes.jacob@undss.org

ي  ول االتصقل

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

17.9 يلنوو 
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خطة االستجابة متعددة القطاعات 
للمهاجرين والالجئين

المقضي.  ويواصل الغقلبنم العظمى ين الالجئنن 
وطقلبي اللجوء العنش في الجنوب، وهنقك تجمعقت 

كبنرة تعنش أيضق في صنعقء والحقيقة وحجم. ويعتبر 
المهقجروو سكقسًق كثنري التندل، وغقلبق يق يصلوو إلى 
ال واحل الجنوبنم والغربنم وذلك بننم المرور ب رعم 

ين خالل النمن إلى دول الخلنج.  وسوف تعمل خطم 
االستجقبم يتعقدة الدطقعقت  لالجئنن والمهقجرين  في 
2017 على تدقيم الم قعقة المندذة لالرواح الفوريم 

والخقيقت األسقسنم )الغذاء، المنقه والصرف الصحي 
والصحم، واليواء والحمقيم( لطقلبي اللجوء الضعفقء 
والالجئنن والمهقجرين، بقلضقفم إلى الخالء والعودة 

الطوعنم الُمعقسم إلى الصويقل.

بقلضقفم إلى الخقيقت التي ت تهقف الوافقين الجقد 
عنق سدطم النزول، وسوف تركز أساطم الاركقء على 
المنقطس ذات الكثقفم ال كقسنم العقلنم ين الالجئنن 
أو المهقجرين والتواجق الدوي للاركقء، وذلك غقلبًق 

في صنعقء وعقو والحقيقة ويخنم خرز لالجئنن في 
يحقفظم لحج. وال تزال األهقاف في المنقطس غنر 
الحضريم، بمق في ذلك المنقطس الريفنم في تعز 

وحجم، هي األقل سظرا لعقم وجود الاركقء الفقعلنن 
وصعوبقت الوصول.

القدرة على التنفيذ
لدق كقو للتدلص الم تمر لفضقء الحمقيم ب بب 

الحرب واسعقام األين، أثر سلبي على البنئم التاغنلنم. 
ويع ذلك، فإو يعقالت السجقز في عقم 2016 

افتراضات التخطيط
تمقشنق يع افتراضقت التخطنط لخطم االستجقبم 

الس قسنم في النمن، فإستفترض خطم االستجقبم يتعقدة 
الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين )RMMS( تفترض 
أو الحرب الم تمرة واسعقام األين ستواصل تأثنرهق 
ال لبي وتدننقهق للعملنقت الس قسنم. ولدق أدى سدص 
الهنقكل الحكوينم واستاقر اسعقام األين، إلى استاقر 
تهريب البار واالتجقر بهم، يمق أدى إلى استهقكقت 

حدوق الس قو للوافقين الجقد. كمق أو وجود الابكقت 
الجراينم واالتجقر بقلبار وعوايل أخرى سوف ي دي 
إلى أعقاد كبنرة ين الوافقين الجقد ين طقلبي اللجوء 
المهقجرين إلى النمن ين الدرو األفريدي. ولن تكوو 
ال لطقت في النمن ققدرة على االستجقبم الكقيلم 
لالحتنقجقت الس قسنم للمهقجرين والالجئنن ب بب 

النزاع الم تمر والتحقيقت االقتصقديم، وسوف يتطلب 
ذلك دعمًق ين شركقء العمل الس قسي.

خطة االستجابة 
إو خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت لالجئنن 

والمهقجرين تامل البرايج الموجهم تجقه الالجئنن 
وطقلبي اللجوء والمهقجرين في النمن. ويهقف الاركقء 
العقيلنن ين خالل خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت 

لالجئنن والمهقجرين إلى الوصول في 2017 إلى 
سحو 290 ألف ين الضعفقء طقلبي اللجوء، والالجئنن 

والمهقجرين وتوفنر الخقيقت المندذة  لألرواح 
والحمقيم، وذلك بنقء على البرايج التي تم تنفنذهق العقم 

اسظر أيضًق الملحس 2 لمزيق ين المعلويقت حول األساطم واألهقاف

الهقف 1 لمجموعم الدطقعقت 
المتعقدة لالجئنن والمهقجرين

الهقف 2 لمجموعم الدطقعقت 
المتعقدة لالجئنن والمهقجرين

الهقف 3 لمجموعم الدطقعقت 
المتعقدة لالجئنن والمهقجرين

المحتقجنن للم قعقات الس قسنم*

0.46 يلنوو 
األشخقص الم تهقفنن

0.29 يلنوو 
يتطلبقت التمويل )دوالر أيريكي(

66.9 يلنوو 
عقد الاركقء

 10

1

2

3

ضمقو وصول الم قعقة 
والخقيقت المندذة 
لألرواح والمتعقدة 

الدطقعقت إلى الالجئنن 
والمهقجرين الضعفقء

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 1 و 2

تعزيز يراقبم الحمقيم، 
وخقيقت االستجقبم 

والمنقصرة – بمق فنهق 
الحلول القائمم لالجئنن 

والمهقجرين 
يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 2

يواءيم التن نس وتنمنم 
الدقرات وآلنقت الحقلم.

يرتبط بقلهقف 
االستراتنجي 2 و 4

تان ي يولر 
المن س الماقرك لالستجقبم يتعقدة 

الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين
cmueller@iom.int

ستنفقو يقير
المن س الماقرك لالستجقبم يتعقدة 

الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين
maier@unhcr.org

ي  ول االتصقل

الجزء 2: خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت للمهقجرين والالجئنن
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المجموعات
رجال

(ملیون)
نساء

(ملیون)
فتیان
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فتیات

(ملیون)
األشخاص

المستهدفون (ملیون)
إجمالي متطلبات
التمو�ل (ملیون)

االحتیاجات واألهداف ومتطلبات التمو�ل

التعلیم

األمن الغذائي والزراعة

الصحة

الحما�ة
المالجئ/المواد غیر 

الغذائیة/تنسیق و�دارة المخیمات
المیاه والصرف الصحي

متطلبات التمويل لكل قطاع هي محض تقديرات، حيث أن العديد من الخدمات يتم تزويدها كجزء من حزمة متعددة القطاعات.
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تظهر ققرة قويم س بنًق على التنفنذ. ولدق وصل شركقء خطم االستجقبم 
يتعقدة الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين إلى 59 في المقئم ين الم تفنقين 
الم تهقفنن في عقم 2016 على الرغم ين سدص التمويل. وشمل ذلك 

يق يدرب ين أو يفوق 100 في المقئم ين األداء يدقبل األساطم الرئن نم 
في يجقالت الصحم والغذاء والمنقه، وخقيقت فرز الحمقيم لالجئنن 

والمهقجرين. وكقو لألساطم األخرى، بمق في ذلك العودة الطوعنم المعقسم 
للمهقجرين الم تضعفنن وأيقكن لعقدة توطنن الالجئنن، يعقالت تنفنذ 

أقل ين ذلك بكثنر ب بب ال نقق.

النوع االجتماعي والعمر
بقعتبقره عنصر أسقسي ين تن نس المخنمقت وإدارة ترتكز جمنع أساطم 
خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين بدوة في تحلنل 

النوع االجتمقعي. في حنن أو غقلبنم المهقجرين الذين ي عوو للم قعقة 
هم باكل سقحس ين الذكور غنر المصحوبنن الذين تتراوح أعمقرهم بنن 
35-14 عقيق، وتتألف شريحم يهمم ين ال كقو الالجئنن ين األسر، 

بمق في ذلك العقيق ين األيهقت برفدم أطفقلهن. وبقلتقلي فإو جمنع 
األساطم يتم تكننفهق في سنقق الم تفنق ولقيج اعتبقرات ال ن والنوع 
االجتمقعي والتنوع. ويتم تصننف البنقسقت والمعلويقت ح ب الجنس 

والعمر والبلق األصلي.

الحماية
تعتبر الحمقيم هي قلب خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت لالجئنن 

والمهقجرين، وتضم يجموعم شقيلم ين الخقيقت الحنويم ين التوثنس 
الدقسوسي لالجئنن وطقلبي اللجوء إلى رصق الحمقيم والندق أو الم قعقة 
الندقيم أو المقديم الموجهم للحمقيم. وغقلبًق يق يتعرض الالجئوو وطقلبو 
اللجوء والمهقجروو، إلى الخطف واالعتقاء ين قبل شبكقت إجراينم ين 
أجل االبتزاز المقلي، ويعقسوو ين يجموعم ين استهقكقت حدوق الس قو 
يع اآلثقر النقجمم عنهق على ساليتهم البقسنم والنف نم. وبمق أو الن قء 
واألطفقل يعرضوو باكل خقص لخطر حوادث العنف الدقئم على النوع 
االجتمقعي، فإو الحقلم إلى خقيقت العنف الدقئم على النوع االجتمقعي 
وخقيقت حمقيم الطفل، جنبق إلى جنب يع الوققيم ين العنف الدقئم على 

النوع االجتمقعي، تاكل جزءا أسقسنق ين أساطم الاركقء.

المساءلة
يتم أخذ التغذيم الراجعم ين الالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين بعنن 

االعتبقر بصورة ي تمرة في جمنع يراحل وضع البرايج وتنفنذهق. وغقلبًق 
يق يتم تدقيم الم قعقة المندذة للحنقة ين قبل الاركقء على أسقس كل 

حقلم على حقة. ويتم تعزيز قنوات االتصقل العقديم يع زعمقء يجتمعقت 
الالجئنن، جنبق إلى جنب يع توافر كتنبقت المعلويقت. ويعمل خط 

الحمقيم ال قخن باكل ي تمر وذلك لتلدي االستف قرات وتدقيم الماورة 
والحقالت.

المحتقجنن للم قعقات الس قسنم

الم تهقفنن

الجزء 2: خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت للمهقجرين والالجئنن
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التبرع ين خالل 
الصنقوق المركزي 
لالستجقبم الطقرئم 

)CERF(

يدقم الصنقوق المركزي لالستجقبم 
للطوارئ تموياًل يبقئنًق سريعًق لألعمقل 
المندذة للحنقة في بقايم حقالت الطوارئ 

وللعملنقت الس قسنم األسقسنم التي 
يجري تمويلهق باكل سنئ في األزيقت 

الممتقة. ويتلدى الصنقوق المركزي 
لالستجقبم للطوارئ المقار ين قبل 

يكتب تن نس الا وو الس قسنم 
ي قهمقت ين جهقت يقسحم يختلفم 
– ين الحكويقت باكل أسقسي، 
ولكن أيضق ين الاركقت الخقصم 

والم س قت والجمعنقت الخنريم واألفراد 
- والتي يتم تجمنعهق في صنقوق 

واحق. وت تخقم هذه األيوال لألزيقت 
في أي يكقو في العقلم. لمعرفم المزيق 

عن الصنقوق المركزي لالستجقبم 
للطوارئ وكنفنم التبرع، يرجى زيقرة 

يوقع الصنقوق: 

www.unocha.org/cerf/
our-donors/how-donate

التبرع ين خالل 
الصنقوق الماترك 
للتمويل الس قسي 

للنمن

إو صنقوق النمن الس قسي المجمع هو 
صنقوق ُقطري يجمع )CBFP(. وهذه 

الصنقديس هي أدوات تمويل إس قسنم 
يتعقدة المقسحنن والتي تتلدى أيواال غنر 
يخصصم للتوزيع استجقبم لالحتنقجقت 

الس قسنم ذات األولويم في المنقاو 
ين خالل التخطنط الماترك وعملنم 
صنع الدرار الاقيل. ويعزز صنقوق 
النمن الس قسي المجمع االستجقبم 
الس قسنم المن دم ويقعم تنفنذ خطم 
االستجقبم الس قسنم في النمن. لمزيق 

ين المعلويقت حول الصنقديس الُدطريم 
المجمعم يرجى زيقرة الموقع التقلي: 

www.unocha.org/what-
we-do/humanitarian-fi-
nancing/country-based-

pooled-funds

ي قعقات الغقثم العنننم
تحث األيم المتحقة المقسحنن على توفنر ال نولم الندقيم بقال ين التبرعقت العنننم ين أجل ال رعم الدصوى والمروسم، ولضمقو 
أو تكوو يواد الم قعقات ذات الحقجم األكثر إلحقحًق هي التي سنتم ت لنمهق. فإذا كنتم غنر ققدرين على تدقيم أي شيء سوى 

الم قهمقت العنننم استجقبًم للكوارث وحقالت الطوارئ، يرجى االتصقل على: 

logik@un.org

 الت جنل والتعرف على تبرعقتكم
إن مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يقوم بإدارة خدمة التتبع المالي )FTS(، الذي يسجل جميع المساهمات اإلنسانية المبلغ عنها 
)نقدية أو عينية، ثنائية األطراف ومتعددة األطراف( لحاالت الطوارئ. وهو يهدف إلى إعطاء الفضل والوضوح للجهات المانحة على 

كرمهم، وإلى إظهار المبلغ اإلجمالي للتمويل وكشف الثغرات في الخطط اإلنسانية. يرجى إبالغ مكتب التتبع المالي الخاص بكم إما عن 
http://fts.unocha.org أو من خالل نموذج تقرير المساهمة على اإلنترنت من خالل fts@un.org طريق البريد اإللكتروني إلى

دليل إرشادي للمانحين

الم قهمم في خطم 
االستجقبم الس قسنم

لتحمنل النظرة العقيم على االحتنقجقت 
الس قسنم في النمن، وخطم االستجقبم 
الس قسنم وتدرير الرصق، أو للتبرع 
يبقشرة إلى المنظمقت الماقركم في 
الخطم، يرجى زيقرة الموقع التقلي:

www.humanitarian 
/response.info 

operations/yemen

HRP
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الجزء 3: المالحق

األهداف االسرتاتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن االسرتاتيجية واملؤرشات. 1

خطط االستجابة التشغيلية: األنشطة واألهداف. 2

خطة االستجابة متعددة القطاعات لالجئني واملهاجرين: األنشطة واألهداف. 3

أرقام التخطيط: املحتاجني واملستهدفني. 4

تقييم األمن الغذايئ والتغذية يف حاالت الطوارئ. 5

ماذا لو؟ ... فشلنا يف االستجابة. 6
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الجزء الثقلث - المالحس:  1 - األهقاف االستراتنجنم والم شرات واألهقاف

1 - األهداف االستراتيجية والمؤشرات واألهداف

جهم الرققبم الهقف خط األسقس الم شرات

يجموعم األين الغذائي والزراعم 
يتعقدة الدطقعقت 

 100%

)8,027,983(

يحقد الحدًق % األشخقص الم تهقفنن الذين  يتلدوو ي قعقات غذائنم في حقالت الطوارئ  )التوزيع 
العقم لألغذيم، الحواالت الندقيم أو الد قئم(

)FSA1 + RAM2(

يجموعم المنقه والصرف 
الصحي يتعقدة الدطقعقت

 100% 
)802,984(\

يحقد الحدًق % األشخقص الم تهقفنن الذين يتلدوو تزويق المنقه اآلينم في الحقالت الطقرئم ين خالل 
التدقيم المبقشر )شقحنقت المنقه(

)WSH4 + RAM3(

يجموعم الصحم  100%

)5,933,772(

يحقد الحدًق عقد االستاقرات الطبنم المدقيم

)HEA3(

يجموعم الصحم  100%

)252(

يحقد الحدًق % للفرق الصحنم المتندلم الم تهقفم العقيلم

 )HEA8(

يجموعم التغذيم  100% 
)2,564,790(

يحقد الحدًق % األطفقل الم تهقفنن )59-6 شهر( والن قء الحوايل والمرضعقت الذين يتم تزويقهم 
بخقيقت التغذيم

)الهقف الجمقلي لمجموعم التغذيم(

يجموعم اليواء والمواد غنر 
الغذائنم وتن نس وإدارة المخنمقت

100% 
)1,948,252(

يحقد الحدًق % األشخقص الم تهقفنن الذين يتلدوو اليواء في حقالت الطوارئ ودعم المواد غنر 
الغذائنم

)SHL1 + SHL2 + RAM4(

جهم الرققبم الهقف خط األسقس الم شرات

يجموعم الحمقيم يتعقدة الدطقعقت  100%

)3.562.494(

يحقد الحدًق % األشخقص الم تهقفنن الذين يتلدوو ي قعقة الحمقيم المبقشرة 

)RAM5 + RAM6 + RAM8 + RAM9 + الهقف الجمقلي لمجموعم الحمقيم(

يجموعقت استاقرات النوع 
االجتمقعي للفريس الُدطري الس قسي  

يكتب تن نس الا وو الس قسنم

80% يحقد الحدًق  )YHPF، ، CERF( الماقريع الممولم ين خالل الصنقديس الس قسنم المجمعم %
والبالغ عن النتقئج ين اللجنم القائمم الماتركم بنن الوكقالت لرصق ي شر الم قواة في 

النوع االجتمقعي والعمر 

1 تقديم المساعدة المنقذة للحياة إلى األشخاص األكثر ضعفا في اليمن من خالل استجابة فعالة وهادفة.

2  ضمان أن جميع المساعدات تعزز الحماية، والسالمة والكرامة للسكان المتضررين، وتقديمها بشكل عادل إلى الرجال والنساء والفتيان والفتيات

سنتم تد نم جمنع الم شرات المتعلدم بقلت لنم المبقشر لل لع أو الخقيقت ح ب النوع االجتمقعي وال ن في تدقرير الرصق. وت تنق األهقاف على 
األهقاف التاغنلنم للناقط وقق وضعت بن بم 100 في المقئم لل نم استنقدا على تأكنق المجموعقت بأو األهقاف ققبلم للتحدنس تمقيق إذا كقست الموارد 

الكقفنم.
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الجزء الثقلث - المالحس:  1 - األهقاف االستراتنجنم والم شرات واألهقاف

الهقف جهم الرققبم خط األسقس  الم شرات

يجموعم األين الغذائي والزراعم 100%

)3.300.500(

يحقد الحدًق % األشخقص الم تهقفنن الم تفنقين ين ي قعقة سبل العنش الزراعنم في حقالت 
الطوارئ

)FSA2(

يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل 
المجتمع في حقالت الطوارئ

100%

)402.857(

يحقد الحدًق % األشخقص الم تهقفنن الم تفنقين ين ي قعقة سبل العنش غنر الزراعنم في حقالت 
الطوارئ أو دعم األعمقل التجقريم

)ECR2(

يجموعم التاغنل وإعقدة تأهنل 
المجتمع في حقالت الطوارئ

100%

)986.325(

يحقد الحدًق % األيتقر المربعم الم تهقفم لألرض المم وحم أو الخقلنم ين تلوث األلغقم أو المتفجرات 
ين يخلفقت الحرب األخرى

)ECR1(

يجموعم الصحم 100%

)226 يناأة(

يحقد الحدًق % المناآت الصحنم المتضررة المعقد تأهنلهق

)HEA7(

يجموعم التعلنم 100%

)471 يقرسم((

يحقد الحدًق % المقارس المتضررة المعقد تأهلنهق

))EDU 1(

يجموعم اليواء والمواد غنر 
الغذائنم و تن نس وإدارة 

المخنمقت

100%

)25.846(

يحقد الحدًق % األسر العقئقة الم تهقفم التي تتلدى أطدم العودة.

))SHL11(

الهقف جهم الرققبم خط األسقس  الم شرات

يجموعم العمل المعننم 
بقلتحركقت ال كقسنم(

333 320 # المنقطس التي تم تتبعهق ين خالل يجموعم العمل المعننم بقلتحركقت ال كقسنم 

)تتبع النقزحنن(

الفريس الدطري الس قسي/ يكتب 
تن نس الا وو الس قسنم

5 0 # تقخالت خطم العمل اليجقبي المنفذة ين خالل ياقريع خطم االستجقبم الس قسنم في 
النمن.

يكتب تن نس الا وو الس قسنم 60 48 عقد ينتجقت المعلويقت العقيم الصقدرة بقلعربنم

3  دعم والحفاظ على الخدمات والمؤسسات األساسية للعمل اإلنساني الفوري وتعزيز سبل العيش والمرونة.

4  تقديم استجابة إنسانية مبدئية ومنسقة مسؤولة عن ومناصرة بفعالية لألشخاص األكثر ضعفًا في اليمن.
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)WASH( المنقه والصرف الصحي والنظقفم

األين الغذائي والزراعم

2 - خطط االستجابة التشغيلية األنشطة واألهداف 

تلخص الجقاول التقلنم األساطم والم شرات واألهقاف المجمعم ين جمنع ويختلف الماقريع. تتضمن الجقاول األساطم المنفذة ين قبل كقفم 
المجموعقت، وكذلك األساطم الدطقعنم ذات الصلم ين خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين

سوع الهقف الهقف الناقط
أفراد 8,000,000 تزويق الم قعقة الغذائنم في حقالت الطوارئ )ين خالل توزيع الغذاء والحواالت الندقيم والد قئم(

أفراد 3,300,500 تزويق ي قعقة سبل العنش في حقالت الطوارئ )ين خالل المقخالت الزراعنم، واالستراتنجنقت، والموجودات، إلخ(

أفراد 199,500 تزويق استعقدة سبل العنش )األساطم المقرة للقخل، دعم يهقرات سبل العنش والموجودات( 

ال شيء ال شيء تن نس يجموعم األين الغذائي والزراعم

أفراد 8,248,974 المجموع الفرعي للمجموعة

أفراد 27,983 تزويق الغذاء األسقسي وينقه الارب لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 27,983 المجموع الفرعي لالجئين والمهاجرين

أفراد 8,276,957 المجموع اإلجمالي

سوع الهقف الهقف الناقط
أفراد 2.931.698 تزويق ي قعقة الوقود لتاغنل سظم تزويق المنقه

أفراد 4.188.930 تزويق قطع الغنقر، والتاغنل والصنقسم لنظم تزويق المنقه

أفراد 2.926.783 تزويق أو إعقدة تأهنل البننم التحتنم للمنقه

أفراد 3.447.123 تزويق يواد تعدنم المنقه لمحطقت المعقلجم بقلقفعقت )الكلورين(

أفراد 2.473.536 إجراء يراقبم جودة المنقه

أفراد 5.492 تطوير بنقء الدقرات الم س نم لم س قت المنقه المحلنم وتقريب لجقو إدارة المنقه

أفراد 1.124.030 تزويق القعم التاغنلي لمحطقت يعقلجم المنقه

أفراد 2.757.754 تزويق القعم التاغنلي لجمع النفقيقت الصلبم والتخلص ينهق في المنقطس الحضريم

أفراد 1.524.724 تزويق أو إعقدة تأهنل البننم التحتنم للمنقه والصرف الصحي في الم س قت

أفراد 1225829 تح نن يمقرسقت النظقفم العقيم في الم س قت

أفراد 778053 تزويق شقحنقت المنقه للنقزحنن والفئقت الضعنفم والمجتمعقت المتضررة األخرى

أفراد 503934 تزويق خزاسقت تجمنع المنقه المجتمعنم أو سدقط المنقه

أفراد 287382 توزيع حقويقت المنقه المنزلنم

أفراد 963118 توزيع يرشحقت المنقه المنزلنم
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الصحم

سوع الهقف الهقف الناقط
أفراد 3383416 تزويق أقراص الكلورين

أفراد 197.539 إساقء يراحنض للطوارئ

أفراد 636.249 إعقدة تأهنل أو إزالم الحمأة للمراحنض

أفراد 835.045 تنفنذ حمالت النفقيقت الصلبم للنقزحنن، والفئقت الضعنفم والمجتمعقت المتضررة األخرى

أفراد 1.379.678 توزيع أطدم النظقفم العقيم األسقسنم

أفراد 1.245.020 توزيع أطدم النظقفم العقيم االستهالكنم

أفراد 6.418 تقريب المتطوعنن ين المجتمع على تعزيز النظقفم العقيم

أفراد 2.852.196 تنفنذ تعزيز النظقفم العقيم والتعبئم المجتمعنم

ال يوجق ال يوجق تنفنذ تدننم االحتنقجقت )إبالغ صنقع الدرارات االستراتنجنم(

أفراد 456 تنمنم الدقرات للاركقء المحلننن للمنقه والصرف الصحي للجهوزيم واالستجقبم

ال يوجق ال يوجق تن نس يجموعم المنقه والصرف الصحي

ال يوجق ال يوجق إدارة يعلويقت يجموعم المنقه والصرف الصحي

أفراد 8.291.383 المجموع الفرعي للمجموعة

أفراد 24.931 توفنر خقيقت المنقه والصرف الصحي لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 24.931 المجموع الفرعي لالجئين والمهاجرين

أفراد 8.316.314 المجموع اإلجمالي

سوع الهقف الهقف الناقط
أفراد 1.097.748 دعم خقيقت الصحم السجقبنم بمق في ذلك الوالدة الطقرئم، الموالنق الجقد والعنقيم في حقالت العنف الجن ي أو العنف  الدقئم على النوع 

االجتمقعي

أفراد 5.200.571 دعم التحصنن الروتنني والتوعنم، والدارة المتكقيلم أليراض الطفولم ويراقبم األيراض التي يمكن الوققيم ينهق بقللدقح

استاقرات 5.933.772 تعزيز إدارة األيراض المعقيم، بمق في ذلك العالج والوققيم

ال يوجق ال يوجق تحقيق يخقطر األيراض المعرضم لالستاقر، بمق في ذلك عن طريس سظقم المراقبم للكاف المبكر واالستجقبم لتفاي األيراض

أفراد 35.603 دعم العنقيم في حقالت الصقيم والعنقيم الجراحنم )عن طريس األدويم والم تلزيقت الطبنم وبنقء الدقرات وسار الفرق الجراحنم(

المناآت الصحنم 226 توفنر إصالح أسقسي أو تطوير للمناآت الصحنم، بمق في ذلك المعقات واللوازم

الفرق الصحنم المتندلم 252 دعم الخقيقت الصحنم ين خالل فرق طبنم يتندلم في حقالت الطوارئ )EMMT( تدقيم الخقيقت الصحنم المتكقيلم

أفراد 8.900.658 توفنر األدويم واللوازم األسقسنم والمندذة لألرواح، بمق فنهق األدويم أليراض المزينم. 

المناآت الصحنم 2.100 دعم ققرات المناآت الصحنم لتوفنر الخقيقت الضروريم والمندذة لألرواح 

أفراد 10.384.101 المجموع الفرعي للمجموعة

أفراد 83.985 تزويق الم قعقات الصحنم لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين )في حقالت الطوارئ(، األولنم، يجموعم الخقيقت األولنم التي تمثل 
الحق األدسى – بمق فنهق إدارة اليقز، والرشقدات والخقيقت النف نم -االجتمقعنم، والتثدنف الصحي(

أفراد 83.985 المجموع الفرعي لالجئين والمهاجرين

أفراد 10.468.086 المجموع اإلجمالي
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التغذيم الصحنم

اليواء والمواد غنر الغذائنم/ تن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت

سوع الهقف الهقف الناقط
أفراد 323.218 عالج سوء التغذيم الحقد لقى األطفقل )0 59- شهرا(

أفراد 870.897 عالج سوء التغذيم الحقد المعتقل لقى األطفقل )6 59- شهرا(

أفراد 552.484 عالج سوء التغذيم الحقد لقى األيهقت الحوايل والمرضعقت

أفراد 566.484 توفنر المغذيقت الققندم التكمنلنم لألطفقل )6 24- شهرا( الذين لم يلتحدوا في الدارة المجتمعنم ل وء التغذيم الحقد أو برايج التغذيم 
التكمنلنم الاقيلم

أفراد 552.484 توفنر المغذيقت الققندم التكمنلنم لأليهقت الحوايل والمرضعقت

أفراد 251.343 ينع سوء التغذيم الحقد لقى األطفقل )6 24- شهرا( عن طريس برايج التغذيم التكمنلنم الاقيلم

أفراد 1.988.941 تدقيم الرشقدات لأليهقت أو يدقيي الرعقيم للرضع واألطفقل بعمر أقل ين سنتنن باأو يمقرسقت التغذيم للرضع وصغقر األطفقل 
)IYCF(

أفراد 4.475.110 الفرز لكاف سوء التغذيم بنن األطفقل دوو سن 5، وتوفنر الحقلم إلى البرايج العالجنم

أفراد 9.001 تطوير ققرات العقيلنن في الاأو الصحي والمتطوعنن ين المجتمع المحلي

تدننمقت 20 )SQUEAC( و )SMART( إجراء تدننمقت التغذيم في حقالت الطوارئ وتدننم التغطنم

ال يوجق ال يوجق تعزيز التن نس لمجموعم التغذيم الصحنم

أفراد 2.573.791 المجموع الفرعي للمجموعة

ال يوجد ال يوجد المجموع الفرعي لالجئين والمهاجرين

أفراد 2.573.791 المجموع اإلجمالي

سوع الهقف الهقف الناقط

األسر 151.973 توزيع يواد غنر غذائنم األسقسنم )العنننم، والندقيم، الد قئم، وتحقيق الموقع ي بدًق(

األسر 123.299 توزيع يجموعقت أو يواد اليواء في حقالت الطوارئ )العنننم، والندقيم، الد قئم، وتحقيق الموقع ي بدًق(

األسر 12.335 تدقيم الم قعقة الندقيم لعقسقت اليجقر

األسر 89.366 توزيع يجموعقت المواد غنر الغذائنم لفصل الاتقء

يواقع النقزحنن 884 إجراء يراقبم تن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت وإساقء خطوط األسقس في يواقع النقزحنن

التدقرير 22 )PDM( إجراء المراقبم يق بعق التوزيع

المراكز 101 إعقدة تأهنل أو توسنع المراكز الجمقعنم للنقزحنن

المنقزل 9.040 إعقدة تأهنل أو إعقدة بنقء المنقزل المتضررة

المواقع 709 ترقنم أو صنقسم أيقكن اليواء األسقسنم في يواقع النقزحنن

التدقرير 23 إجراء تخطنط يواقع الخقيقت بقستخقام سهج التوطنن

األسر 25.846 توزيع يجموعقت العودة للنقزحنن العقئقين

البرايج 23 إجراء برايج بنقء الدقرات )اليواء، المواد غنر الغذائنم، تن نس المخنمقت وإدارة المخنمقت، الرصق المتكقيل(
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الحمقيم

سوع الهقف الهقف الناقط

أفراد 2.234.793 المجموع الفرعي للمجموعة

أفراد 21.348 تزويق اليواء األسقسي لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 21.348 المجموع الفرعي لالجئين والمهاجرين

أفراد 2.256.141 المجموع اإلجمالي

سوع الهقف الهقف الناقط

ال يوجق ال يوجق إجراء تتبع التحركقت ال كقسنم والتدننمقت يتعقدة الدطقعقت لبالغ االستجقبم الس قسنم والمنقصرة الدقئمم على البراهنن

ال يوجق ال يوجق الماقركم في المراقبم وإعقاد التدقرير حول احتنقجقت الحمقيم، المخقطر واستهقكقت حدوق الس قو والدقسوو الس قسي القولي كأسقس 
لتعبئم االستجقبم الس قسنم والمنقصرة.

شبكقت الحمقيم 
المجتمعنم

1.260 إققيم شبكقت حمقيم يجتمعنم جقيقة أو دعم الابكقت الدقئمم.

أفراد 91.882 تدقيم المعلويقت باأو الحدوق المرتبطم بقلنزوح، وتوافر الم قعقات الس قسنم أو آلنقت التغذيم الراجعم )ين خالل جل قت المعلويقت 
الجمقعنم أو يراكز االتصقل(. 

أفراد 91.882 توفنر الم قعقات الندقيم لألفراد الضعفقء المتضررين ين األزيم

أفراد 25.200 توفنر القعم النف ي-االجتمقعي لألفراد المتضررين ين النزاع في جل قت إرشقديم فرديم أو جمقعنم 

أفراد 10.584 تدقيم الم قعقات الدقسوسنم لألفراد المتضررين ين النزاع.

أفراد 900 إجراء بنقء الدقرات لل لطقت المحلنم، وشركقء العمل الس قسي وأفراد المجتمع حول قضقيق الحمقيم.

ال يوجق ال يوجق تن نس يجموعم الحمقيم )المجموعم الرئن نم(

ال يوجق ال يوجق المراقبم والتوثنس وإعقاد التدقرير حول االستهقكقت الخطنرة لحدوق الطفل ين خالل آلنم الرصق والبالغ

أفراد 1.684.106 توفنر المعلويقت المندذة للحنقة حول يخقطر الصقبم البقسنم أو الوفقة ب بب األلغقم / الذخقئر غنر المنفجرة / المتفجرات ين يخلفقت 
الحرب في المجتمعقت المتضررة ين النزاع

أفراد 682.268 تدقيم القعم النف ي واالجتمقعي عقلي الجودة لألطفقل المتضررين ين النزاع ويدقيي الرعقيم عبر جل قت الرشقد الاخصنم أو 
الجمقعنم 

أفراد 2.794 توفنر خقيقت الحمقيم المندذة للحنقة لألطفقل المنفصلنن عن يدقيي الرعقيم

أفراد 1.540 توفنر الحقلم الطبنم والم قعقة لعقدة تأهنل األطفقل الذين يعقسوو ين إصقبقت أو إعقققت ذات صلم بقلنزاع

أفراد 8.598 تحقيق األطفقل الضعفقء المعرضنن لخطر كبنر، وضمقو توفنر الخقيقت يتعقدة الدطقعقت المندذة للحنقة

ال يوجق ال يوجق تن نس المجموعم الفرعنم لحمقيم األطفقل

أفراد 28.734 تدقيم الخقيقت للنقجنن ين العنف الدقئم على النوع االجتمقعي، بمق في ذلك الحقلم للا وو الصحنم، والدقسوسنم، والنف نم، واليواء 
والمهقرات المقرة للقخل

أفراد 480 تطوير ققرات يدقيي الخقيقت والاركقء ين خالل التقريب على حزيم خقيقت العنف الدقئم على النوع االجتمقعي، ورعقيم البدقء 
على قنق الحنقة، والحقالت اآلينم والسعقفقت النف نم األولنم 

أفراد 359.172 ينع أو تخفنف العنف الدقئم على النوع االجتمقعي ين خالل زيقدة الوعي بنن األفراد واألسر )دورات شخصنم(
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سوع الهقف الهقف الناقط

ال يوجق ال يوجق ينع أو تخفنف العنف الدقئم على النوع االجتمقعي ين خالل زيقدة الوعي بنن األفراد واألسر )الحمالت العالينم وأساطم التوعنم 
العقيم األخرى(

ال يوجق ال يوجق تن نس المجموعم الفرعنم للعنف الدقئم على النوع االجتمقعي

أفراد 31.607 توفنر األساطم المقرة للقخل والمهقرات الحنقتنم للن قء والفتنقت والرجقل والفتنقو األكثر ضعفق

أفراد 28.756 تأينن وتوزيع يجموعقت الكرايم للنقزحنن األكثر تضررا، وتوفنر ي تلزيقت العالج في يرحلم يق بعق االغتصقب إلى المناآت 
الصحنم

أفراد 3.460.622 المجموع الفرعي للمجموعة

أفراد 75.564 توفنر الفرز والت جنل والتوثنس لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 3.317 توفنر خقيقت حمقيم الطفل لألطفقل غنر المصحوبنن أو المنفصلنن عن الالجئنن، أو طقلبي اللجوء أو المهقجرين

أفراد 19.015 توفنر الم قعقات المقديم أو الندقيم لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 3.976 دعم برايج الدبول الس قسنم، والعودة الطوعنم والتوطنن في بلق آخر لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 1.118 تطوير الدقرات وتوعنم أصحقب المصلحم الرئن ننن حول الدضقيق المتعلدم بقلالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

ال يوجق ال يوجق تتبع ي قرات المهقجرين

أفراد 102.990 المجموع الفرعي لالجئين والمهاجرين

أفراد 3.563.611 المجموع اإلجمالي

سوع الهقف الهقف الناقط

أفراد 411,730 تنفنذ الصالحقت الطقرئم للمقارس المتضررة

أفراد 114,369 توفنر أثقث للمقارس المتضررة

أفراد 1,006,450 توفنر الم تلزيقت المقرسنم األسقسنم للطالب في المنقطس المتضررة ين األزيم )حدقئب يقرسنم، كتب يقرسنم(

أفراد 22,874 توفنر أيقكن ي قتم أو بقيلم للتعلم لألطفقل والبقلغنن المتضررين ين األزيم

أفراد 343,108 توفنر القعم النف ي واالجتمقعي لألطفقل في المقارس

أفراد 252,212 تقريب طواقم التعلنم على التعلنم في حقالت الطوارئ وتوفنر دعم االيتحقسقت

أفراد 1,029,326 المجموع الفرعي للمجموعة

أفراد 31,947 تزويق خقيقت التعلنم لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 31,947 المجموع الفرعي لالجئين والمهاجرين

أفراد 1,061,273 المجموع اإلجمالي

التعلنم
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سوع الهقف الهقف الناقط
يتر يربع 986,325 تنفنذ الجراءات المتعلدم بقأللغقم في المنقطس المتضررة ين النزاع، بمق في ذلك الم ح والتطهنر

أفراد 402,857 توفنر يصقدر بقيلم فوريم للقخل لل كقو المتضررين ين النزاع

أفراد 1,139 تعزيز ققرات الجهقت الفقعلم الس قسنم الوطننم

يحقفظم 22 إجراء تدننم السعقش المبكر الوطني يتعقد المجموعقت

أفراد 1,388,238 المجموع الفرعي للمجموعة

ال يوجد ال يوجد المجموع الفرعي لالجئين والمهاجرين

أفراد 1,388,238 المجموع اإلجمالي

سوع الهقف الهقف الناقط
ال يوجق ال يوجق تن نس يجموعم اليقاد والتموين وإدارة المعلويقت

ال يوجق ال يوجق توفنر خقيقت اليقاد والتموين الماتركم

ال يوجق ال يوجق توفنر وسقئل الندل البحري للركقب بنن عقو وجنبوتي

ال يوجق ال يوجق توزيع الوقود على شركقء العمل الس قسي

ال يوجق ال يوجق دعم تعزيز يننقء الحقيقة

ال يوجق ال يوجق توفنر الندل الجوي للركقب على الخقيقت الجويم الس قسنم لأليم المتحقة 

سوع الهقف الهقف الناقط
ال يوجق ال يوجق تن نس يجموعم االتصقالت في حقالت الطوارئ وإدارة المعلويقت

ال يوجق ال يوجق توفنر خقيقت االتصقالت اآلينم عن ُبعق ويحطقت الاحن لاركقء العمل الس قسي

ال يوجق ال يوجق إساقء وصنقسم خقيقت إسترست ياتركم لاركقء العمل الس قسي 

ال يوجق ال يوجق دعم تأسنس آلنم للتغذيم الراجعم ين الم تفنقين

ال يوجق ال يوجق تطوير ققرات الاركقء المحلننن في يجقل االتصقالت في حقالت الطوارئ

ال يوجق ال يوجق تطوير خطم طوارئ تتضمن االتصقالت في حقالت الطوارئ

سوع الهقف الهقف الناقط
ال يوجق ال يوجق خقيقت التن نس على سطقق العملنم

ال يوجق ال يوجق الشراك يع المجتمعقت المتضررة على سطقق العملنم

ال يوجق ال يوجق خقيقت األين على سطقق العملنم

التاغنل في حقالت الطوارئ وإعقدة تأهنل المجتمع

االتصقالت في حقالت الطوارئ

التن نس وال اليم

اليقاد والتموين
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3 - خطة االستجابة التشغيلية لالجئين والمهاجرين األنشطة واألهداف 

فنمق يلي سلخص كقفم األساطم واألهقاف في خقيم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين.
وسانر ههنق إلى أو هذه األساطم يقرجم أيضًق في األق قم الدطقعنم ذات الصلم.

سوع الهقف الهقف الناقط

أفراد 83,985 تزويق الم قعقات الصحنم لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين )في حقالت الطوارئ(، األولنم، يجموعم الخقيقت األولنم التي تمثل 
الحق األدسى – بمق فنهق إدارة اليقز، والرشقدات والخقيقت النف نم -االجتمقعنم، والتثدنف الصحي(

أفراد 27,983 تزويق الغذاء األسقسي وينقه الارب لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 24,931 توفنر خقيقت المنقه والصرف الصحي لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 21,348 تزويق اليواء األسقسي لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 75,564 توفنر الفرز والت جنل والتوثنس لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 3,317 توفنر خقيقت حمقيم الطفل لألطفقل غنر المصحوبنن أو المنفصلنن عن الالجئنن، أو طقلبي اللجوء أو المهقجرين

أفراد 31,947 توفنر خقيقت التعلنم لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 19,015 توفنر الم قعقات المقديم أو الندقيم لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 3,976 دعم برايج الدبول الس قسنم، والعودة الطوعنم والتوطنن في بلق آخر لالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

أفراد 1,118 تطوير الدقرات وتوعنم أصحقب المصلحم الرئن ننن حول الدضقيق المتعلدم بقلالجئنن وطقلبي اللجوء والمهقجرين

ال يوجق ال يوجق تتبع ي قرات المهقجرين

أفراد 293,184 المجموع اإلجمالي لخطة االستجابة متعددة القطاعات لالجئين والمهاجرين

خطم االستجقبم يتعقدة الدطقعقت لالجئنن والمهقجرين
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األشخاص المحتاجین
أكتو�ر 2016 (�المالیین)

التقدیر الحالي 
لعدد الس�ان
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تانر النتقئج األولنم لتدننم األين الغذائي والتغذيم في حقالت الطوارئ إلى أو ظروف األين الغذائي والتغذيم 
تنذر بقلخطر وتتقهور ب رعم في النمن، حنث يق يدرب ين 17.1 يلنوو شخص يعقسوو حقلنًق ين اسعقام 

األين الغذائي –األير الذي ياكل زيقدة بن بم 20 في المقئم عن تدقيرات في النظرة العقيم حول االحتنقجقت 
الس قسنم لعقم 2017م. وال تزال يعقالت سوء التغذيم الحقد العقلنم ويعقالت الستقج الزراعي المنخفضم ققئمم 

في جمنع أسحقء البال.

ويعتبر تدننم األين الغذائي والتغذيم في حقالت الطوارئ هو أول تدننم 
وطني على ي توى األسر يتم إجراؤه في النمن ينذ تصقعق النزاع في 
ينتصف شهر يقرس 2015. لدق استكملت فرق التدننم جمع البنقسقت 

في 18 يحقفظم، وبلغ حجم العننم 360 أسرة في كل يحقفظم بقستخقام 
االستدصقءات والدنقسقت الباريم، وإجراء يدقبالت يع يصقدر المعلويقت 

الرئن نم وينققاقت جمقعنم يركزة. ولدق تم استخقام البنقسقت الثقسويم 
لتدقير النتقئج في صعقة وتعز حنث واجهت عملنقت جمع البنقسقت 

وتحلنلهق بعض التأخنر هنقك.
وققم بقلتدننمقت كل ين ينظمم األغذيم والزراعم، والنوسن نف، وبرسقيج 
الغذاء العقلمي، وذلك بقلعمل يع ال لطقت النمننم. وفنمق يلي سلخص 
النتقئج األولنم التي وافدت علنهق لجنم الت ننر لتدننم األين الغذائي 

والتغذيم في حقالت الطوارئ في شهر ينقير عقم 2017. وستكوو النتقئج 
النهقئنم يتقحم في أوائل شهر يقرس وسوف ت تخقم في يراجعم خطم 

االستجقبم الس قسنم في النمن باهر أبريل. 

األمن الغذائي
يعقسي يق يدقر ين سحو 65 في المقئم ين األسر حقلنًق ين اسعقام 	 

األين الغذائي، بمق في ذلك 30 في المقئم يمن يعقسوو ين اسعقام 
األين الغذائي الحقد. وهذا يتوافس يع يق يدرب ين 17.1 يلنوو 

شخص يمن يعقسوو ين اسعقام األين الغذائي، وبمق في ذلك 7.3 
يالينن شخص يمن يعقسوو ين اسعقام األين الغذائي الحقد.

شهق اسعقام األين الغذائي ارتفقعًق حقدًا ستنجم للصراع. ففي عقم 	 
2014، كقو هنقك 41 في المقئم ين األسر التي تعقسي ين اسعقام 
األين الغذائي، بمق في ذلك 19 في المقئم يمن يعقسوو ين اسعقام 

األين الغذائي الحقد. لذا فدق ارتفع إجمقلي اسعقام األين الغذائي بن بم 
24 في المقئم، وارتفع اسعقام األين الغذائي الحقد بن بم 11 في المقئم.

تنتار آلنقت التكنف ال لبنم على سطقق واسع. فأكثر ين 60 	 
في المقئم ين األسر ت تخقم آلنقت التكنف ال لبنم ذات الصلم 

بقالستهالك. وأكثر ين 80 في المقئم ين النمنننن يغرقوو بقلقيوو، 
وأكثر ين 50 في المقئم ين األسر ياتروو المواد الغذائنم بواسطم 

الت لنف.
وياهق يق يدرب ين 75 في المقئم ين األسر أوضقعًق اقتصقديم 	 

أسوأ بكثنر بقلمدقرسم يع فترة يق قبل األزيم. ووفدق لمكتب الحصقء 
المركزي، فإو تكلفم المعنام بقتت حقلنًق أعل ىبن بم 40 في المقئم 
يمق كقست علنه قبل األزيم. وتأتي زيقدة تكلفم المعنام وسط تقهور 

ي تويقت القخل وتعطل سبل العنش وعقم صرف رواتب العقيلنن في 
الدطقع العقم أو عقم صرفهق بقستظقم.

التغذية
تانر النتقئج األولنم لتدننم األين الغذائي والتغذيم في حقالت الطوارئ 	 

إلى يعقالت ل وء التغذيم الحقد العقلمي يمقثلم للمعقالت المدقرة في 
النظر العقيم على االحتنقجقت الس قسنم لعقم 2017، وبنقء على 

استطالعقت يبقدرة الرصق الموحق وتدننم الغقثم والحقالت االستدقلنم 
)SMART(. وهنقك المزيق ين التحلنالت الجقريم، وسوف ت تخقم 
النتقئج النهقئنم في المراجعم األولى لخطم االستجقبم الس قسنم في 

النمن باهر أبريل عقم 2017.
الزراعم	 
تعتبر الزراعم هي العمود الفدري لمق ال يدل عن 60 في المقئم ين 	 

األسر النمننم.
لدق شهق الستقج الزراعي اسخفقضًق يأسقويًق في عقم 2016 بقلمدقرسم 	 

يع فترة يق قبل األزيم. ويامل ذلك اسخفقضق بن بم 48 في المقئم 
في إستقج الحبوب واسخفقضق بن بم 45 في المقئم في الثروة الحنواسنم. 
ويمكن أو يعزى هذا التراجع الحقد في الستقج الزراعي إلى يق يلي:

افتدقر 85 في المقئم ين األسر إلى الحصول على المقخالت الزراعنم 	 
الحرجم )البذور واألسمقة والوقود ألغراض الري، الخ(

افتدقر 64 في المقئم ين األسر إلى الوصول إلى األعالف الحنواسنم 	 
)األعالف، والمركزات، والكتل المعقسنم، الخ(

يعقسي 54 في المقئم ين األسر ين عقم كفقيم ضبط أيراض 	 
المحقصنل والثروة الحنواسنم

اضطر50 في المقئم ين األسر إلى بنع يواشنهم لتلبنم االحتنقجقت 	 
المنزلنم األخرى، يثل الغذاء والرعقيم الصحنم، الخ
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سوف تاهق الخقيقت 
الصحنم يزيقًا ين 

االسخفقض، يمق ي دي 
إلى زيقدة كبنرة في يعقل الوفنقت

بقوو دعم فوري، سوف ينخفض توافر 
الخقيقت الصحنم باكل حقد، يق 

سنتج ق في يعقالت يفرطم للوفنقت - 
وخقصم لقى األطفقل دوو سن 5 أعوام 

واأليهقت. ووسوف تنخفض تغطنم 
التطعنم باكل كبنر في جمنع أسحقء 
البالد. وقق تتفاى األيراض الخطنرة، 

وسوف ساهق يعقالت يفرطم في 
الوفنقت بنن األطفقل الذين يعقسوو ين 
سوء التغذيم. وقق تعبر هذه التفانقت 

الحقود لتامل شلل األطفقل. كمق 
ستتزايق وفنقت الصقيم أيضًق.

أكثر ين 8 يالينن 
شخص سوف يفتدروو 
لمنقه الارب وخقيقت 

الصرف الصحي 

بقوو ي قعقة، سنكوو أكثر ين 8 
يالينن شخص غنر ققدرين على تلبنم 

احتنقجقت المنقه والصرف الصحي 
األسقسنم. وسن دي فال شبكقت 
المنقه والصرف الصحي إلى زيقدة 

يخقطر أزيم صحنم عقيم، يمق يزيق 
ين احتمقل تفققم تفاي الكولنرا وحمى 
الضنك والجرب في اآلوسم األخنرة، 
وكذلك زيقدة تفققم المعقالت الهقئلم 

بقلفعل ل وء التغذيم.

أكثر ين 7 يالينن 
شخص يعقسوو ين 
اسعقام األين الغذائي 

الحقد يواجهوو خطر المجقعم

أكثر ين 14 يلنوو يمني – أي أكثر 
ين سصف ال كقو - ال يعرفوو يتى 
ستأتنهم وجبتهم المدبلم يرة أخرى. 
تانر النتقئج األولنم ين تدننم واسع 
أو أكثر ين 17 يلنوو يمني يعقسوو 
ين اسعقام األين الغذائي، بمق في ذلك 
7.3 يالينن يعقسوو ين اسعقام األين 
الغذائي الحقد. يواجه المالينن خطر 

التجويع دوو أي ي قعقة عقجلم.

األلغقم األرضنم 
وغنرهق ين المتفجرات 
سوف تهقد األرواح 
وست خر الم قعقات

دوو اتخقذ إجراءات سريعم باأو 
األلغقم، سوف يواجه المدنموو 

والنقزحوو في المنقطس الملوثم في 
خمس عارة يحقفظم تهقيقات خطنرة 
على حنقتهم ويمتلكقتهم. إو تحقيق 
وإزالم التلوث ين األلغقم األرضنم 

وغنرهق ين المتفجرات أير ضروري 
لضمقو استجقبم إس قسنم آينم والسعقش 

المبكر للمجتمعقت المحلنم النقشئم.

سوف واجه المالينن 
ين النقس تهقيقات 

خطنرة لحدوقهم 
األسقسنم يع عقم وجود القعم

هنقك حقجم إلى دعم عقجل لتعزيز 
حمقيم المقسننن ودعم النقجنن ين 

االستهقكقت. ينذ ينتصف يقرس عقم 
2015، تعرض يق يدرب ين 48 ألف 
شخص للدتل أو الصقبم في النزاع – 
بمعقل 73 شخص كل يوم. تم البالغ 
عن أكثر ين 8 آالف حقلم ين حقالت 

العنف الدقئم على النوع االجتمقعي 
خالل الفترة ين ينقير إلى سبتمبر 

2016، وتم التحدس ين أو يق يدرب 
ين 1.300 طفل قق تم تجننقهم ين 
قبل الجمقعقت الم لحم خالل الفترة 

يق يدرب ين 1.2 
يلنوو ين األطفقل 

الذين يعقسوو ين سوء 
التغذيم يواجهوو خطر الموت 

المتزايق
 

يهقف الاركقء إلى عالج 323 ألف 
طفل يعقسوو ين سوء التغذيم الحقد الاقيق 
و871 ألف طفل يعقسوو ين سوء التغذيم 

الحقد المعتقل هذا العقم. بقوو العالج 
الفوري، يحتمل أو تتضقعف احتمقالت 

وفقة األطفقل الذين يعقسوو ين سوء 
التغذيم الحقد إلى عارة أضعقف يدقرسم 
يع سظرائهم األصحقء. أيق األطفقل الذين 
يعقسوو ين سوء التغذيم الحقد المعتقل فدق 
تتضقعف احتمقلنم وفقتهم ثالث أضعقف. 

في الحقالت غنر الممنتم، يهقد سوء 
التغذيم بقلعققم القائمم للتطور المعرفي 
والج قي لألطفقل المتضررين، وسوف 

ي لبهم كقيل إيكقسقتهم.

ماذا لو؟
..... فشلنا في االستجابة
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تم إعقاد هذه الوثندم ين قبل يكتب األيم المتحقة لتن نس الا وو الس قسنم بقلننقبم عن الفريس الدطري الس قسي والاركقء.
تدقم هذه الوثندم الفهم الماترك للفريس الدطري الس قسي لألزيم، بمق في ذلك االحتنقجقت الس قسنم األكثر إلحقحق، وتعكس تخطنط الالستجقبم الس قسنم 

الماتركم.
الت منقت الم تخقيم وطريدم عرض المقدة في التدرير ال تعني التعبنر عن أي رأي يهمق كقو ين جقسب األيقسم العقيم لأليم المتحقة باأو الوضع 

الدقسوسي ألي بلق أو إقلنم أو يقينم أو ينطدم، أو ال لطقت في أي ينهق، أو باأو ترسنم حقودهق أو تخويهق.


