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خطة اإلستجابة اإلنسانیـة
عامة ملحة 

إدارة  / الغذائیة  غیر  املواد   / املأوى  لکتلة  اإلنسانیة  اإلستجابة  خطة   سترکز 
تعترف استدامة  أکثر  تدخالت  یلع   2018 للعام  أنشطتها  وتنسیق   املخیمات 
 بالحاجة إلی فرص العیش الکریم إذا ما أتیحت لألسر فرصة للخروج من دائرة الفقر
 املنهکة. کما تعترف بالحاجة إلی تسخیر القدرات الکبیرة للشرکاء املحلیین لجعل
 االستجابة أقرب إلی املستفیدین، من خالل الترکیز یلع بناء القدرات وإبراز ضرورة أن

تعمل جمیع الکتل معا من أجل تحقیق استجابة متکاملة
2018 للحصول یلع 2.96 ملیار دوالر  لعامنا هذا تسعی خطة االستجابة اإلنسانیة 
 أمریکي (بزیادة قدرها ٪40 عن عام 2017) ملساعدة 13.1 ملیون شخص (بزیادة قدرها
22.2 البالد. حوالي  أنحاء  السکان املستضعفین يف جمیع  2017) من   ٪9 عن عام 
 ملیون شخص (بزیادة ٪18 عن عام 2017) يف الیمن يف حاجة إلی نوع من املساعدة
 اإلنسانیة أو الحمایة، بما يف ذلك 11.3 ملیون (بزیادة ٪10 عن عام 2017) الذین هم

يف حاجة ماسة للمساعدات

الرئیسیة األرقام 
األشخاص
املحتاجین

األشخاص
املستهدفین
باملساعدة

األشخاص
تحت اإلحتیاج
الحاد

 إجمالي
املتطلبات

املنقذة املأوى  حلول   توفیر 
غیر واملواد  للحیاة   واملعیشة 
 الغذائیة ألکثر الفئات ضعفا يف

بیئة قابلة للعیش وکریمة

الخدمات یلع  الحصول   ضمان 
ضعفا الفئات  ألکثر   األساسیة 
تجمع مراکز  یعیشون يف   الذین 

النازحین واملراکز العشوائیة

السکان تجاه  املساءلة   تعزیز 
عن البحث  خالل  من   املتضررین 
 النتائج ومعالجة املخاوف بشأن

االستجابة

السلطات قدرات   تعزیز 
والجهات املحلیة   واملجتمعات 
اإلنساني املجال  يف   الفاعلة 
غیر واملواد  املأوى  برامج   يف 
الغذائیة وبرامج إدارة املخیمات

توفــیــر املـأوى
الطـــارئ 

املأوى

توفیر املواد غیر
الغـذائـیــةاألسـاسـیــة 

إدارة املــوقـــع
ودعم التنسیق والرقــابـــة 

الترقیة/الصیانة
األســاســیــة للمـــأوى

تقدیم املساعدة
النقـدیة إلعانــات اإلیجــار 

بـنـاء / إعــادة
تأهیل املأوى اإلنتقالي

تــوفیر الدعــم
فــي فـــصــل الشــتــاء

تنفیــذ برامــج
/بناء القدرات(املأوى/ املواد غیر غذائیة

إدارة املخیمات/إدارة املعلومات)

تـقــدیـم  منــح
نقدیة إلعادة تأهیل / إعادة

بناء املنازل املتضررة / املدمرة

تنــفیــذ رصــد
أثـــر التــوزیـــعـــات

تنفیـذ التقییـم
األساسي إلدارة املخیمات

وتنسیق أنشطتها

تنفـیذ تقــییم
ت

اإلحتیاجا

املواد
الغیر

الغذائیة

إدارة
املخیمات
وتنسیق
أنشطتها

األهداف اإلستراتیجیة

األنشطه  واملستهدفین

التوجهات اإلستراتیجیة للعام 2018

الالمرکزیة وبناء قدرات منسقي الکتل الوطنیة الفرعیة

 تحدید وتنفیذ حلول مالئمة للمأوى الدائم بإستخدام النقد کأداة

تطویر توجیه فني

تحسین قدرات إدارة مراکز استضافة النازحین وتنسیقها

إضفاء الطابع املنهجي لتقییم أکثر دقة للفجوات وتحدید
أولویات املواقع

شدة إحتیاجات املدیریات

منخفض جدًا أو ال یوجد
منخفض
متوسط

أساسي
حاد
حرج
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