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الدليل العملي 6

تنويــــه

كثر من ساهم أ

 250
شخصاً بشكل مباشر 

يف تطوير الدليل

مـــع تم  مكثفـــة  مشـــاورات  خـــالل  مـــن  التوجيهيـــة  المبـــادئ  إعـــداد 
أصحـــاب المصلحـــة يف كتـــل الميـــاه والصـــرف الصحـــي واإلصحـــاح 

اليمـــن. الغـــذايئ والزراعـــة يف  البيئـــي والصحـــة والتغذيـــة واألمـــن 

الدليـــل.  تطويـــر  يف  مباشـــر  بشـــكل  شـــخصاً   250 مـــن  كثـــر  أ ســـاهم 
ُعقـــدت ورشـــة العمـــل األوليـــة لتطويـــر الحزمـــة المتكاملـــة للحـــد مـــن خطـــر 
كتوبـــر 2017 مـــع المجموعـــات االستشـــارية اإلســـتراتيجية  المجاعـــة يف أ
وتليهـــا مشـــاورات  تســـبقها  األربـــع،  بالكتـــل  المعنيـــة  الفنيـــة  والـــوزارات 

يـــق االستشـــاري يف الكتـــل األربـــع. الفر

أعقـــب ذلـــك عقـــد ورش عمـــل يف الحديـــدة )ينايـــر 2018( وعـــدن )مـــارس 
كز لمزيد من التطوير  2018( وإب )يونيو 2018( لشـــركاء الكتل يف المرا

للنهـــج وتنقيـــح الحزمـــة علـــى أســـاس المنظـــور الميـــداين.

كـــز، تـــم التشـــاور مـــع مجموعـــة  يف ورش العمـــل التـــي ُعقـــدت يف المرا
واســـعة مـــن المنظمـــات المحليـــة والدوليـــة غيـــر الحكوميـــة ووكاالت األمـــم 
المتحـــدة والســـلطات المحليـــة والـــوزارات الفنيـــة وســـاهمت يف تطويـــر 

الدليـــل1.

باإلضافـــة إىل ذلـــك، تـــم تعميـــم مســـودة الدليـــل العملـــي علـــى جميـــع 
شـــركاء الكتـــل األربـــع علـــى المســـتويين الوطنـــي ودون الوطنـــي وذلـــك 
للحصـــول علـــى مســـاهماتهم يف تطويـــر الدليـــل قبـــل االنتهـــاء مـــن الدليـــل 
كثـــر  ألغـــراض المرحلـــة التجريبيـــة األوليـــة يف عـــام 2018، وســـيتم تحديثـــه أ
يف عـــام 2019 اســـتناداً إىل المالحظـــات الـــواردة مـــن المرحلـــة التجريبيـــة يف 

عـــام 2018.  

 1 لمزيد من المعلومات، ُيرجى اإلطالع على تقارير ورشة العمل المتاحة على موقع البرنامج المتكامل للحد من مخاطر المجاعة.

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/integrated-programming-famine-risk-reduction-ifrr
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المقدمــــــة

نحث الشركاء على إتباع هذا الدليل 
العملي يف جميع المديريات ذات 

األولوية البالغ عددها 107 مديريات 
التي يتم فيها تنفيذ البرنامج 

المتكامل للحد من خطر المجاع

 2 تم استخدام المؤشرات التالية لتحديد األولويات:
• انتشار ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل - بناءاً علی مســوحات ســمارت 2017 - 2016، وتقييــم حالــة األمــن الغــذايئ والتغذيــة يف حــاالت الطــوارئ لعــام 2016، والمســح الشــامل لألمــن الغــذايئ لعام 2014. كانــت هنــاك حاجــة إىل تحديــد 
المديريــات ذات األولويــة ألغــراض التدخــالت التغذويــة ضمــن المحافظــات، ومــع ذلــك، فقــد كان هنــاك نقــص يف البيانــات التمثيليــة علــى مســتوى المديريــات للتأســيس لالســتناد إليهــا يف هــذا األمــر. لذلــك، فقــد تــم توزيــع المناطــق 
علــى أســاس منطقــة ســبل كســب العيــش ومنطقــة زراعيــة إيكولوجيــة واالرتفــاع، وتمــت إعــادة حســاب نســبة حــاالت ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل ضمــن المجموعــات الجديــدة. النســب المئويــة الناتجــة المســتخدمة يف تحديــد األولويــة 
ال توفــر معــدالت انتشــار ســوء التغذيــة الحــاد الشــامل للمديريــات التــي تــم توزيعهــا، ولكنهــا تعــرض نســبة األطفــال المصابيــن بســوء التغذيــة الحــاد الشــامل مــن إجمــايل عــدد األطفــال الذيــن تــم قياســهم. هــذا األمــر يوفــر مؤشــراً علــى 

خطــورة الوضــع يف تلــك المنطقــة. تــم تعييــن النقــاط الفاصلــة لــكل فئــة علــى أســاس العتبــات الدوليــة حيثمــا أمكــن، مــع أخــذ الســياق المحلــي يف االعتبــار. 
• النسبة المئوية للسكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ الشديد - استناداً إىل بيانات كتلة األمن الغذايئ والزراعة الخاصة برصد خطر المجاعة على مستوى المديريات(.

كتـــل التغذيـــة واألمـــن الغـــذايئ والزراعـــة اتفقت 
الصحـــي  والصـــرف  والميـــاه  والصحـــة 
ــد  ــل للحـ ــج المتكامـ ــم البرنامـ ــاح البيئـــي علـــى دعـ واإلصحـ

مـــن خطـــر المجاعـــة يف اليمـــن.
باعتبارهـــا  أولويـــة  ذات  يـــات  مدير  107 تحديـــد  تـــم 
للحـــد  المتكامـــل  للبرنامـــج  احتياجـــاً  األكثـــر  يـــات  المدير
مـــن خطـــر المجاعـــة يف عـــام 2018. يســـتند هـــذا األمـــر إىل 
المبـــادئ التوجيهيـــة للتصنيـــف المرحلـــي المتكامـــل لألمـــن 
المجاعـــة  لتصنيـــف  الرئيســـية  المعاييـــر  بشـــأن  الغـــذايئ 
الغـــذايئ  لألمـــن  المتكامـــل  المرحلـــي  للتصنيـــف  وفقـــاً 
ــا إعـــالن المجاعـــة اســـتناًدا إىل  2016، والتـــي يتـــم بموجبهـ

التاليـــة:  المؤشـــرات  الثالثـــة 
الموثوقـــة •  األدلـــة  مـــن  األقـــل  علـــى  واحـــدة  عينـــة 

الوفيـــات.  علـــى  المباشـــرة 
الموثوقـــة •  األدلـــة  مـــن  األقـــل  علـــى  واحـــدة  عينـــة 

الحـــاد  التغذيـــة  ســـوء  انتشـــار  علـــى  المباشـــرة 
لشـــامل. ا

الموثوقـــة •  األدلـــة  مـــن  األقـــل  علـــى  واحـــدة  عينـــة 
المباشـــرة علـــى اســـتهالك الغـــذاء أو تغييـــر ســـبل 
الموثـــق  االســـتدالل  تحليـــل  أو  العيـــش  كســـب 
اســـتناداً إىل أربـــع عينـــات علـــى األقـــل مـــن األدلـــة 
الموثوقـــة إىل حـــد ما )المباشـــرة أو غير المباشـــرة( 
علـــى العوامـــل أو النتائـــج التـــي تســـاهم يف األمـــن 

الغـــذايئ.
بمـــا أنـــه ال توجـــد بيانـــات حديثـــة حـــول الوفيـــات يف اليمـــن، 
فقـــد تـــم اســـتخدام مؤشـــرين فقـــط )المســـتويات المقـــدرة 
لمعـــدل ســـوء التغذيـــة الحـــاد الشـــامل بنســـبة 15% ومـــا 
فـــوق علـــى مســـتوى المديريـــات والنســـبة المئويـــة للســـكان 
الذيـــن يعانـــون مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ الشـــديد بنســـبة 
20% ومـــا فـــوق( بنـــاءاً علـــى المســـوحات التـــي تـــم إجراؤهـــا 
يـــات ذات األولويـــة التـــي هـــي بحاجـــة إىل  لتحديـــد المدير

البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة2.
تجريبيـــة  يـــة  مدير  30 اختيـــار  تـــم  ذلـــك،  علـــى  عـــالوة 
يـــات ذات أولويـــة ألغـــراض البرنامـــج  مـــن بيـــن 107 مدير
يـــات  )المدير المجاعـــة  خطـــر  مـــن  للحـــد  المتكامـــل 
ــتقوم الكتـــل األربـــع  ــة( حيـــث سـ ــر المجاعـ ــة لخطـ المعرضـ

.2018 عـــام  يف  التجريبـــي  البرنامـــج  وتقييـــم  برصـــد 
مـــع ذلـــك، فإننـــا نحـــث الشـــركاء علـــى إتبـــاع هـــذا الدليـــل 

العملـــي يف جميـــع المديريـــات ذات األولويـــة البالـــغ عددهـــا 
107 مديريـــات التـــي يتـــم فيهـــا تنفيـــذ البرنامـــج المتكامـــل 

للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة يف عـــام 2018 ومـــا بعـــده.
يـــات التجريبيـــة البالـــغ عددهـــا  تـــم إرفـــاق قائمـــة بالمدير
30 مديريـــة والمديريـــات ذات األولويـــة البالـــغ عددهـــا 107 
يـــات  يـــات كملحـــق رقـــم 1، أمـــا معاييـــر اختيـــار المدير مدير

التجريبيـــة فإنهـــا كمـــا يلـــي:
تمثـــل المديريـــة أولويـــة لـــكل الكتـــل األربـــع اســـتناداً • 

إىل االحتياجـــات واألولويـــات.
كل الكتـــل األربـــع لديهـــا القـــدرة علـــى التنفيـــذ يف • 

يـــة )أي بمعنـــى أنهـــا قدمـــت أهدافـــاً لخطـــة  المدير
االســـتجابة اإلنســـانية يف اليمـــن لعـــام 2018(.

ال توجـــد قيـــود علـــى الوصـــول )القيـــود المتعلقـــة • 
يـــة، ومـــا إىل ذلـــك(. باألمـــن والقيـــود الماديـــة واإلدار

يتضمـــن البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة 
تدخـــالت مـــن قبـــل الكتـــل األربـــع )الميـــاه والصـــرف الصحـــي 
الغـــذايئ  واألمـــن  والصحـــة  والتغذيـــة  البيئـــي  واإلصحـــاح 
والزراعـــة( بســـبب الطبيعـــة المترابطـــة لألســـباب المتعلقـــة 
البيئـــي  بالصحـــة والميـــاه والصـــرف الصحـــي واإلصحـــاح 
والتغذيـــة واألمـــن الغـــذايئ والزراعـــة التـــي تـــؤدي مجتمعـــة 
إىل ســـوء التغذيـــة والمـــرض والجـــوع والوفيـــات التـــي يمكـــن 
الوقايـــة منهـــا إذا لـــم يتـــم التصـــدي لهـــا بطريقـــة مترابطـــة. 
يهـــدف هـــذا المبـــدأ التوجيهـــي إىل توفيـــر دليـــل عملـــي 
لشـــركاء الكتـــل األربـــع مـــن أجـــل القيـــام بصـــورة مشـــتركة 
بتقييـــم وتخطيـــط وتنفيـــذ ورصـــد البرامـــج المتكاملـــة للحـــد 
مـــن خطـــر المجاعـــة. تـــم وضـــع خطـــوات وتعليمـــات واضحـــة 

لـــكل مرحلـــة مـــن المراحـــل يف دورة البرنامـــج.
وهـــو  مســـودة  شـــكل  يف  التوجيهـــي  المبـــدأ  يـــزال  ال 
مخصـــص لالختبـــار الميـــداين والمراجعـــة والتحديـــث مـــن 

والشـــركاء.  الكتـــل  قبـــل 
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المتكاملـــة. هناك  البرامـــج  أشـــكال  مـــن  العديـــد 
للبرنامـــج  التجريبيـــة  للمرحلـــة  بالنســـبة 
المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة، فإنـــه يتـــم اختيـــار 
نمـــوذج التقـــارب باعتبـــاره النمـــوذج األنســـب بســـبب تركيـــزه 
علـــى الموقـــع الجغـــرايف المشـــترك لالســـتجابة والخدمـــات 
مـــن  األدىن  بالحـــد  المســـتفيدين  نفـــس  تســـتهدف  التـــي 
للحـــد مـــن خطـــر  المتكاملـــة  للبرامـــج  الموحـــدة  الحزمـــة 
األربـــع  الكتـــل  قبـــل  مـــن  الحزمـــة  تطويـــر  تـــم  المجاعـــة. 
ــرة  ــات واألنشـــطة علـــى مســـتوى األسـ وهـــي تحـــدد الخدمـ

المجتمـــع. ومســـتوى  الصحـــي  والمســـتوى 

هـــي  تجمعهـــا  ومناطـــق  المختـــارة  الصحيـــة  المرافـــق 
كـــز التكامـــل” التـــي يتـــم فيهـــا تنفيـــذ البرنامـــج المتكامل  “مرا
ــار أي مرفـــق  ــم اختيـ ــه يتـ ــة، أي أنـ ــر المجاعـ ــد مـــن خطـ للحـ
ــاً  صحـــي مـــع مناطـــق تجمـــع تخـــدم الســـكان األكثـــر ضعفـ
لتنفيـــذ نهـــج البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة 
وجميـــع الشـــركاء مـــن الكتـــل األربـــع ملتزميـــن بالعمـــل 
معـــاً يف تلـــك المناطـــق لتنفيـــذ حزمـــة كاملـــة مـــن البرنامـــج 
المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة وفقـــاً للشـــكل رقـــم 1.

للمســـاعدة يف فهـــم الصـــالت بيـــن األنشـــطة المختلفـــة 
وتوجيـــه اســـتهداف المســـتفيدين، وكذلـــك لتوجيـــه كيفيـــة 
دمـــج الحمايـــة يف اســـتجابة البرامـــج المتكاملـــة للحـــد مـــن 
خطـــر المجاعـــة، فقـــد تـــم إرفـــاق مصفوفـــة تتضمـــن حزمـــة 
الحـــد األدىن ومعاييـــر اختيـــار المســـتفيدين والصـــالت بيـــن 

الكتـــل األربـــع واعتبـــارات الحمايـــة كملحـــق رقـــم 2.

يف حيـــن يركـــز هـــذا الدليـــل العملـــي علـــى التقـــارب، فإنـــه 
المتفاوتـــة  التكامـــل  مســـتويات  تظـــل  أن  الممكـــن  مـــن 
مســـتمرة يف آن واحـــد يف المواقـــع المختلفـــة اعتمـــاداً علـــى 

الســـياق وقـــدرة الشـــركاء.

فهم التكامل

مناطق عمل
الشريك الفردي

مناطق عمل IFRR حيث
يعمل جميع الشركاء األربعة

مرفق صحي يخدم
السكان األكثر ضعفاً

HF (primary
(HC unit/ center

 Boundaries of the HF
catchment area

قبل

بعد

الشكل رقم 1: توضيح البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة

المرافق الصحية المختارة 
كز  ومناطق تجمعها هي “مرا

التكامل” التي يتم فيها تنفيذ 
البرنامج المتكامل للحد من 

خطر المجاعة
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الدليل العملي على البرنامج المتكامل يركز 
يف المـــــــرفق الصــــــــحي ومنطقة تجمعه. 
ينبغي أن تبدأ عملية االختيار من تحديد المواقع 
األكثر ضعفاً يف مديرية ما، ومن ثم النظر يف المرافق 
الصحية التي تقدم خدماتها لهذه التجمعات األشد 

ضعفاً.

عملية تنفيذ البرنامج المتكامل 
IFFR للحد من خطر المجاعة

الجزء 1
اختيار المرافق الصحية كمركز للتكامل
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يـــات.  المدير )القـــرى( يف  األكثـــر ضعفـــاً  المواقـــع  اختيـــار  هـــي  األوىل  الخطـــوة 
يـــر ذلـــك باالســـتناد إىل البيانـــات المتاحـــة، مثـــل المناطـــق التـــي تشـــهد  ينبغـــي تقر
يـــادة يف معـــدالت انتشـــار األمـــراض والوفيـــات، وارتفـــاع معـــدالت انعـــدام األمـــن  ز
ــراء  ــاالت، وآراء الخبـ ــة / عـــدد الحـ ــوء التغذيـ ــديد، وأعلـــى معـــدالت سـ الغـــذايئ الشـ
مـــن خـــالل المناقشـــة والتوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء بيـــن جميـــع الجهـــات المعنيـــة 

يـــة. العاملـــة يف المدير

بعـــد أن يتـــم اختيـــار القـــرى، فـــإن الخطـــوة التاليـــة هـــي تحديـــد المرفـــق الصحـــي/ 
المرافـــق الصحيـــة الـــذي يقـــدم / التـــي تقـــدم خدماتـــه / خدماتهـــا لهـــا مـــن خـــالل 

توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة.

علـــى األغلـــب أن يكـــون ذلـــك عبـــارة عـــن مركـــز للرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 
)يتـــراوح عـــدد ســـكان التجمـــع بيـــن 5,000 و 20,000 شـــخص( أو وحـــدة 
للرعايـــة الصحيـــة األوليـــة )يتـــراوح عـــدد ســـكان التجمـــع بيـــن 1,000 و5,000 

شـــخص(3.

يـــادة تركيـــز تعزيـــز االســـتجابة يف كامـــل منطقـــة تجمـــع الرعايـــة الصحيـــة  ُيوصـــى بز
األوليـــة يف هـــذا المرفـــق الصحـــي، وليـــس فقـــط علـــى القـــرى األكثـــر ضعفـــاً المختـــارة 
يـــز  يف الخطـــوة الســـابقة، وكمـــا هـــو الحـــال يف معظـــم الحـــاالت يف حيـــن يتـــم تعز
مكـــون الصحـــة والتغذيـــة يف البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة، فـــإن 
ــة إىل أن  ــا، باإلضافـ ــاره يشـــمل مناطـــق التجمـــع بأكملهـ ــه باعتبـ ــُينظر إليـ ــر سـ التأثيـ

اختيـــار القـــرى فقـــط مـــن شـــأنه أن يخلـــق تباينـــات بيـــن نفـــس الســـكان. 

ينبغـــي أن يتـــم اختيـــار المرفـــق الصحـــي مـــن خـــالل اجتمـــاع يضـــم جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة المعنييـــن علـــى مســـتوى الكتلـــة الفرعيـــة، أو علـــى مســـتوى المحافظـــة 

)مستحســـن( أو علـــى مســـتوى المديريـــات.

يتعيـــن مالحظـــة أنـــه يمكـــن تخطـــي هـــذه الخطـــوة يف حـــال تـــم تحديـــد المرافـــق 
الصحيـــة ســـلفاً )بالتشـــاور مـــع الســـلطات(، أو إذا أخـــذ أحـــد الشـــركاء قـــراراً بتطبيـــق 
البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة يف منطقـــة تجمـــع المرفـــق الصحـــي 
يـــات المعرضـــة لخطـــر  يـــات البالـــغ عددهـــا 107 مدير يـــة مـــن المدير )يف أي مدير
المجاعـــة ومـــا وراءهـــا(، وهـــو األمـــر الـــذي يتـــم تشـــجيعه حتـــى لـــو لـــم يتـــم تصنيـــف 
المديريـــة كمديريـــة ذات أولويـــة ألغـــراض المرحلـــة التجريبيـــة للبرنامـــج المتكامـــل 
ــه ينبغـــي أن يكـــون  ــة، فإنـ ــذه الحالـ ــام 2018 - يف هـ ــة لعـ ــر المجاعـ ــد مـــن خطـ للحـ
لـــدى الشـــريك القـــدرة علـــى تنفيـــذ البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة 

يف عـــدة قطاعـــات علـــى األقـــل.

ينبغـــي حـــث أي شـــريك ال ينفـــذ جميـــع التدخـــالت يف كل القطاعـــات األربعـــة 
ــاد  علـــى التنســـيق مـــع الكتـــل األربـــع يف تحديـــد الفجـــوة والضغـــط مـــن أجـــل إيجـ
شـــريك آخـــر لتنفيـــذ التدخـــالت مـــن أجـــل ضمـــان برمجـــة متكاملـــة شـــاملة للحـــد 

مـــن خطـــر المجاعـــة.

معايير اختيار القرى األكثر ضعفاً

ُيوصى بزيادة تركيز تعزيز 
االستجابة يف كامل منطقة 

تجمع الرعاية الصحية األولية 
يف هذا المرفق الصحي، 

وليس فقط على القرى األكثر 
ضعفاً المختارة يف الخطوة 

السابقة

اختيار المرافق الصحية

3  يف حالة غير محتملة، يعيش السكان األكثر ضعفاً بالقرب من مستشفى المديرية، ويمكن اختيار منطقة تجمعها ألغراض الرعاية الصحية األولية.
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 تعريـــف جميـــع أصحـــاب المصلحـــة )بمـــا يف ذلـــك الســـلطات المحليـــة والـــوزارات 
الفنيـــة المختصـــة وشـــركاء الكتـــل وممثلـــي األمـــم المتحـــدة / المنظمـــات غيـــر 

الحكوميـــة( بنهـــج البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة يف اليمـــن.

 االتفـــاق علـــى المرافـــق الصحيـــة )ومناطـــق تجمعهـــا( لتنفيـــذ البرنامـــج المتكامـــل 
للحـــد مـــن مخاطـــر المجاعـــة.

البرنامـــج  قيـــادة  يف  الذيـــن سيشـــاركون  الشـــركاء  هـــم  مـــن  علـــى  الموافقـــة   
المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة يف كل مرفـــق صحـــي تـــم اختيـــاره )منظمـــة 
غيـــر حكوميـــة واحـــدة وممثـــل حكومـــي واحـــد، مثـــالً مســـؤول الصحـــة يف المديريـــة 

أو مديـــر المرفـــق الصحـــي(.

 االتفـــاق علـــى الخطـــوات التاليـــة للتحضيـــر الجتمـــاع متابعـــة التخطيـــط والتنســـيق 
يف المرافـــق الصحيـــة المختـــارة.

 تحديـــد مـــا إذا كان أيـــاً مـــن القطاعـــات األربعـــة ال يحظـــى بالتغطيـــة مـــن قبـــل 
يـــة وإبـــالغ المنســـق دون الوطنـــي المعنـــي لمتابعـــة األمـــر. الشـــركاء يف المدير

 منســـقي الكتـــل الفرعيـــة للكتـــل األربـــع )ينبغـــي عليهـــم القيـــام بشـــكل مشـــترك 
بتنظيـــم اجتمـــاع والمشـــاركة يف رئاســـته(

 وكاالت األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة مـــن كتـــل الصحـــة والميـــاه 
والصـــرف الصحـــي واإلصحـــاح البيئـــي واألمـــن الغـــذايئ والزراعـــة والتغذيـــة التـــي 
يـــات التـــي يتـــم اختيارهـــا للبرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر  تعمـــل يف المدير

المجاعـــة
 ممثل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على المستوى دون الوطني

يـــات ألغـــراض  المدير المحافظـــات ومكاتـــب الصحـــة يف   مكاتـــب الصحـــة يف 
ــد مـــن أن الشـــخص يمثـــل  ــة )التأكـ ــر المجاعـ ــد مـــن خطـ البرنامـــج المتكامـــل للحـ

يـــة حســـب االقتضـــاء( إداريت الصحـــة والتغذيـــة، أو دعـــوة اثنيـــن لـــكل مدير
 مؤسســـات الميـــاه والصـــرف الصحـــي المحليـــة: المؤسســـة المحليـــة للميـــاه 
والصـــرف الصحـــي والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وصنـــدوق النظافـــة مـــن 

يـــات المعنيـــة المحافظـــات والمدير
 وزارة الزراعة والري ووزارة التخطيط والتعاون الدويل ومدراء المكاتب 

 ُيوصـــى بدعـــوة إحـــدى جهـــات تنســـيق الحمايـــة )االتصـــال بكتلـــة الحمايـــة لهـــذا 
الغـــرض(

ــي،  ــل رئيـــس المجلـــس المحلـ ــرى، مثـ ــة أخـ ــلطات محليـ ــوة سـ ــاً دعـ ــن أيضـ  يمكـ
ــة حســـب الحاجـ

ينبغي أن تكون أهداف هذا االجتماع كما يلي:

المشاركون المقترحون لالجتماع
)يتم تعديلهم حسب الصلة استناداً إىل السياق):
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ينبغـــي أن يتـــرأس االجتمـــاع، إن أمكـــن، منســـق )منســـقي( الكتـــل الفرعيـــة 
يـــة / مكتـــب الصحـــة يف المحافظـــة  مـــع ممثـــل مكتـــب الصحـــة يف المدير
أو ممثـــل وزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل. المـــدة المقترحـــة هـــي ســـاعتان 

ــاع: ــال المقتـــرح لالجتمـ ــا يلـــي جـــدول األعمـ علـــى األقـــل. فيمـ

 حول اختيار الشركاء القياديين لكل منطقة تجمع مرفق صحي. 
يجـــب اختيـــار كالً مـــن المنظمـــة غيـــر الحكوميـــة وجهـــات التنســـيق الحكوميـــة للمرفـــق 
الصحـــي وهـــم الشـــركاء القياديـــون الذيـــن ســـيعملون معـــاً علـــى قيـــادة تنفيـــذ البرنامـــج 
المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة. ينبغـــي علـــى الـــوزارات الفنيـــة الحكوميـــة أن 
تقـــوم باختيـــار مـــن ســـيكون جهـــة التنســـيق الحكوميـــة )عـــادًة مديـــر مكتـــب الصحـــة يف 
المحافظـــة أو مديـــر المرفـــق الصحـــي( وينبغـــي علـــى شـــركاء الكتلـــة مـــن الكتـــل األربـــع 
العاملـــة يف منطقـــة تجمـــع المرفـــق الصحـــي اختيـــار مـــن ســـيكون الشـــريك القائـــد 

للمنظمـــة غيـــر الحكوميـــة.

بعـــد تحديـــد المرافـــق الصحيـــة، تتمثـــل الخطـــوة التاليـــة يف إعـــداد وعقـــد اجتماعـــات 
التنســـيق علـــى مســـتوى المرفـــق الصحـــي لجميـــع أصحـــاب المصلحـــة المعنييـــن. 
ينبغـــي علـــى الشـــريك القيـــادي لـــكل مرفـــق صحـــي والـــذي تـــم تحديـــده يف االجتمـــاع 
ــن  ــد مـ ــل للحـ ــج المتكامـ ــأن البرنامـ ــيق بشـ ــاع التخطيـــط والتنسـ ــود اجتمـ األول أن يقـ
خطـــر المجاعـــة علـــى مســـتوى المرفـــق الصحـــي. تـــم شـــرح هـــذا االجتمـــاع بشـــكل 

مفصـــل يف القســـم التـــايل مـــن المبـــادئ التوجيهيـــة.

مالحظة

التعليقاتالميسر / ينالغرضالعنوانالمدة

 60
دقيقة 

الترحيب 
والتعارف

شرح الغرض من ورشة 
العمل وحزمة البرنامج 

المتكامل للحد من خطر 
المجاعة

ممثلين عن الوزارات 
الفنية )مكتب الصحة 

يف المحافظة، وزارة 
التخطيط والتعاون 

الدويل، الخ(4  

منسقي الكتل الفرعية

يمثل عرض الباور 
بوينت المقترح 

جزءاً من هذا الدليل 
العملي

 60
دقيقة 

اختيار المرافق 
الصحية 

والوكاالت / 
المنظمات الرائدة

العمل الجماعي لكل 
مديرية: اختيار المواقع 
)القرى ومناطق تجمع 

المرافق الصحية المقابلة( 
واختيار الشريك األكثر 

مالءمة لتنسيق/ قيادة 
البرنامج المتكامل للحد من 
خطر المجاعة يف كل موقع 

)منظمة غير حكومية/ 
األمم المتحدة باإلضافة إىل 

ممثل فني للسلطات(

ينبغي على كل كتلة 
اختيار منسق واحد. 

ُيوصى بأن يقوم 
أحد منسقي الكتل 

بالمشاركة يف تيسير 
كل كتلة قدر اإلمكان

قبل االجتماع، يتم 
إعداد مصفوفة 
تتضمن قائمة 

المرافق الصحية 
ومناطق تجمعها )أي 

القرى( والشركاء 
العاملين يف كل منها 

- لكل مديرية.

إذا أمكن، تقديم 
خريطة لكل مديرية

 30
دقيقة 

العروض 
ومناقشة العمل 

الجماعي

االتفاق بشأن الخطوات 
المقبلة

منسق الكتلة الفرعية 
وممثلي الوزارات 
الفنية )أي مكتب 

الصحة يف المحافظة، 
وزارة التخطيط 

والتعاون الدويل، الخ(

يجب أن تتضمن 
الخطوات المقبلة 

تواريخ مؤقتة 
لالجتماعات على 
مستوى المرفق 

الصحي

4  على مستوى المحافظة، ينبغي أن يتم توجيه السلطات بشأن البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة من قبل منسق الكتلة دون الوطني قبل االجتماع.

جدول األعمال المقترح لالجتماع:

 2
ساعتان
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المتكامل نقطة  للبرنامج  المركزي  التكامل 
المرفق  هي  المجاعة  خطر  من  للحد 
الصحي ومنطقة تجمعه. الهدف من البرنامج المتكامل 
األدىن  الحد  حزمة  تنفيذ  هو  المجاعة  خطر  من  للحد 
المجاعة  خطر  من  للحد  المتكامل  البرنامج  لتدخالت 
المحلية  والمجتمعات  الصحية  المرافق  على مستوى 
واألسر التي تستهدف نفس المستفيدين، بما يف ذلك 

النازحين داخلياً، كلما كان ذلك ضرورياً وممكناً.

عملية تنفيذ البرنامج المتكامل 
IFFR للحد من خطر المجاعة

الجزء 2
اجتماع التخطيط والتنسيق على مستوى المرافق الصحية
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المرفـــق الصحـــي وأعضـــاء  ينبغـــي دعـــوة جميـــع أصحـــاب المصلحـــة )مديـــر 
المجلـــس المحلـــي وقـــادة المجتمـــع المحلـــي والـــوزارات الفنيـــة ووكاالت األمـــم 
المتحـــدة والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة( التـــي تعمـــل يف منطقـــة تجمـــع المرفـــق 

الصحـــي المختـــار إىل اجتمـــاع التخطيـــط.
ســـيكون هـــذا منتـــدى للتنســـيق لتنفيـــذ البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر 

المجاعـــة يف هـــذا المرفـــق الصحـــي.
ينبغـــي أن يكـــون هـــذا االجتمـــاع جامعـــاً ويجـــب إشـــراك الـــوكاالت الجديـــدة حالمـــا 

تخطـــط لبـــدء التدخـــالت يف منطقـــة تجمـــع المرفـــق الصحـــي. 

ينبغي دعوة جميع أصحاب 
المصلحة التي تعمل يف منطقة 
تجمع المرفق الصحي المختار 

إىل اجتماع التخطيط

 تعريـــف جميـــع أصحـــاب المصلحـــة بنهـــج البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر 
المجاعـــة )حيـــث ســـيكون هنـــاك بعـــض األشـــخاص الذيـــن لـــم يكونـــوا جـــزءاً مـــن 

االجتمـــاع الســـابق للبرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة(. 

الحاليـــة  االحتياجـــات  بشـــأن  الشـــركاء  لجميـــع  المحدثـــة  المعلومـــات  إثبـــات   
واالســـتجابة يف المرفـــق الصحـــي ومنطقـــة تجمعـــه لضمـــان أن جميـــع أصحـــاب 

المصلحـــة يســـيرون يف نفـــس االتجـــاه.

 تحديـــد الثغـــرات الموجـــودة يف االســـتجابة حســـب حزمـــة البرنامـــج المتكامـــل 
ــا. ــة وكيفيـــة معالجتهـ ــة المقترحـ ــر المجاعـ ــد مـــن خطـ للحـ

 اختيـــار الشـــركاء لـــكل نشـــاط مـــن األنشـــطة يف حزمـــة البرنامـــج المتكامـــل للحـــد 
مـــن خطـــر المجاعـــة )يمكـــن لشـــريك واحـــد القيـــام بأنشـــطة متعـــددة مـــن قطـــاع 

كثـــر( إذا لـــم يتـــم ذلـــك مـــن قبـــل. واحـــد أو أ

 إعـــداد خطـــة عمـــل مشـــتركة للبرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة 
واالتفـــاق علـــى الخطـــوات التاليـــة، بمـــا يف ذلـــك كيفيـــة معالجـــة الثغـــرات.

أدوار جميـــع أصحـــاب المصلحـــة يف تيســـير تنفيـــذ   توضيـــح واالتفـــاق علـــى 
البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة.

أهداف اجتماع التخطيط والتنسيق على مستوى المرافق الصحية:
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 يقـــع علـــى عاتـــق الشـــريك القيـــادي، بدعـــم من منســـقي 
المجموعـــات الفرعيـــة المعنيـــة، مســـؤولية ضمـــان قيـــام 
الجميـــع بتنفيـــذ األنشـــطة المســـندة إليهـــم وفقـــاً لخطـــة 

يـــن. العمـــل؛ والقيـــام بالمتابعـــة مـــع الشـــركاء اآلخر

 ينبغـــي أثنـــاء االجتمـــاع إعـــداد قائمـــة بالمشـــاركين مـــع 
الشـــريك  بحـــوزة  تكـــون  أن  االتصـــال وينبغـــي  تفاصيـــل 
الـــوكاالت  مـــع  المتابعـــة  مـــن  يتمكـــن  حتـــى  القيـــادي 

الصلـــة. ذات  والهيئـــات 

خطة عمل البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة 
على مستوى منطقة تجمع المرفق الصحي

للحـــد  المتكامـــل  البرنامـــج  تنفيـــذ  تيســـير  أجـــل  مـــن 
عمـــل  خطـــة  بوضـــع  ُينصـــح  فإنـــه  المجاعـــة،  خطـــر  مـــن 
يف  المحـــرز  التقـــدم  واســـتعراض  األول  االجتمـــاع  خـــالل 
ــل  ــة العمـ ــوذج خطـ ــن نمـ ــم تضميـ ــة. تـ ــات الالحقـ االجتماعـ

.4 رقـــم  الملحـــق  يف 

ينبغي أن يستمر االجتماع لمدة أربع ساعات على األقل 
إلتاحة الوقت الكايف للتوصل إىل اتفاقات. فيما يلي 

جدول األعمال المقترح لالجتماع:

التعليقاتالغرضالعنوانالمدة

 60
دقيقة 

شرح ملخص البرنامج الترحيب والتعارف
المتكامل للحد من خطر 

المجاعة )من قبل شريك 
قيادي مختار وجهة تنسيق 

إحدى الوزارات المختصة(

يمثل عرض الباور بوينت 
المقترح جزءاً من هذا الدليل 

العملي 

 60
دقيقة 

لمحة عامة عن الوضع آخر مستجدات الوضع
الحايل للصحة والتغذية 

والمياه والصرف الصحي 
واإلصحاح البيئي واألمن 

الغذايئ والتدخالت الجارية/ 
المخطط لها يف منطقة 

تجمع المرفق الصحي من 
قبل الشركاء

يقوم أحد الشركاء القياديين 
بإعداد لمحة عامة عن حالة 

االحتياجات، ويقوم كل شريك 
بشرح آخر مستجدات استجابته 

الحالية

15 دقيقة استراحة تناول القهوة

 60
دقيقة 

الجلسة العامة:تخطيط االستجابة
تحديد األنشطة الحالية 
والثغرات على مستوى 

المرفق الصحي والمجتمع 
المحلي واألسر

الحصول قبل االجتماع على • 
قائمة بالقرى/ المجتمعات 

المحلية )والبيانات السكانية 
ذات الصلة( من مكتب الصحة 
يف المحافظة/ وزارة التخطيط 

والتعاون الدويل 

استخدام النموذج المعد • 
)الملحق رقم 3(

 60
دقيقة 

خطة العمل والخطوات 
القادمة

الصياغة المشتركة 
لخطة العمل وتحديد 

الخطوات التالية، بما يف 
ذلك اجتماعات التنسيق 

المنتظمة

ُيعد نموذج مسودة خطة العمل 
جزءاً من هذا الدليل  )الملحق 

رقم 4(

30 - 60 دقيقة لتناول الغداء والصالة

4 

ساعات

جدول األعمال المقترح لالجتماع:
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أن تعقد المجموعة اجتماعات تنسيقية ينبغي 
منتظمة لمناقشة التقدم المحرز مقارنة 
المشتركة وأي تحديات  البرمجة  العمل وفرص  بخطة 
من  للحد  المتكامل  البرنامج  من  جزءاً  تشكل  وفرص 

خطر المجاعة. 

عملية تنفيذ البرنامج المتكامل 
IFFR للحد من خطر المجاعة

الجزء 3
الرصد والتنفيذ على مستوى المرفق الصحي

اجتماعات التنسيق المنتظمة
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 رصد التقدم المحرز مقارنة بخطة العمل التي تم تطويرها يف االجتماع األول؛

 متابعة نقاط العمل

أهداف اجتماعات التنسيق الشهرية / كل شهرين:

فيما يلي جدول األعمال المقترح
الجتماعات التنسيق المنتظمة:

التعليقاتالغرضالعنوانالوقت

 10
دقيقة 

تعريف الجميع بهدف االجتماع وجدول الترحيب والتعارف
األعمال والتعريف بالشركاء الجدد

 20
دقيقة 

استناداً إىل محضر االجتماع متابعة نقاط العمل من االجتماع السابقالترحيب والتعارف
الذي تم إعداده يف االجتماع 

السابق

 30
دقيقة 

مناقشة التقدم المحرز مقارنة بخطة تقدم خطة العمل
العمل. تشمل مناقشة / وثائق بشأن:

 القضايا والتحديات الرئيسية • 
يف التنفيذ مع تدابير التخفيف 

لمعالجتها. 
الدروس المستفادة ونقاط التواصل • 

المشتركة للتكامل.

استناداً إىل خطة العمل 
التي تم تطويرها

 60
دقيقة

لمحة عامة عن التقدم المحرز بشأن الصحة مستجدات الوضع
والتغذية والمياه والصرف الصحي واإلصحاح 

البيئي واألمن الغذايئ والتدخالت الجارية 
/ المخطط لها يف منطقة تجمع المرفق 

الصحي من قبل الشركاء

استناداً إىل نموذج التحديد 
الذي تم تعبئته يف االجتماع 

السابق )الملحق رقم 3(

 2
ساعتان
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رصد وتقييم البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة

مســـتويات مختلفـــة للرصـــد والتقييـــم يف جميـــع مراحـــل تنفيـــذ هناك 
ُتعـــد  والتـــي  المجاعـــة،  مـــن خطـــر  للحـــد  المتكامـــل  البرنامـــج 
ضروريـــة لضمـــان تنفيـــذ البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة وفقـــاً 

للخطـــة واتخـــاذ اإلجـــراءات التصحيحيـــة عنـــد الحاجـــة.

تقييم ما قبل وما بعد البرنامج
بســـبب حجـــم العينـــة الصغيـــر لمنطقـــة تجمـــع المرافـــق 
 15,000  -  10,000 حـــوايل  المتوســـط  )يف  الصحيـــة 
شـــخص(، فـــإن المســـح الـــذي مـــن شـــأنه أن يوفـــر تقديـــرات 
حـــول ســـوء التغذيـــة ووضـــع الصحـــة والميـــاه والصـــرف 
الصحـــي واإلصحـــاح البيئـــي واألمـــن الغـــذايئ، سيســـتغرق 
الكثيـــر مـــن المـــوارد ولـــن يجلـــب قيمـــة إضافيـــة كافيـــة 
الماليـــة  والمـــوارد  الوقـــت  مـــن  يـــد  المز إنفـــاق  يـــر  لتبر
والبشـــرية، ولذلـــك فإنـــه ال ُيوصـــى بـــه، بمـــا فيـــه تقييـــم مـــا 

قبـــل ومـــا بعـــد البرنامـــج.

يتـــم إقـــرار المواقـــع المختـــارة مـــن قبـــل جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة باعتبارهـــا األكثـــر ضعفـــاً، وبالتـــايل فـــإن ذلـــك 
يعتبـــر مبـــرراً كافيـــاً لتنفيـــذ البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن 
ذلـــك، ويف حـــال  مـــع  المواقـــع.  تلـــك  المجاعـــة يف  خطـــر 
والخـــط  األســـاس  خـــط  تقييـــم  إىل  حاجـــة  هنـــاك  كانـــت 
النهـــايئ، فـــإن الملحـــق رقـــم 3 يتضمـــن األداة التـــي ُيوصـــى 

باســـتخدامها إلجـــراء هـــذا التقييـــم.

المتكامـــل  البرنامـــج  لنهـــج  المضافـــة  القيمـــة 
للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة

البرنامـــج  لنهـــج  المضافـــة  القيمـــة  رصـــد  أجـــل  مـــن 
ُيوصـــى  فإنـــه  المجاعـــة،  خطـــر  مـــن  للحـــد  المتكامـــل 
باســـتخدام الملحـــق رقـــم 4 )نمـــوذج مصفوفـــة التخطيـــط 
الخاصـــة بالبرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة( 
والملحـــق رقـــم 5 )نمـــوذج خطـــة العمـــل الخاصـــة بالبرنامـــج 
المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة التـــي تشـــتمل علـــى 
مؤشـــرات وأهـــداف(، ويتـــم تحديثهـــا بانتظـــام يف جميـــع 
خطـــر  مـــن  للحـــد  المتكامـــل  البرنامـــج  تنفيـــذ  مراحـــل 
المجاعـــة ومقارنـــة تلـــك األوىل مـــع الحاليـــة إلدراك التقـــدم 

المحـــرز.

رصـــد خطـــة العمـــل الخاصـــة بالبرنامج المتكامل 
للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة

خطـــة العمـــل الخاصـــة بالبرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن 
خطـــر المجاعـــة، التـــي ســـيتم تطويرهـــا يف االجتمـــاع األول 
والتـــي ســـيتم تحديثهـــا بانتظـــام يف اجتمـــاع المتابعـــة، هـــي 
آليـــة الرصـــد الرئيســـية لتقييـــم مـــا إذا كان تنفيـــذ البرنامـــج 
يـــق الصحيـــح  للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة يســـير علـــى الطر
ومـــا هـــي اإلجـــراءات التصحيحيـــة التـــي ينبغـــي اتخاذهـــا. 
يف  العمـــل  لخطـــة  المقتـــرح  النمـــوذج  مســـودة  تتوفـــر 
ــاً  الملحـــق رقـــم 5. ينبغـــي أن تتضمـــن خطـــة العمـــل أيضـ
ــة  ــتكون خطـ ــا سـ ــايل فإنهـ ــا، وبالتـ ــد تنفيذهـ ــرات لرصـ مؤشـ
ــق  ــل يف الملحـ ــة العمـ ــي تحديـــث خطـ ــاً. ينبغـ ــد أيضـ للرصـ
رقـــم 5 بانتظـــام ومشـــاركتها مـــع منســـقي الكتـــل الفرعيـــة 
الصحـــة يف  مكاتـــب   / يـــات  المدير الصحـــة يف  ومكاتـــب 
المحافظـــات ووزارة التخطيـــط والتعـــاون الـــدويل وغيرهـــا 
يـــات  المدير مســـتوى  علـــى  المعنيـــة  الجهـــات  مـــن 

كـــز. والمرا والمحافظـــات 

الزيارات الميدانية المشتركة
مشـــتركة  ميدانيـــة  يـــارات  ز إجـــراء  أمكـــن،  إن  ينبغـــي، 
للمرفـــق الصحـــي والقـــرى المجـــاورة لرصـــد التقـــدم الـــذي 
المجاعـــة،  مـــن خطـــر  للحـــد  المتكامـــل  البرنامـــج  يحـــرزه 
تثـــري  أن  ينبغـــي  والفـــرص.  الثغـــرات  لتحديـــد  وذلـــك 
يـــارات الميدانيـــة اجتماعـــات التنســـيق المنتظمـــة، كمـــا  الز

ينبغـــي أن تكـــون جـــزءاً مـــن خطـــة العمـــل.

التقارير اإلضافية
يـــر  التقار إىل  إضافيـــة  يـــر  تقار أي  بإضافـــة  ُيوصـــى  ال 
الحاليـــة المقدمـــة إىل الكتـــل األربـــع، حتـــى ال تثقـــل كاهـــل 
الشـــركاء؛ وحتـــى ال يتـــم صـــرف االهتمـــام مـــن التنفيـــذ إىل 

يـــر. إعـــداد التقار
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المالحـــق
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يـــة كمرحلـــة تجريبيـــة للبرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر  تـــم تحديـــد 30 مدير
المجاعـــة يف عـــام 2018، ومـــع ذلـــك، فـــإن جميـــع الشـــركاء مدعويـــن لتنفيـــذ نهـــج 
يـــات ذات األولويـــة  البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة يف جميـــع المدير
يـــات، ومـــا بعدهـــا يف جميـــع  المعرضـــة لخطـــر المجاعـــة البالـــغ عددهـــا 107 مدير

يـــة.  يـــات البـــالد البالـــغ عددهـــا 333 مدير مدير

الملحق رقم 1 - المديريات ذات األولوية ألغراض البرنامج
                          المتكامل للحد من خطر المجاعة يف عام 2018

المديريةالكودالمحافظةالمركز

بحاجة إىل البرنامج 
المتكامل للحد من 

خطر المجاعة يف عام 
2018

 )107  مديرية(

المرحلة التجريبية 
للبرنامج المتكامل 

للحد من خطر 
المجاعة يف عام 

2018 )30 مديرية(

عدد السكان

33,534نعمأحور1209أبينعدن

148,463نعمنعمخنفر1211أبينعدن

73,235نعمرصد1206أبينعدن

20,358نعمسرار1207أبينعدن

22,187نعمسباح1205أبينعدن

35,564نعمنعمزنجبار1210أبينعدن

78,260نعمالمعال2406عدنعدن

168,267نعمالشيخ عثمان2402عدنعدن

137,258نعمنعمدار سعد2401عدنعدن

72,553نعمخورمكسر2408عدنعدن

62,966نعمنعماألزارق3008الضالععدن

99,087نعمالحشا3009الضالععدن

39,146نعمنعمجحاف3007الضالععدن

27,276نعمالضليعة1922حضرموتعدن

9,324نعمالعبر1906حضرموتعدن

22,464نعمالمكال1926حضرموتعدن

3,186نعمالقف1903حضرموتعدن

29,547نعمعمد1921حضرموتعدن

73,319نعمغيل بازير1917حضرموتعدن

3,707نعمحجر الصيعر1905حضرموتعدن

38,396نعمحجر1924حضرموتعدن

27,803نعمحريضة1928حضرموتعدن

12,734نعمرخية1920حضرموتعدن

152,613نعمسيئون1910حضرموتعدن

14,699نعميبعث1923حضرموتعدن

الملحق رقم 1 
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المديريةالكودالمحافظةالمركز

بحاجة إىل البرنامج 
المتكامل للحد من 

خطر المجاعة يف عام 
2018

 )107  مديرية(

المرحلة التجريبية 
للبرنامج المتكامل 

للحد من خطر 
المجاعة يف عام 

2018 )30 مديرية(

عدد السكان

2,214نعمزمخ ومنوخ1904حضرموتعدن

32,905نعمنعمالحوطة2514لحجعدن

83,500نعمالمقاطرة2512لحجعدن

39,216نعمنعمالمالح2508لحجعدن

36,672نعمنعمالمسيمير2509لحجعدن

124,894نعمنعمالقبيطة2510لحجعدن

60,597نعمردفان2507لحجعدن

126,710نعمنعمتبن2515لحجعدن

38,028نعمالروضة2115شبوةعدن

51,572نعمعتق2113شبوةعدن

41,244نعمحبان2114شبوةعدن

84,543نعمالدحي1809الحديدةالحديدة

137,942نعمالجراحي1825الحديدةالحديدة

15,072نعمنعمالحجيلة1811الحديدةالحديدة

46,146نعمالخوخة1820الحديدةالحديدة

68,810نعمالمنصورية1816الحديدةالحديدة

199,378نعمنعمالمراوعة1813الحديدةالحديدة

62,181نعمنعمالمغالف1808الحديدةالحديدة

91,057نعمالسخنة1815الحديدةالحديدة

102,144نعمالتحيتا1826الحديدةالحديدة

148,705نعمنعمالزيدية1807الحديدةالحديدة

245,532نعمنعمباجل1810الحديدةالحديدة

367,948نعمنعمبيت الفقيه1817الحديدةالحديدة

69,602نعمبرع1812الحديدةالحديدة

243,083نعمزبيد1824الحديدةالحديدة

114,243نعمالرجم2703المحويتالحديدة

94,176نعمبني سعد2707المحويتالحديدة

271,200نعمنعمعبس1704حجةالحديدة

61,701نعمنعمأفلح اليمن1714حجةالحديدة

76,352نعمنعمالشغادرة1725حجةالحديدة

100,560نعمنعمأسلم1712حجةالحديدة

80,339نعمبني العوام1727حجةالحديدة

85,951نعمنعمبني قيس1724حجةالحديدة

42,496نعمنعمحجة1729حجةالحديدة

25,179نعمحيران1705حجةالحديدة
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المديريةالكودالمحافظةالمركز

بحاجة إىل البرنامج 
المتكامل للحد من 

خطر المجاعة يف عام 
2018

 )107  مديرية(

المرحلة التجريبية 
للبرنامج المتكامل 

للحد من خطر 
المجاعة يف عام 

2018 )30 مديرية(

عدد السكان

114,869نعمخيران المحرق1711حجةالحديدة

110,124نعمنعمكعيدنة1722حجةالحديدة

84,462نعممستباء1706حجةالحديدة

78,262نعمنعمقفل شمر1713حجةالحديدة

17,003نعموضرة1723حجةالحديدة

49,854نعمبالد الطعام3101ريمةالحديدة

197,280نعمالعدين1111إبإب

127,125نعمنعمفرع العدين1110إبإب

114,659نعمنعمحزم العدين1109إبإب

115,102نعممذيخرة1117إبإب

163,721نعمنعمالمظفر1517تعزإب

120,150نعمنعمالقاهرة1518تعزإب

36,885نعمالوازعية1515تعزإب

237,234نعمالشمايتين1514تعزإب

256,775نعمالتعزية1520تعزإب

181,672نعمنعمدمنة خدير1512تعزإب

260,370نعمنعممقبنة1504تعزإب

179,116نعمنعمماوية1501تعزإب

105,991نعمصالة1519تعزإب

207,781نعمنعمشرعب الرونة1503تعزإب

157,459نعمنعمشرعب السالم1502تعزإب

149,179نعم نعمالمعافر 1521 تعز إب

86,559نعمبرط العنان1610الجوفصعدة

34,835نعمالظاهر2207صعدةصعدة

27,601نعمالحشوة2213صعدةصعدة

16,630نعمباقم2201صعدةصعدة

29,326نعمغمر2204صعدةصعدة

47,074نعمكتاف والبقع2214صعدةصعدة

110,054نعممجز2210صعدةصعدة

79,287نعممنبه2203صعدةصعدة

35,799نعمقطابر2202صعدةصعدة

46,996نعمرازح2205صعدةصعدة

96,119نعمساقين2209صعدةصعدة

5,225نعمشداء2206صعدةصعدة

43,686نعمبني صريم2920عمرانصنعاء
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المديريةالكودالمحافظةالمركز

بحاجة إىل البرنامج 
المتكامل للحد من 

خطر المجاعة يف عام 
2018

 )107  مديرية(

المرحلة التجريبية 
للبرنامج المتكامل 

للحد من خطر 
المجاعة يف عام 

2018 )30 مديرية(

عدد السكان

42,205نعمذيبين2909عمرانصنعاء

101,914نعمخمر2919عمرانصنعاء

76,201نعمالمنار2012ذمارصنعاء

187,231نعمضوران آنس2011ذمارصنعاء

97,416نعمجبل الشرق2003ذمارصنعاء

132,153نعمجهران2002ذمارصنعاء

235,978نعمعتمة2005ذمارصنعاء

263,387نعموصاب العايل2006ذمارصنعاء

242,612نعموصاب السافل2007ذمارصنعاء

31,492نعمبني ضبيان2314صنعاءصنعاء

116,168نعممناخة2310صنعاءصنعاء

45,043نعمصعفان2311صنعاءصنعاء

10,173,899

الملحق رقم 1 
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 الحـــد األدىن لحزمـــة البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطر المجاعة مع 
الروابط المشتركة بين القطاعات ومعايير اختيار المستفيدين.

الملحق رقم 2 

الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

على مستوى األسرة

كتلة األمن 
الغذايئ 
والزراعة

HH1

المساعدة 
الغذائية الطارئة 

)من خالل 
المساعدات 

العينية أو 
التحويالت 
النقدية أو 
القسائم(

معايير كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة )أنظر 
المالحظة أسفل 

الجدول(، بما 
يف ذلك األسر 

التي لديها 
أطفال دون 

سن الخامسة 
يعانون من سوء 

التغذية الحاد 
أو سوء التغذية 
الحاد المتوسط، 
واألسر الضعيفة 

التي لديها 
أطفال دون سن 
الخامسة و / أو 
النساء الحوامل 

و / أو النساء 
المرضعات

 فحص 
محيط منتصف 

أعلى الذراع 
وإحالة األطفال 

المصابين بسوء 
التغذية يف سن 

6 - 59 شهراً 
والنساء الحوامل 

والمرضعات

 توزيع 
المغذيات 

الدقيقة 
لبرنامج التغذية 

التكميلية 
الشاملة 

لألطفال يف سن 
6 - 23 شهراً 

المعلومات 
والتثقيف 
واالتصال، 

وخلق الوعي، 
والفحص 

واإلحالة عبر 
الزيارات 

المنزلية، واإلدارة 
المجتمعية 
المتكاملة 

لحاالت اإلصابة 
لعالج األمراض 

البسيطة( 

 توزيع 
مستلزمات 

اإلصحاح البيئي 
المستهلكة 

ومستلزمات 
مواد تنقية 

المياه إذا كان 
ذلك مناسًبا 

 التوعية 
باإلصحاح 

البيئي )بما يف 
ذلك الوقاية 
من الكوليرا 

عند الحاجة( 
ومعالجة خزانات 
وحاويات صغيرة 

المياه بالكلور

 ينبغي تنفيذ نقاط 
التوزيع يف منطقة آمنة 

ويمكن الوصول إليها 
مع تخصيص مساحة 

كافية للنساء والمسنين 
والمعوقين.

 ينبغي أن يتم التوزيع 
يف وضح النهار لتقليل 
المخاطر على السالمة. 

 إصدار بطاقات 
الحصص التموينية 

لألسر المعيشية التي 
تعيلها نساء واألسر التي 
يعيلها أطفال واألطفال 

غير المصحوبين بذويهم 
بأسمائهم. 

 ينبغي أن تعطي عملية 
التوزيع األولوية للحوامل 

واألمهات المرضعات 
وكبار السن واألشخاص 

ذوي اإلعاقة واألطفال 
المصابين بأمراض مزمنة 
واألطفال غير المصحوبين 

والمنفصلين عن ذويهم

 توفير المعلومات 
للمستفيدين بشأن 

معايير االختيار 
والمساعدة الموجهة 

واإلجراءات ذات الصلة.

كتلة األمن 
الغذايئ 
والزراعة

HH2

توفير المدخالت 
الزراعية )مثل 

البذور واألدوات( 
ودعم الثروة 

الحيوانية 
)مثل التطعيم 

واألعالف / 
األعالف المركزة( 

ودعم ُمدخالت 
الثروة السمكية 

)مثل شباك 
الصيد وحاويات 
التبريد وما إىل 

ذلك(

 الزراعة 
الضعيفة أو 

الرعاة الضعفاء 
أو األسر 

الرعوية الزراعية 
الضعيفة 
)بالنسبة 

لألسر الزراعية 
الضعيفة، 

فإنه ينبغي 
أن تتوفر لديها 

إمكانية الوصول 
إىل الموارد / 

األصول اإلنتاجية 
مثل األراضي 

والعمالة

 الصيادين 
الضعفاء

يجب أن يأخذ ال ينطبقال ينطبق
توفير المياه 

يف االعتبار 
االحتياجات 

الزراعية )إذا 
أمكن استناداً 
إىل السياق( 

 ضمان حصول كل من 
األسر التي يعيلها رجال 

واألسر التي تعيلها نساء 
وجميع فئات األسر على 

فرص متساوية وعادلة 
للحصول على الدعم 

الزراعي والحيواين. 

 إشراك جميع فئات 
السكان المتضررين 

والتشاور معها يف تحديد 
احتياجات األمن الغذايئ 
والزراعة واالستجابة لها. 
)يجب وضع االحتياجات 
الخاصة لجميع الشرائح 

الضعيفة من السكان، 
مثل الشباب، يف االعتبار(.
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

كتلة األمن 
الغذايئ 
والزراعة

HH3

األنشطة المدرة 
للدخل ذات 

الصلة بالزراعة

النازحين داخلياً 
الضعفاء 

والمجتمعات 
المستضيفة 

الضعيفة )وفقاً 
لمعايير الضعف 

واالستهداف 
الخاصة بـكتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة(

يجب أن يعطي ال ينطبقال ينطبق
النقد مقابل 

العمل األولوية 
لتدخالت 

المياه والصرف 
الصحي

 ضمان االهتمام بالدور 
الخاص للنساء والشباب 

يف األنشطة المدرة للدخل 
ووضع الخطط وفقاً 

لذلك.

 تعزيز المشاركة الفعالة 
للنساء والفئات األخرى 
المعرضة للخطر يف كل 
األنشطة المدرة للدخل.

 ضمان أن يؤدي تصميم 
األنشطة المدرة للدخل إىل 

الحد من مخاطر العنف 
ضد النوع االجتماعي.

 توفير فرص كسب 
العيش المناسبة 

لألشخاص ذوي اإلعاقة 
وكبار السن - غالباً ما 

يتم استبعاد هذه الفئات 
من مثل هذه المشاريع 

وتجد صعوبة يف الحصول 
على المال أو غيره من 

المدخالت.

 ضمان حصول الفئات 
المهمشة والمحرومة 

على حق الوصول 
المتساوي والعادل إىل 
األنشطة المدرة للدخل. 

HH4كتلة التغذية

فحص وإحالة 
األطفال 

المصابين بسوء 
التغذية الحاد 

أو سوء التغذية 
الحاد المتوسط 

والنساء الحوامل 
والمرضعات 

المصابات بسوء 
التغذية الحاد

جميع األطفال 
الذين تتراوح 
أعمارهم بين 
6 - 59 شهراً 

وجميع النساء 
الحوامل 

والمرضعات 

المساعدة 
الغذائية 

الطارئة )عينية 
أو تحويالت 

نقدية أو تحويل 
قسائم( 

المعلومات 
والتثقيف 

واالتصال، وخلق 
الوعي، واإلدارة 

المجتمعية 
المتكاملة 

لحاالت اإلصابة 
لعالج األمراض 

البسيطة(  

 توزيع 
مستلزمات 

اإلصحاح البيئي 
المستهلكة 

ومستلزمات 
مواد تنقية 
المياه على 

المحالين من 
األطفال والنساء 

الحوامل 
والمرضعات 

المصابين بسوء 
التغذية الحاد 

المتوسط / 
سوء التغذية 

الحاد

 التوعية 
باإلصحاح البيئي 

أثناء الفحص 
)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة( 

 ضمان حصول األسر 
التي يعيلها أطفال 

واألطفال غير المصحوبين 
والمنفصلين عن ذويهم، 
وكذلك كبار السن، على 

توزيع خاص للمواد 
الغذائية حسب الضرورة.

 ضمان وصول األطفال 
إىل خدمات التغذية مثل 
األطفال الذين يعيشون 
أو يعملون يف الشوارع 
واألطفال ذوي اإلعاقة 

واألطفال الذين يعيشون 
كز جماعية. يف مرا

 ضمان وجود آليات 
إحالة بين برامج حماية 
الطفل وبرامج التغذية.

كتلة التغذية

 HH5
)أنظر 
أيضاً 

HH8  و 
)HH13

رسائل تغذية 
الرضع وصغار 

األطفال )توزيع 
المعلومات 
والتثقيف 
واالتصال(

النساء الحوامل 
والمرضعات 

ومقدمي الرعاية 
لألطفال يف سن 

0 - 24 شهراً

تضمين 
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام

المعلومات 
والتثقيف 

واالتصال، وخلق 
الوعي، واإلدارة 

المجتمعية 
المتكاملة 

لحاالت اإلصابة 
لعالج األمراض 

البسيطة(  

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(

توصيل المعلومات 
من خالل الوسائل 

المختلفة للوصول إىل 
المجتمع األوسع ولمراعاة 
مستويات معرفة القراءة 
والكتابة والفئات العمرية 

المختلفة )على سبيل 
المثال من منزل إىل 
منزل  والملصقات 

والراديو ووسائل التواصل 
االجتماعي واستخدام 

الصور التوضيحية(.

الملحق رقم 2
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

HH6كتلة التغذية

األطفال يف سن التحصين
ً 0 - 24 شهرا

 النساء يف سن 
اإلنجاب

 فحص محيط ال ينطبق
منتصف أعلى 

الذراع وإحالة 
األطفال يف سن 

6 - 59 شهراً 
والنساء الحوامل 

والمرضعات

 توزيع 
المغذيات 

الدقيقة

 رسائل تغذية 
الرضع وصغار 

األطفال

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة( 

 توصيل المعلومات 
من خالل الوسائل 

المختلفة للوصول إىل 
المجتمع األوسع ولمراعاة 

مستويات معرفة 
القراءة والكتابة والفئات 

العمرية المختلفة بين 
الجنسين )على سبيل 

المثال من منزل إىل 
منزل  والملصقات 

والراديو ووسائل التواصل 
االجتماعي واستخدام 

الصور التوضيحية 
واستخدام الرسائل 
المالئمة لألطفال(.

 ضمان حصول جميع 
األطفال على التطعيم 

مثل األطفال ذوي اإلعاقة 
واألطفال الذين يعيشون 

كز جماعية. يف مرا

كتلة الصحة
HH7

معالجة حاالت 
التفشي

تضمين جميع السكان
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام 

ضمان تحديد 
وإحالة األطفال 

المصابين بسوء 
التغذية الحاد/ 

سوء التغذية 
الحاد المتوسط 

والنساء الحوامل 
والمرضعات 

المصابات بسوء 
التغذية الحاد

إذا كانت منقولة 
عن طريق 

المياه، فإنه يجب 
تضمين التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(، وتوزيع 

مستلزمات 
اإلصحاح البيئي 

ومعالجة خزانات 
وحاويات صغيرة 

المياه بالكلور 

 توصيل المعلومات 
من خالل الوسائل 

المختلفة للوصول إىل 
المجتمع األوسع ولمراعاة 

مستويات معرفة 
القراءة والكتابة والفئات 

العمرية المختلفة بين 
الجنسين )على سبيل 

المثال من منزل إىل 
منزل  والملصقات 

والراديو ووسائل التواصل 
االجتماعي استخدام 

الصور التوضيحية(.

 ضمان حصول جميع 
األطفال على لتطعيم 

مثل األطفال ذوي اإلعاقة 
واألطفال الذين يعيشون 

كز جماعية.  يف مرا

كتلة الصحة

 HH8
)أنظر 
أيضاً 

HH5  و 
)HH13

التثقيف 
الصحي

تضمين جميع السكان
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام

 التثقيف 
الغذايئ 

 رسائل تغذية 
الرضع وصغار 

األطفال

تضمين التوعية 
باإلصحاح 

البيئي )بما يف 
ذلك الوقاية 
من الكوليرا 

عند الحاجة( 
والرسائل 

الصحية البيئية

 

 توصيل المعلومات 
من خالل الوسائل 

المختلفة للوصول إىل 
المجتمع األوسع ولمراعاة 

مستويات معرفة 
القراءة والكتابة والفئات 

العمرية المختلفة بين 
الجنسين )على سبيل 

المثال من منزل إىل 
منزل  والملصقات 

والراديو ووسائل التواصل 
االجتماعي استخدام 

الصور التوضيحية(.

 إشراك جميع فئات 
وطبقات السكان 

المتضررين والتشاور 
معها يف تحديد 

االحتياجات الصحية 
واالستجابة لها.

الملحق رقم 2
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

HH9كتلة الصحة

خدمات الصحة 
اإلنجابية )توزيع 

مستلزمات 
الوالدة اآلمنة(

النساء )49 - 
)15

الذكور

التثقيف الغذايئ، ال ينطبق 
بما يف ذلك 

تغذية الرضع 
وصغار األطفال

فحص وإحالة 
األطفال والنساء 

الحوامل 
والمرضعات 

المصابين بسوء 
التغذية 

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(

 التأكد من أن الخدمات 
الصحية تحترم وتستوعب 

الممارسات الثقافية 
والدينية.

 يتعين وجود عدد 
متناسب من العامالت يف 

المجال الصحي.

 استحداث ترتيبات 
خاصة لألشخاص غير 

القادرين على الوصول 
إىل المرافق الصحية، 

مثل الخدمات الصحية 
المتنقلة وما إىل ذلك.

 إشراك جميع فئات 
وطبقات السكان 

المتضررين والتشاور 
معها يف تحديد 

االحتياجات الصحية 
واالستجابة لها.

 األخذ يف االعتبار 
احتياجات األطفال 
والبالغين من ذوي 

اإلعاقة.

كتلة المياه 
والصرف 
الصحي 

واإلصحاح 
البيئي

HH10

توفير الوصول 
المستدام إىل 
مياه الشرب 

المأمونة

يتم استهداف 
نفس 

المستفيدين 
من كتلة األمن 

الغذايئ والزراعة 
وكتلة التغذية؛ 

األسر التي 
ال تستطيع 

الوصول إىل مياه 
الشرب المأمونة

العمل مع 
األسر الزراعية 

لمعالجة قضايا 
الري والحفاظ 

على المياه بما 
يتفق مع الدعم 

الزراعي الذي 
تقدمه كتلة 

األمن الغذايئ 
والزراعة 

 تحديد مصادر المياه يف ال ينطبقال ينطبق
األماكن المرئية والمركزية 
كثر من  بمسافة ال تبعد أ
500 متر من المستوطنة.

 يف حال تم اإلبالغ عن 
كتظاظ عند نقاط  وجود ا
توزيع المياه، فإنه يتعين 

جدولة الوقت للتناوب 
يف جمع المياه بالتشاور 
كاً  مع المستفيدين وإدرا

بأن مختلف الناس لديهم 
مواعيد عمل مختلفة - 
النساء والفتيات الاليت 

غالباً ما يقمن بجمع 
المياه يكن ملزمات 

بأوقات محددة ينشغلن 
فيها بإعداد الطعام. 

كتلة المياه 
والصرف 
الصحي 

واإلصحاح 
البيئي

HH11

بناء المراحيض 
من خالل 

نُُهج التعبئة 
المجتمعية 

)التي يمكن 
أن تشمل نهج 

مكون الدعم 
أو نهج النقد 

مقابل العمل(

يتم استهداف 
نفس 

المستفيدين 
من كتلة 

األمن الغذايئ 
والزراعة وكتلة 
التغذية؛ األسر 

التي تفتقر 
إىل المراحيض 

المحسنة

النقد المشروط 
مقابل األصول / 
الغذاء المشروط 

مقابل األصول

 بناء مرافق منفصلة ال ينطبقال ينطبق
للمراحيض واالستحمام 

للذكور واإلناث، والتأكد من 
تمييزها بوضوح باستخدام 

الصور التوضيحية 
للمستخدمين األميين 
والعمل مع المجتمع 

المحلي لضمان استخدامها 
من قبل النوع المحدد. 

 ألغراض الخصوصية، 
فإنه يتعين توفير سياج 

ثانوي حول المرافق 
أو وضع أقفال على 

األبواب المؤدية إىل دور 
المراحيض واالستحمام. 
يتعين مناقشة هذا األمر 
مع المستفيدين ألخذ ما 

يفضلونه يف االعتبار.

 أخذ أنظمة اإلضاءة 
حول المراحيض يف 

االعتبار وذلك للحد من 
مخاطر العنف ضد النوع 

االجتماعي.

 بناء مراحيض تأخذ 
يف االعتبار احتياجات 

األشخاص ذوي اإلعاقات 
الجسدية.

الملحق رقم 2
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

كتلة المياه 
والصرف 
الصحي 

واإلصحاح 
البيئي

HH12

توفير 
مستلزمات 

اإلصحاح البيئي 
المستهلكة 

ومستلزمات 
مواد المحافظة 

على المياه 
)حاويات تخزين 
المياه وخيارات 
معالجة المياه 

المنزلية(

األطفال والنساء 
الحوامل 

والمرضعات 
المصابين بسوء 

التغذية الحاد 
المتوسط / 

سوء التغذية 
الحاد 

يمكن تنسيقها 
وإدراجها كجزء 

من المساعدات 
الغذائية الطارئة 

ومساعدات 
سبل كسب 

العيش يف 
حاالت الطوارئ 

حملة التوعية 
)االتصال من 
أجل التنمية(

المعلومات 
والتثقيف 
واالتصال، 

وخلق الوعي، 
والفحص 

واإلحالة عبر 
الزيارات 

المنزلية، واإلدارة 
المجتمعية 
المتكاملة 

لحاالت اإلصابة 
لعالج األمراض 

البسيطة( 

 أخذ مخاطر السالمة 
على األطفال يف االعتبار، 
على سبيل المثال حجم 

فتحة المياه وتوفير 
حاويات صغيرة صغيرة 

لألطفال لجمع المياه 
لتجنب أي إصابة محتملة 

وأخذ قدراتهم الجسدية 
يف االعتبار يف تصميم 

مضخات المياه.

 إشراك جميع فئات 
وطبقات السكان 

المتضررين والتشاور 
معها يف تحديد احتياجات 

المياه والصرف الصحي 
واإلصحاح البيئي 

واالستجابة لها. قد تؤثر 
المعايير المختلفة على 

ديناميات الطاقة.

كتلة المياه 
والصرف 
الصحي 

واإلصحاح 
البيئي

 HH13
)أنظر 
أيضاً 

HH5  و 
)HH8

التواصل بين 
األشخاص بشأن 
اإلصحاح البيئي 

وصحة البيئة 

يتم استهداف 
نفس 

المستفيدين 
من كتلة األمن 

الغذايئ والزراعة 
وكتلة التغذية

تضمين 
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام 

حملة التوعية 
)االتصال من 
أجل التنمية(

المعلومات 
والتثقيف 
واالتصال، 

وخلق الوعي، 
والفحص 

واإلحالة عبر 
الزيارات 

المنزلية، واإلدارة 
المجتمعية 
المتكاملة 

لحاالت اإلصابة 
لعالج األمراض 

البسيطة(

 توفير المعلومات من 
خالل وسائل االتصال 
المختلفة للوصول إىل 

المجتمع األوسع ولمراعاة 
مستويات معرفة 

القراءة والكتابة والفئات 
العمرية المختلفة بين 
الجنسين )على سبيل 

المثال من منزل إىل 
منزل  والملصقات 

والراديو ووسائل التواصل 
االجتماعي استخدام 

الصور التوضيحية(.

 تعزيز رسائل اإلصحاح 
البيئي البسيطة لألطفال 

باستخدام المعلومات 
المالئمة لألطفال )مثل 

الرسوم المتحركة(.

على مستوى المجتمع المحلي

كتلة األمن 
الغذايئ 
والزراعة

C1-2

تجهيز المنتجات 
الزراعية 

األساسية )مثل 
استخراج زيت 

السمسم( 
وإعادة التأهيل 

وبناء القدرة من 
خالل برامج 
النقد مقابل 

العمل والغذاء 
مقابل العمل 
والنقد مقابل 

األصول والغذاء 
مقابل األصول

وفقاً لمعايير 
الضعف 

واالستهداف 
الخاصة بـكتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

 ضمان أن يتمتع الرجال ال ينطبقال ينطبقال ينطبق
والنساء والشباب وجميع 

الفئات على حد سواء 
بالمشاركة المتساوية 
والعادلة والقدرة على 

الوصول إىل الدعم 
الزراعي والحيواين.

 إشراك جميع فئات 
السكان المتضررين 

والتشاور معها يف تحديد 
احتياجات األمن الغذايئ 
والزراعة واالستجابة لها. 

 ضمان وصول 
المساعدات والخدمات 
إىل الفئات األكثر ضعفاً 

- تحديد الفئات األكثر 
ضعفاً يف المجتمع 

وتحديد أولوياتها ومنع 
التمييز أو اإلقصاء للفئات 

المهمشة.

كتلة األمن 
الغذايئ 
والزراعة

C3

مساحات 
صغيرة إرشادية

وفقاً لمعايير 
الضعف 

واالستهداف 
الخاصة بـكتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

أخذ هذا األمر ال ينطبقال ينطبق
يف االعتبار عند 

توفير مصدر 
مستدام للمياه 

للمجتمع 
المحلي

الملحق رقم 2
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

كتلة األمن 
الغذايئ 
والزراعة

C4

تطعيم المواشي 
الشامل 

وفقاً لمعايير 
الضعف 

واالستهداف 
الخاصة بـكتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة 
والمعايير 

واإلرشادات يف 
الطوارئ الخاصة 

بالماشية

اإلبالغ عن ال ينطبق
تفشي األمراض 

المشتبه 
فيها ومتابعة 

الحاالت واقتفاء 
أثر مخالطي 

المرضى

التوعية 
باإلصحاح 

البيئي )بما يف 
ذلك الوقاية 
من الكوليرا 

عند الحاجة( 
والتخلص من 

النفايات / 
الجثث )الجيفة(  

إشراك جميع فئات 
السكان المتضررين 

والتشاور معها يف تحديد 
احتياجات األمن الغذايئ 
والزراعة واالستجابة لها.

C5كتلة التغذية

برنامج التغذية 
التكميلية 

الشاملة

األطفال يف سن 
6 - 23 شهراً 

غير المصابين 
بسوء التغذية 
الحاد أو سوء 
التغذية الحاد 

المتوسط، 
والنساء الحوامل 
والمرضعات غير 
المصابات بسوء 

التغذية الحاد

تنفيذ برنامج 
التغذية 

التكميلية 
الشاملة من 

كز  خالل المرا
العامة لتوزيع 

األغذية

 المعلومات 
والتثقيف 
واالتصال، 
التحصين

 توزيع 
مستلزمات 

الوالدة النظيفة 
واللوازم الصحية 
النسائية، وما إىل 

ذلك. التثقيف 
وإصدار الوسائل 

األساسية 
لتنظيم األسرة 
وروابط اإلحالة 

ومعالجة 
األمراض 

البسيطة وإحالة 
الحاالت المعقدة

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(

ضمان وصول 
المساعدات والخدمات 

إىل األطفال األكثر ضعفاً 
مثل األطفال الذين 

يعيشون أو يعملون 
يف الشوارع واألطفال 

ذوي اإلعاقة واألطفال 
كز  الذين يعيشون يف مرا

جماعية واألطفال غير 
المصحوبين والمنفصلين 

عن ذويهم.

C6كتلة التغذية

مجموعات 
الدعم بين 

األمهات )تغذية 
الرضع وصغار 

األطفال(

األمهات ممن 
لديهن أطفال 

يف سن 6 - 23 
شهراً 

التثقيف يف 
مجال توليد 

الدخل المنزيل، 
وتناول األغذية 

والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام

 المعلومات 
والتثقيف 
واالتصال، 
التحصين

 توزيع 
مستلزمات 

الوالدة النظيفة 
واللوازم الصحية 
النسائية، وما إىل 

ذلك. التثقيف 
وإصدار الوسائل 

األساسية 
لتنظيم األسرة 
وروابط اإلحالة 

ومعالجة 
األمراض 

البسيطة وإحالة 
الحاالت المعقدة 

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة( 

 التأكد من أن الخدمات 
الصحية تحترم وتستوعب 

الممارسات الثقافية 
والدينية.

 إيالء اهتمام خاص 
لألمهات اليافعات بسبب 

عمرهن واحتياجاتهن 
الخاصة.

C7كتلة الصحة

التثقيف 
الصحي وإصدار 

الوسائل 
األساسية 

لتنظيم األسرة

النساء يف سن 
اإلنجاب

تضمين 
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام 

تضمين 
التثقيف يف 

مجال تغذية 
الرضع وصغار 

األطفال

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(

 توصيل المعلومات 
من خالل الوسائل 

المختلفة للوصول إىل 
المجتمع األوسع ولمراعاة 
مستويات معرفة القراءة 
والكتابة والفئات العمرية 

المختلفة )على سبيل 
المثال من منزل إىل 
منزل  والملصقات 

والراديو ووسائل التواصل 
االجتماعي استخدام 

الصور التوضيحية(

 إشراك جميع الفئات 
)مثل اليافعين واليافعات 

الحوامل والمرضعات 
اليافعات واألشخاص من 

ذوي اإلعاقة( والتشاور 
معهم والطبقات من 
السكان المتضررين 

يف تحديد االحتياجات 
الصحية واالستجابة لها.

 

الملحق رقم 2
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

C8كتلة الصحة

الرعاية العالجية 
المحدودة

تضمين تحديد ال ينطبقجميع السكان
وإحالة األطفال 

المصابين بسوء 
التغذية الحاد 

/ سوء التغذية 
الحاد المتوسط 

والنساء الحوامل 
والمرضعات 

المصابات بسوء 
التغذية الحاد

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(

 التشاور مع النساء 
والرجال والفتيان 

والفتيات والشباب 
واألشخاص ذوي 

اإلعاقة والمصابين 
بأمراض مزمنة وكبار 

السن والنساء الحوامل 
والمرضعات واألشخاص 

المهمشين لجمع 
معلومات دقيقة عن 
احتياجاتهم الخاصة 

وتفضيالتهم فيما يتعلق 
بموقع المركز الصحي 

وتصميمه وخدماته.

 إشراك ممثلي 
المجتمع المحلي 

واللجنة للقيام بدور نشط 
يف تحديد الحلول ويف 

عمليات صنع القرارات 
التي تؤثر عليهم، وذلك 
لتعزيز الشعور بامتالك 

زمام المبادرة وبناء الثقة 
بالنفس وتحسين مالءمة 

واستدامة االستجابة.

 إنشاء لجان صحية 
للمساعدة يف الحفاظ 
على الهياكل الصحية 

وتشجيع الممثلين على 
المشاركة يف تصميم 

المرافق والخدمات.

كتلة المياه 
والصرف 
الصحي 

واإلصحاح 
البيئي

C9

توفير الوصول 
المستدام إىل 
مياه الشرب 

المأمونة

المجتمع 
بأكمله، األسر 

التي ال تستطيع 
الوصول إىل مياه 
الشرب المأمونة

العمل مع األسر 
التي تعمل يف 
مجال الزراعة 

لمعالجة قضايا 
الري والحفاظ 

على المياه بما 
يتفق مع الدعم 

الزراعي الذي 
تقدمه كتلة 

األمن الغذايئ 
والزراعة 

نظام اإلبالغ ال ينطبق
عن تفشي 
األمراض - 

المتابعة واقتفاء 
أثر مخالطي 

المرضى 

 تحديد مواقع مصادر 
المياه يف اماكن مرئية 

يمكن الوصول إليها 
وآمنة .

  يف حال تم اإلبالغ عن 
كتظاظ عند نقاط  وجود ا
توزيع المياه، فإنه يتعين 

جدولة الوقت للتناوب 
يف جمع المياه بالتشاور 
كاً  مع المستفيدين وإدرا

بأن مختلف الناس لديهم 
مواعيد عمل مختلفة - 
النساء والفتيات الاليت 

غالباً ما يقمن بجمع 
المياه يكن ملزمات 

بأوقات محددة ينشغلن 
فيها بإعداد الطعام.

 إشراك جميع فئات 
وطبقات السكان 

المتضررين والتشاور 
معها يف تحديد احتياجات 

المياه والصرف الصحي 
واإلصحاح البيئي 

واالستجابة لها.
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

كتلة المياه 
والصرف 
الصحي 

واإلصحاح 
البيئي

C10

بناء المراحيض 
من خالل 

نُُهج التعبئة 
المجتمعية 

)التي يمكن 
أن تشمل نهج 

مكون الدعم 
أو نهج النقد 

مقابل العمل(

المجتمع 
بأكمله، األسر 

التي تفتقر 
إىل المراحيض 

المحسنة 

النقد مقابل 
العمل والغذاء 
مقابل العمل 

والغذاء مقابل 
األصول

نظام اإلبالغ ال ينطبق
عن تفشي 
األمراض - 

المتابعة واقتفاء 
أثر مخالطي 

المرضى 

 بناء مرافق منفصلة 
للمراحيض واالستحمام 
للذكور واإلناث، والتأكد 

من تمييزها بوضوح 
باستخدام الصور 

التوضيحية لألشخاص 
من ذوي اإلعاقة 

واألطفال الصغار وأولئك 
المستخدمين الذين ال 

يستطيعون القراءة و / 
أو الكتابة والعمل مع 

المجتمع المحلي لضمان 
استخدامها من قبل النوع 

المحدد.  

 إشراك ممثلي المجتمع 
المحلي واللجان الممثلة 

له للقيام بدور نشط 
يف تحديد الحلول ويف 

عمليات صنع القرارات 
التي تؤثر عليهم، وذلك 
لتعزيز الشعور بامتالك 

زمام المبادرة وبناء الثقة 
بالنفس وتحسين مالءمة 

واستدامة االستجابة.

 بناء قدرات المجتمع 
للحفاظ على هياكل 

المياه والصرف الصحي 
واإلصحاح البيئي وضمان 

استدامة توفير خدمات 
المياه والصرف الصحي ، 
على سبيل المثال، إنشاء 

لجان للمياه والصرف 
الصحي واإلصحاح البيئي، 

وتوفير أدوات الصيانة 
البسيطة للبنية التحتية.

كتلة المياه 
والصرف 
الصحي 

واإلصحاح 
البيئي

C11

التوعية بالصحة 
واإلصحاح 

البيئي

تضمين المجتمع بأكمله
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام

تضمين رسائل 
التغذية

 نظام اإلبالغ 
عن تفشي 
األمراض - 

المتابعة واقتفاء 
أثر مخالطي 

المرضى

توصيل المعلومات من 
خالل وسائل االتصال 
المختلفة للوصول إىل 

المجتمع األوسع ولمراعاة 
مستويات معرفة 

القراءة والكتابة والفئات 
العمرية المختلفة بين 
الجنسين )على سبيل 

المثال من منزل إىل 
منزل  والملصقات 

والراديو ووسائل التواصل 
االجتماعي استخدام 

الصور التوضيحية(.

الملحق رقم 2
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

على مستوى المرفق الصحي

HF1كتلة التغذية

إحالة األطفال 
المصابين بسوء 

التغذية الحاد 
ومضاعفاته 

إىل أقرب 
مركز للتغذية 

العالجية

األطفال يف سن 
0 - 59 شهراً 

المصابين بسوء 
التغذية الحاد 

ومضاعفاته 

إدراج األسر التي 
لديها أطفال 
مرقدين يف 

كز التغذية  مرا
العالجية 
يف برامج 

المساعدات 
الغذائية الطارئة

 الرعاية 
العالجية 

المحدودة بما 
يف ذلك )اإلدارة 

المتكاملة 
ألمراض الطفولة 
والرعاية السابقة 
للوالدة / الرعاية 

ما بعد الوالدة 
والبرنامج 
الموسع 

للتحصين 
وتنظيم األسرة 

)الوسائل 
ذات المفعول 
القصير األمد( 
والمعلومات 

والتثقيف 
واالتصال.

  إعادة ملء 
الوصفات الطبية 

لألمراض غير 
السارية وتقديم 
حوافز للعاملين 

يف مجال 
الرعاية الصحية، 

والدورات 
التدريبية 
الرسمية 

والتدريب أثناء 
العمل وإحالة 

الحاالت المعقدة 
إىل المستوى 

التايل من الرعاية

توزيع 
مستلزمات 

اإلصحاح البيئي 
المستهلكة 

ومستلزمات 
مواد تنقية 
المياه على 

الحاالت المحالة 
)إذا لم يتم 

كز  توفيرها يف مرا
التغذية العالجية 
- يتعين التحقق 

من قبل(

 ضمان وجود آليات 
إحالة بين برامج حماية 
الطفل وبرامج التغذية.

 التأكد من فهم وتوقيع 
وتقيد جميع موظفي 

التغذية والشركاء 
المنفذين والمتطوعين 

الذين يعملون مع 
السكان المتضررين 

بمدونة السلوك التي 
تنص على التزامهم 

باحترام وتعزيز المعايير 
اإلنسانية وحقوق 

المستفيدين، بما يف ذلك 
سرية بيانات المرضى. 

HF2كتلة التغذية

عالج األطفال 
المصابين بسوء 

التغذية الحاد 
كز العالج  )مرا

يف العيادات 
الخارجية(

األطفال يف سن 
0 - 59 شهراً 

المصابين بسوء 
التغذية الحاد 

دون مضاعفات

 األسر التي 
لديها طفل تم 

إدخاله يف برنامج 
سوء التغذية 

الحاد يتم 
إدراجها يف برامج 

المساعدات 
الغذائية الطارئة

 األسر التي 
لديها طفل 

تم إدخاله يف 
برنامج سوء 

التغذية الحاد 
يتم إدراجها 

يف برنامج 
مساعدات 

سبل العيش يف 
حاالت الطوارئ 

)يف حالة امتالكها 
ألصول إنتاجية( 

 الرعاية 
العالجية 

المحدودة بما 
يف ذلك )اإلدارة 

المتكاملة 
ألمراض الطفولة 
والرعاية السابقة 
للوالدة / الرعاية 

ما بعد الوالدة 
والبرنامج 
الموسع 

للتحصين 
وتنظيم األسرة 

)الوسائل 
ذات المفعول 
القصير األمد( 
والمعلومات 

والتثقيف 
واالتصال.

  إعادة ملء 
الوصفات الطبية 

لألمراض غير 
السارية وتقديم 
حوافز للعاملين 

يف مجال 
الرعاية الصحية، 

والدورات 
التدريبية 
الرسمية 

والتدريب أثناء 
العمل وإحالة 

الحاالت المعقدة 
إىل المستوى 

التايل من الرعاية 

توزيع 
مستلزمات 

اإلصحاح البيئي 
المستهلكة 

ومستلزمات 
مواد تنقية 
المياه على 

األطفال 
المصابين بسوء 

التغذية الحاد 

 ضمان وجود آليات 
إحالة بين برامج حماية 
الطفل وبرامج التغذية.

 تضمين مكون الدعم 
النفسي واالجتماعي يف 
عالج األطفال المصابين 

بسوء التغذية الحاد. 

 التأكد من فهم وتوقيع 
وتقيد جميع موظفي 

التغذية والشركاء 
المنفذين والمتطوعين 

الذين يعملون مع 
السكان المتضررين 

بمدونة السلوك التي 
تنص على التزامهم 

باحترام وتعزيز المعايير 
اإلنسانية وحقوق 

المستفيدين، بما يف ذلك 
سرية بيانات المرضى. 

 التأكد من وصول 
المساعدات والخدمات 

إىل األطفال األكثر ضعفاً.
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

HF3كتلة التغذية

عالج األطفال 
المصابين 

بسوء التغذية 
الحاد المتوسط 

والنساء الحوامل 
والمرضعات 

المصابات بسوء 
التغذية الحاد 

)برنامج التغذية 
التكميلية 
الموجهة(

 األطفال يف 
سن 6 - 59 

شهراً المصابين 
بسوء التغذية 

الحاد المتوسط

 النساء 
الحوامل 

والمرضعات 
المصابات بسوء 

التغذية الحاد

 األسر التي 
لديها طفل 

تم إدخاله يف 
برنامج سوء 

التغذية الحاد 
المتوسط يتم 

إدراجها يف برامج 
المساعدات 

الغذائية الطارئة

 األسر التي 
لديها طفل تم 

إدخاله يف برنامج 
سوء التغذية 

الحاد المتوسط 
يتم إدراجها 

يف برنامج 
مساعدات 

سبل العيش يف 
حاالت الطوارئ 

)يف حالة امتالكها 
ألصول إنتاجية(

 الرعاية 
العالجية 

المحدودة بما 
يف ذلك )اإلدارة 

المتكاملة 
ألمراض الطفولة 
والرعاية السابقة 
للوالدة / الرعاية 

ما بعد الوالدة 
والبرنامج 
الموسع 

للتحصين 
وتنظيم األسرة 

)الوسائل 
ذات المفعول 
القصير األمد( 
والمعلومات 

والتثقيف 
واالتصال.

 إعادة ملء 
الوصفات الطبية 

لألمراض غير 
السارية وتقديم 
حوافز للعاملين 

يف مجال 
الرعاية الصحية، 

والدورات 
التدريبية 
الرسمية 

والتدريب أثناء 
العمل وإحالة 

الحاالت المعقدة 
إىل المستوى 

التايل من الرعاية 

توزيع 
مستلزمات 

اإلصحاح البيئي 
المستهلكة 

ومستلزمات 
مواد تنقية 
المياه على 

األطفال 
المصابين 

بسوء التغذية 
الحاد المتوسط 

والنساء الحوامل 
والمرضعات 

المصابات بسوء 
التغذية الحاد

 التأكد من فهم وتوقيع 
وتقيد جميع موظفي 

التغذية والشركاء 
المنفذين والمتطوعين 

الذين يعملون مع 
السكان المتضررين 

بمدونة السلوك التي 
تنص على التزامهم 

باحترام وتعزيز المعايير 
اإلنسانية وحقوق 

المستفيدين، بما يف ذلك 
سرية بيانات المرضى. 

 ضمان حصول األسر 
التي يعيلها أطفال 

واألطفال غير المصحوبين 
بذويهم واألطفال 

المنفصلين عن ذويهم 
على توزيع خاص للمواد 

الغذائية عند الضرورة، 
وضمان وصول األطفال 
المصابين بسوء التغذية 

الحاد المتوسط إىل الدعم 
النفسي االجتماعي من 

خالل االتصال مع الجهات 
الفاعلة يف مجال حماية 

الطفل.

HF4كتلة التغذية

التثقيف 
الصحي 

)ويشمل تقديم 
االستشارة يف 
مجال تغذية 

الرضع وصغار 
األطفال( 

للنساء الحوامل 
والمرضعات 

ومقدمي الرعاية 
لألطفال يف سن 

0 - 24 شهراً

النساء الحوامل 
والمرضعات 

ومقدمي الرعاية 
لألطفال يف سن 

0 - 24 شهراً 

تضمين 
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام 

 الرعاية 
العالجية 

المحدودة بما 
يف ذلك )اإلدارة 

المتكاملة 
ألمراض الطفولة 
والرعاية السابقة 
للوالدة / الرعاية 

ما بعد الوالدة 
والبرنامج 
الموسع 

للتحصين 
وتنظيم األسرة 

)الوسائل 
ذات المفعول 
القصير األمد( 
والمعلومات 

والتثقيف 
واالتصال.

 إعادة ملء 
الوصفات الطبية 

لألمراض غير 
السارية وتقديم 
حوافز للعاملين 

يف مجال 
الرعاية الصحية، 

والدورات 
التدريبية 
الرسمية 

والتدريب أثناء 
العمل وإحالة 

الحاالت المعقدة 
إىل المستوى 

التايل من الرعاية

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة( 

 توصيل المعلومات 
من خالل الوسائل 

المختلفة للوصول إىل 
المجتمع األوسع ولمراعاة 

المستويات المختلفة 
لمعرفة القراءة والكتابة 
والسن والجنس )على 

سبيل المثال من منزل 
إىل منزل  والملصقات 

والراديو ووسائل التواصل 
االجتماعي واستخدام 

الصور التوضيحية(.

 التشاور مع النساء 
والرجال والفتيان 

والفتيات واألشخاص 
ذوي اإلعاقة والمصابين 

بأمراض مزمنة وكبار 
السن والنساء الحوامل 

والمرضعات واألشخاص 
المهمشين لجمع 

معلومات دقيقة عن 
احتياجاتهم الخاصة 

وتفضيالتهم للخدمات 
الصحية.

الملحق رقم 2
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

HF5كتلة الصحة

اإلدارة المتكاملة 
ألمراض الطفولة

األطفال يف سن 
0 - 59 شهراً 

إحالة األطفال ال ينطبق 
يف ســــن 6 - 23 

شهراً )غير 
المصابين بسوء 

التغذية الحاد( 
والنساء الحوامل 
والمرضعات إىل 
برنامج التغذية 

التكميلية 
الشاملة أو 

توزيع المغذيات 
الدقيقة 

المتعددة؛ 
وفحص وإحالة 

األطفال يف ســــن 
6 - 23 شهراً 

)المصابين 
بسوء التغذية 

الحاد( إىل 
البرنامج 
العالجي 
للمرضى 

الخارجيين / 
برنامج التغذية 

التكميلية 
الموجهة

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(  

 تعزيز قدرة المجتمع 
المحلي على توفير 

الرعاية الصحية 
المستدامة )على سبيل 

المثال، إشراك ودعم 
العاملين يف مجال الصحة 
المجتمعية / المتطوعين 

المجتمعيين يف حمالت 
التطعيم؛ وتوظيف 

وتدريب القابالت 
المحليات(.

 التنسيق مع المجتمع 
المدين المتخصص يف 
العمل مع األشخاص 
ذوي اإلعاقة الحركية 

أو اإلعاقة للمساعدة يف 
تحديد هؤالء األشخاص 

واستخدامهم كمورد 
لتحسين تقديم الخدمات 

وتدريب الموظفين 
وإلحالة الحاالت. 

HF6كتلة الصحة

الرعاية السابقة 
للوالدة والرعاية 

بعد الوالدة

النساء الحوامل 
والمرضعات

إشراك األسر 
التي توجد فيها 

نساء حوامل 
ومرضعات 

يف برامج 
المساعدات 

الغذائية الطارئة

 فحص 
األمهات ألغراض 

سوء التغذية 
الحاد واإلحالة إىل 

برامج التغذية 
التكميلية 

الموجهة

 تقديم 
االستشارة يف 
مجال تغذية 

الرضع وصغار 
األطفال

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(  

 تعزيز قدرة المجتمع 
المحلي على توفير 

الرعاية الصحية 
المستدامة )على سبيل 

المثال، إشراك ودعم 
العاملين يف مجال الصحة 
المجتمعية / المتطوعين 

المجتمعيين يف حمالت 
التطعيم؛ وتوظيف 

وتدريب القابالت 
المحليات(.

 إشراك جميع فئات 
وطبقات السكان 

المتضررين والتشاور 
معها يف تحديد 

االحتياجات الصحية 
واالستجابة لها. قد تؤثر 
المعايير المختلفة على 

ديناميات الطاقة.

HF7كتلة الصحة

خدمات تنظيم 
األسرة )الوسائل 

ذات المفعول 
القصير األمد(

النساء يف سن 
اإلنجاب

تضمين 
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام 

التثقيف يف 
مجال تغذية 

الرضع وصغار 
األطفال

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(   

 التأكد من أن الخدمات 
الصحية تحترم وتستوعب 

الممارسات الثقافية 
والدينية.

 يتعين وجود عدد 
متناسب من العامالت يف 

المجال الصحي.

 استحداث ترتيبات 
خاصة لألشخاص غير 

القادرين على الوصول 
إىل المرافق الصحية، 

مثل الخدمات الصحية 
المتنقلة وما إىل ذلك.

 إشراك جميع فئات 
)على األخص األشخاص 

من ذوي اإلعاقة 
واليافعين واليافعات 
والشباب(  وطبقات 
السكان المتضررين 

والتشاور معها يف تحديد 
االحتياجات الصحية 

واالستجابة لها. 
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

HF8كتلة الصحة

برنامج التحصين 
الموسع

األطفال يف سن 
0 - 59 شهراً 

والنساء يف سن 
اإلنجاب

إحالة األطفال ال ينطبق
يف ســــن 6 - 23 

شهراً )غير 
المصابين بسوء 

التغذية الحاد( 
والنساء الحوامل 
والمرضعات إىل 
برنامج التغذية 

التكميلية 
الشاملة أو 

توزيع المغذيات 
الدقيقة 

المتعددة؛ 
وفحص وإحالة 

األطفال يف ســــن 
6 - 23 شهراً 

)المصابين 
بسوء التغذية 

الحاد( إىل 
البرنامج 
العالجي 
للمرضى 

الخارجيين / 
برنامج التغذية 

التكميلية 
الموجهة

التوعية 
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(   

تعزيز قدرة المجتمع 
المحلي على توفير 

الرعاية الصحية 
المستدامة )على سبيل 

المثال، إشراك ودعم 
العاملين يف مجال الصحة 
المجتمعية / المتطوعين 

المجتمعيين يف حمالت 
التطعيم؛ وتوظيف 

وتدريب القابالت 
المحليات(. 

HF9كتلة الصحة

إدارة األمراض 
السارية وغير 

السارية

تضمين الجميع
معلومات عن 
تناول األغذية 

الصحية والطرق 
المناسبة إلعداد 

الطعام 

التوعية التثقيف الغذايئ
باإلصحاح البيئي 

)بما يف ذلك 
الوقاية من 

الكوليرا عند 
الحاجة(    

 يتعين وجود عدد 
متناسب من العامالت يف 

المجال الصحي.

 التأكد من معرفة 
المستفيدين بالخدمات 

والمساعدات الصحية 
المتاحة ومكان / كيفية 

الحصول عليها.

 التأكد من فهم وتوقيع 
وتقيد جميع موظفي 

التغذية والشركاء 
المنفذين والمتطوعين 

الذين يعملون مع 
السكان المتضررين 

بمدونة السلوك التي 
تنص على التزامهم 

باحترام وتعزيز المعايير 
اإلنسانية وحقوق 

المستفيدين، بما يف ذلك 
سرية بيانات المرضى.

HF10كتلة الصحة

إتاحة القدرة 
على الوصول 

إىل مصدر مياه 
مستدام وآمن 

وإىل خدمات 
الصرف الصحي 

الوظيفية 
والمناسبة 

)المراحيض، 
إدارة النفايات 

الصلبة، الصرف 
الصحي( 

يف المرفق 
الصحي وضمان 

التشغيل 
والصيانة

المرفق الصحي 
المستهدف

إدراج إعادة 
تأهيل المرافق 

الصحية يف 
برامج النقد 

مقابل العمل 
أو الغذاء مقابل 
العمل أو الغذاء 

مقابل األصول

تقديم الدعم ال ينطبق
الفني عند 

االقتضاء

 إجراء تعديالت على 
البنية التحتية لهياكل 

المياه والصرف الصحي 
واإلصحاح البيئي إلتاحة 

الوصول إليها من 
قبل األشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة )مثل 
األشخاص ذوي اإلعاقة 

الجسدية والمسنين(.

 ضمان أن يقلل نمط 
وتكرار التوزيع من 

التعرض للتهديدات 
المتعلقة بالسالمة 
- كن على علم بأن 

المستفيدين قد يواجهون 
السرقة والترهيب 

واالعتداء الجنسي واالبتزاز 
أثناء نقلهم مستلزمات 

النظافة إىل المنزل.

 ضمان أن تكون مواقع 
وطرق الوصول إىل مرافق 

المياه والصرف الصحي 
واإلصحاح البيئي ونقاط 

التوزيع آمنة. 
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الكتلة 
اختيار النشاطالرقمالقيادية

المستفيدين

الربط مع كتلة 
األمن الغذايئ 

والزراعة

الربط مع كتلة 
التغذية

الربط مع كتلة 
الصحة

الربط مع كتلة 
المياه والصرف 

الصحي 
واإلصحاح 

البيئي

اعتبارات الحماية

كتلة المياه 
والصرف 
الصحي 

واإلصحاح 
البيئي 

HF11

توفير 
مستلزمات 

اإلصحاح البيئي 
المستهلكة 

ومستلزمات 
مواد تنقية 

المياه )حاويات 
تخزين المياه 

وخيارات 
معالجة المياه 

المنزلية( 

األطفال يف سن 
0 - 59 شهراً 

المصابين بسوء 
التغذية الحاد 

أو سوء التغذية 
الحاد المتوسط

يمكن تنسيقها 
وإدراجها كجزء 

من المساعدات 
الغذائية الطارئة 

ومساعدات 
سبل كسب 

العيش يف 
حاالت الطوارئ

المستلزمات 
المقدمة 
لألطفال 

المصابين بسوء 
التغذية الحاد 

أو سوء التغذية 
الحاد المتوسط 

 الرعاية 
العالجية 

المحدودة بما 
يف ذلك )اإلدارة 

المتكاملة 
ألمراض الطفولة 
والرعاية السابقة 
للوالدة / الرعاية 

ما بعد الوالدة 
والبرنامج 
الموسع 

للتحصين 
وتنظيم األسرة 

)الوسائل 
ذات المفعول 
القصير األمد( 
والمعلومات 

والتثقيف 
واالتصال.

 إعادة ملء 
الوصفات الطبية 

لألمراض غير 
السارية وتقديم 
حوافز للعاملين 

يف مجال 
الرعاية الصحية، 

والدورات 
التدريبية 
الرسمية 

والتدريب أثناء 
العمل وإحالة 

الحاالت المعقدة 
إىل المستوى 

التايل من الرعاية

 إشراك جميع فئات 
وطبقات السكان 

المتضررين والتشاور 
معها يف تحديد احتياجات 

المياه والصرف الصحي 
واإلصحاح البيئي 

واالستجابة لها. 

 بناء مرافق منفصلة 
للمراحيض واالستحمام 

للذكور واإلناث مع مراعاة 
احتياجات األشخاص من 

ذوي اإلعاقة الجسدية، 
والتأكد من تمييزها 

بوضوح باستخدام الصور 
التوضيحية للمستخدمين 

األميين والعمل مع 
المجتمع المحلي لضمان 
استخدامها من قبل النوع 

المحدد. 

 إشراك ممثلي 
المجتمع المحلي 

واللجنة للقيام بدور نشط 
يف تحديد الحلول ويف 

عمليات صنع القرارات 
التي تؤثر عليهم، وذلك 
لتعزيز الشعور بامتالك 

زمام المبادرة وبناء الثقة 
بالنفس وتحسين مالءمة 

واستدامة االستجابة.

 ضمان المساواة يف 
التمثيل والمشاركة يف 
هياكل المياه والصرف 

الصحي واإلصحاح البيئي.

 بناء قدرات المجتمع 
للحفاظ على هياكل 

المياه والصرف الصحي 
واإلصحاح البيئي والتأكد 

من توفير خدمات 
المياه والصرف الصحي 

واإلصحاح البيئي 
المستدامة، على سبيل 

المثال، إنشاء لجان 
للمياه والصرف الصحي 

واإلصحاح البيئي، وتوفير 
أدوات الصيانة البسيطة 

للبنية التحتية.
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معايير اختيار المستفيدين مالحظة

  جميع األطفـــال دون سن الخامسة، بمن فيهم أولئك المصابيـــن بســـوء التغذية الحاد الوخيـــم 
وســـوء التغذية الحاد المعتـــدل.

  جميع النساء الحوامل والمرضعات، بمن فيهن المصابات بسوء التغذية الحاد.

سيكون هذا هو السكان بأكملهم يف منطقة التجمع استناداً إىل مستوى المرفق المختار.

وفًقا لمعايير كتلة األمن الغذايئ والزراعة وكتلة التغذية.

 األسر التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ الشديد؛
 األســـر النازحـــة الضعيفـــة )يف الوقـــت الحاضـــر، يتســـم النازحيـــن داخليـــاً ببعـــض أســـوأ مؤشـــرات 

األمـــن الغـــذايئ يف البـــالد(؛
 األسر المستضيفة التي تستضيف النازحين داخلياً؛

ــا أطفـــال دون ســـن الخامســـة مصابيـــن بســـوء التغذيـــة الحـــاد أو ســـوء   األســـر التـــي يوجـــد فيهـ
ــاد المتوســـط؛ ــة الحـ التغذيـ

ــاء الحوامـــل و / أو  ــال دون ســـن الخامســـة و / أو نسـ ــا أطفـ ــة التـــي يوجـــد فيهـ ــر الضعيفـ  األسـ
نســـاء مرضعـــات؛

 األسر الضعيفة التي تعيلها نساء؛
 األسر التي يعيلها أطفال؛

 األســـر الضعيفـــة التـــي ليـــس لديهـــا أصـــول أنتاجيـــة ، أو وســـائل دخـــل وظيفيـــة / مصـــدر دخـــل 
موثـــوق بـــه؛

 األسر الضعيفة التي يعيلها مسنون؛
 األسر الضعيفة التي يعيلها أفراد يعانون من أمراض مزمنة؛

 األسر الضعيفة التي يعيلها معوقين جسدياً؛
 المجتمعات المهّمشة الضعيفة، أي المهمشين.

 األسر الضعيفة ال تحصل على مساعدات كافية من مصادر أخرى؛
 األسر التي تستويف معايير الضعف األخرى على النحو الذي تحدده المجتمعات المحلية.

معايير الضعف واالستهداف الخاصة بكتلة التغذية:

معايير الضعف واالستهداف الخاصة بكتلة األمن الغذايئ والزراعة:

معايير الضعف واالستهداف الخاصة بكتلة الصحة:

معايير الضعف واالستهداف الخاصة بكتلة المياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي: 
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ــا للتقييـــم المســـبق والتقييـــم الالحـــق للبرنامـــج  األداة الموصـــى بهـ
المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة

الملحق رقم 3 

الملحق رقم 3

تصميم العينة وتحديد حجم العينة 

يشـــمل هـــذا المســـح منطقـــة التجمـــع التابعـــة للمرفـــق الصحـــي الـــذي تـــم اختيارة، 
مـــن اجـــل تنفيـــذ البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة. تـــم التخطيـــط علـــى 
ــل  ــاً تمثـ ــة إحصائيـ ــر المجاعـ ــن خطـ ــد مـ ــل للحـ ــج المتكامـ ــح البرنامـ ان نتائـــج مسـ

منطقـــة التجمـــع بعينهـــا فقـــط وال يمكـــن تعميمهـــا علـــى مناطـــق مختلفـــة. 

ســـيتم اســـتخدام طريقـــة أخـــذ العينـــة مـــن قبـــل الكتـــل علـــى مرحلتيـــن وذلـــك 
مـــن اجـــل حســـاب حجـــم العينـــة لـــكل تجمـــع ســـكاين يف المنطقـــة التابعـــة للمرفـــق 
الصحـــي )منطقـــة المســـح / الطبقـــة(. تقـــوم الكتـــل باســـتخدام تقنيـــات أخـــذ العينـــة 
مســـتخدمًة الصيغـــة التاليـــة لحســـاب حجـــم العينـــة للمســـوحات مـــع المؤشـــرات 

ـــر عنهـــا كنســـب مئويـــة: الرئيســـية المعبَّ

n = (D((Z2 * p *q(/d2

حيث أن:

n = الحد األدىن المطلوب لحجم العينة
نـــوع العينـــة - 1.2 اخـــذ الكتلـــة للعينـــة  أثـــر التصميـــم )يختلـــف باختـــالف   =D

للمرحلتيـــن( 

)FRM درجة االنحراف المعياري المقابلة لدرجة الثقة )٪90 مأخوذة من = Z
ـــر عنـــه كعـــدد عشـــري )علـــى  يـــة للمؤشـــر الرئيســـي المعبَّ P = النســـبة التقدير
ســـبيل المثـــال 67% = 0.67( - يتـــم توليـــد هـــذا التقديـــر مـــن المتوســـط الوطنـــي 
لمســـوحات FRM التـــي تـــم إجراؤهـــا مؤخـــراً حيـــث تشـــير التقديـــرات إىل أن %67 

مـــن الســـكان يعانـــون مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ. 

P-1   =  q )33 % = 0.33 على أساس التقدير أعاله(
ـــر عنـــه  d = الحـــد األدىن المطلـــوب للدقـــة أو الحـــد األقصـــى المقبـــول للخطـــأ المعبَّ
ــد مـــن  ــذا المســـح الخـــاص بالبرنامـــج المتكامـــل للحـ كعـــدد عشـــري )ألغـــراض هـ
خطـــر المجاعـــة تكـــون نســـبة الدقـــة المطلوبـــة 90% مـــع أخـــذ التكاليـــف والســـرعة 
يف االعتبـــار، بمعنـــى آخـــر، يتـــم أخـــذ نســـبة 10 نقـــاط مئويـــة كحـــد أقصـــى مقبـــول 

ــأ = 0.10(. للخطـ

المســـتخدمة لحســـاب  المقابلـــة  المعاييـــر والتقديـــرات  التـــايل  الجـــدول  يوضـــح 
حجـــم العينـــة للمســـح المقـــرر لـــكل منطقـــة تجمـــع.

تقييم البرنامج المتكامل للحد 
من خطر المجاعة يف اليمن

المالحظات المنهجية

1. تصميم العينة وتقنياتها وإجراءات أخذ العينة

 تم التخطيط على ان نتائج 
مسح البرنامج المتكامل 
للحد من خطر المجاعة 
إحصائياً تمثل منطقة 

التجمع بعينها فقط وال يمكن 
تعميمها على مناطق مختلفة
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الملحق رقم 3

جدول رقم 1:
إجراء حساب حجم العينة - المعايير والتقديرات المستخدمة ألغراض البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة

التقديرالمعايير

)D( 1.2أثر التصميم للعينة العنقودية ثنائية المراحل

1.645درجة االنحراف المعياري مقابل 90% من درجة الثقة 

النســبة المئويــة لألســر التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ - المســتوى الوطنــي - 
)p( المؤشــر الرئيســي

%67

النســبة المئويــة لألســر التــي يتوفــر لهــا األمــن الغــذايئ - المســتوى الوطنــي - المؤشــر 
)q=1-p( الرئيســي

%33

)d = %10( الحد األقصى المقبول للخطأ - )%0.1الحد األدىن المطلوب للدقة )90

5%نسبة عدم االستجابة

الحد األدىن المطلوب لحجم العينة )n( - باستخدام الصيغة المذكورة أعاله )متوسط 
حجــم العينــة لــكل منطقــة تجمــع لمرفــق صحــي حيث ســيتم تنفيذ البرنامج المتكامل 

للحــد مــن خطــر المجاعة(
76 أسرة

ســـيتم اســـتخدام المرحلتيـــن التاليتيـــن الخـــذ العينـــة مـــن قبـــل الكتـــل مـــن أجـــل 
اختيـــار 76 أســـرة لـــكل منطقـــة تجمـــع للمرفـــق صحـــي. 

• المرحلة األوىل:

ســـيتم اختيـــار عشـــر مناطـــق بشـــكل عشـــوايئ لـــكل تجمـــع تابـــع لمرفـــق صحـــي 
ليتـــم تغطيتهـــا بالبرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة باســـتخدام حجـــم 
يتناســـب مـــع حجـــم الســـكان مـــع األخـــذ يف االعتبـــار المناطـــق الزراعيـــة اإليكولوجيـــة 
للمرفـــق  التابـــع  الســـكان  تجمـــع  منطقـــة  يف  الريفيـــة   / يـــة  الحضر والمناطـــق 

الصحـــي؛

• المرحلة الثانية:

سيتم اختيار ثمان أسر بشكل عشوايئ من داخل كل منطقة مختارة.

استخدام العينة
العنقودية ثنائية المراحل 

سيتم اختيار
 8

  أسر بشكل عشوايئ من 
داخل كل منطقة مختارة.

سيتم اختيار
 10

 مناطق بشكل عشوايئ لكل 
تجمع تابع لمرفق صحي

1

2

المرحلة

المرحلة
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الملحق رقم 3

القسم 1: رقم األسرة ومعلومات الموقع

القسم 2: معلومات األسرة

تقييم البرنامج المتكامل
للحد من خطر المجاعة يف اليمن

االستبيان

اسم الباحث:                                                                       التاريخ:

القرية / الحي1.4اسم المحافظة1.1

موقع األسرة1.5اسم المديرية1.2
1 = حضري

2 = ريفي    

رقم األسرة1.6المنطقة الفرعية/المدينة1.3

عالقة المستجيب مع رب األسرة1.7

1. رب األسرة
2. رجل بالغ

3. زوجة رب األسرة
4. امرأة بالغة

 2.1
هل أنت نازح من منطقة 

اخرى ام ال؟ 

0 = ال
 1 = نعم 

انتقل إىل 2.4  إذا كانت اإلجابة ال على2.1  

 2.2 
هل تعيش يف مركز / 
مخيم جماعي أو مع 

مستضيف؟ 

1 = مركز / مخيم جماعي
2 = مستضيف

3 = بيت مستقل

        
                    

منذ متى وأنت نازح؟ 2.3
1 = نازح حديثاً )يونيو 2018 حتى اآلن(

2 = نازح منذ 6 أشهر - سنة واحدة
3 = نازح ألكثر من سنة

        
                   

كم يبلغ عدد أفراد أسرتك؟2.4
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الملحق رقم 3

القسم 3: أليات التكيف

3
يف األسبوع الماضي هل صادف أنك ال تملك غذاء كايف أو 

ماال كافيا لشراء الغذاء الالزم؟
0 = ال

1 = نعم 
        

                

يف حالة اإلجابة بـ نعم اسأل عن كل بند.

يف حالة اإلجابة بـ ال )إنتقل إىل السؤال 4(

0 = ال ينطبق     
1 = يوم واحد   2 = يومان                         
3 = 3 أيام        4 = 4 أيام      
5 = 5 أيام        6 = 6 أيام              

7 =  7 أيام

االعتماد على اطعمة اقل جودة وأقل تكلفة3.1
        

                

أستالف بعض الطعام او االعتماد على مساعدات االهل والاصدقاء3.2
        

                

شراء طعام بالدين3.3
        

                

جمع اطعمه من االحراش او حصاد مزروعات غير جاهزة للحصاد3.4
        

                

استهالك بذور زراعة الموسم القادم3.5
        

                

ارسال افراد االسرة لتناول الطعام يف مكان آخر3.6
        

                

ارسال افراد االسرة للتسول3.7
        

                

تقليص كمية الطعام اثناء تناول الوجبات3.8
        

                

حظر الغذاء على كبار السن حتى يتسنى لالطفال تناول الطعام3.9
        

                

تناول الطعام فقط ألفراد العائلة العاملين على حساب افراد العائلة غير 3.10
العاملين

        
                

تقليص عدد الوجبات التي يتناولوها خالل اليوم3.11
        

                

قضاء يوماً كامالً بدون طعام3.12
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الملحق رقم 3

القسم 4: إستراتجيات استهالك الغذاء والتنوع الغذايئ لألسره

كم عدد افراد االسره المتواجدين يف المنزل االسبوع الماضي

هل تستطيع إخبارنا كم مرة يف األسبوع 
الماضي تناولت أسرتك المواد الغذائية 
التالية، أعدت أو استهلكت يف المنزل، 

وكذا ما كانت مصادرها؟
)لجميع أفراد األسرة) 

هل تناولت االسرة 
المواد الغذائية 

المذكورة خالل الـ24 
الماضية؟

0 = ال
1 = نعم

عدد األيام التي تناولت 
فيها األسرة المواد 

الغذائية المذكورة يف 
األسبوع الماضي؟

ما كان المصدر الرئيسي 
لهذه المواد الغذائية يف 

األسبوع الماضي؟

0 = لم تتناولها      

1 = يوم واحد

2 =يومين

3 = 3 أيام

4 = 4 أيام

5 = 5 أيام    

6 = 6 أيام

7 = 7 أيام    

1= أنتجتها األسرة بنفسها             
2= صيد أسماك / صيد بري 

/جمع
3= تم شرائها نقدا                 

4= تم شرائها أجل
5= قرض/إهداء )أقارب/ 

أصدقاء/ جيران( 
6= التسول              

7= المقايضة                              
8 = مساعدات غذائية )الحكومة- 

برنامج األغذية – صدقة(  
9= اعطيت مقابل عمل

99= ال ينطبق

بر، خبز، رز، مكرونه، او حبوب اخرى4.1

بطاط والجذور4.2

خضروات4.3

كه4.4 كه أو عصير فوا فوا

اللحوم4.5

الدواجن4.6

بيض4.7

السمك والمأكوالت البحريه4.8

فاصوليا، عدس، مكسرات4.9

مشتقات الحليب )ما عدا الزبدة(4.10

الزيوت أو الدهون أو السمن4.11

السكر أو العسل4.12

التوابل، الشاي ، القهوه4.13

البهارات )المقادير الصغيرة تضاف كنكهات(4.14
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الملحق رقم 3

القسم 5: استراتيجيات التكيُّف مع سبل المعيشة )تدابير نقصان االصول / سبل المعيشه)                                                                                               

أجب على األسئلة التالية بحسب وضع األسرة يف الـ 30 يوما 
الماضية

هل قمت أو أحد افراد اسرتك باألعمال التالية
 خالل 30 يوم الماضية بسبب العوز؟

0= مطلقا لم يتعرض لهذا العوز.
1= ال، هذا الخيار غير متوفر  )مستنفذ(.

2= نادراً )مرة أو مرتين خالل الـ 30 يوما 
الماضية(.

3= أحياناً )من 3 إىل 10 مرات خالل الـ30 يوما 
الماضية(.

كثر من 10 مرات خالل الـ30 يوما  4= دائماً ) أ
الماضية(.

5.1
بيع أصول/مقتنيات األسرة )الراديو أو األثاث أو الثالجة أو 

التلفاز أو المجوهرات أو المالبس الخ(

         
                      

شراء الطعام بالدين 5.2
         

                      

إنفاق المدخرات5.3
         

                      

اقتراض المال5.4
         

                      

بيع األصول اإلنتاجية أو وسائل النقل )ماكينة الخياطة أو 5.5
العربية أو الدراجة الهوائية أو السيارة الخ(

         
                      

استهالك مخزون البذور المحفوظ للموسم القادم5.6
         

                      

سحب األطفال من المدارس5.7
         

                      

بيع المنزل أو األرض5.8
         

                      

التسول5.9
         

                      

بيع إناث الماشية األخيرة  )اخر ما تبقى من االناث(5.10
         

                      

التقليل من نفقات التعليم والصحة )بما يف ذلك األدوية(5.11
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الملحق رقم 3

6 - ما هو مصدر المياه الذي 
كثر خالل  استخدمته أسرتك أ

الثالثين يوماً الماضية؟
 )اختر إجابة واحدة(

* المياه ألغراض الشرب 
والطبخ واالستحمام

ن نمحسَّ غير محسَّ

1.شبكة مياه ممدودة إىل المجمع
2. شبكة مياه الممدودة إىل 

الحنفيات العامة
3. بئر

4. بئر محمية
5.خزان محمي لتجميع مياه 

األمطار
6. عين مياه محمية

7. المياه المعبأة يف زجاجات

8. المياه المنقولة بالوايتات
9. ربط غير قانوين بشبكة 

المياة
10.خزان غير محمي لتجميع 

مياه األمطار
11. بئر غير محمية

12. عين مياه غير محمية

13.المياه السطحية )نهر، سد، بحيرة، بركة، جدول، قناة(
14. أخرى )أذكرها(:

7 - هل كان لديك ما يكفي من المياه يف الثالثين يوماً 
الماضية لتلبية احتياجات أسرتك؟

1= نعم
2= ال

إذا كانت إجابة »ال« على 
السؤال رقم 7، اطرح 

عليه هذا السؤال:
7.1 كيف تتكيف مع 

قلة المياه؟
)حدد كل ما ينطبق

ولكن ال تقرأ الخيارات(

1. الحد من استهالك مياه الشرب
2. تقليـــل كمية المياه لممارســـات 
النظافـــة الصحيـــة )اســـتحمام أقل، 

الخ(
3. إنفـــاق األمـــوال، التي تنفق عادة 

على أشـــياء أخرى، لشراء المياه 

4. الذهـــاب إىل نقطـــة ميـــاه أبعـــد 
لجلـــب  المعتـــادة  النقطـــة  مـــن 

الميـــاه
5. الحصـــول علـــى الميـــاه دينـــاً / 

المياه اقتـــراض 
6. شـــرب الميـــاه التـــي ُتســـتخدم 
ألغـــراض  أو  للتنظيـــف  عـــادة 

الشـــرب غيـــر  أخـــرى 
7. أخرى )أذكرها(:

القسم 6: مصادر المياه

القسم 7: مشاكل جلب المياه 
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الملحق رقم 3

9 - هل لديك صابون يف 
منزلك؟

أطلب رؤية الصابون 

1. نعم )رأيت الصابون(
2. نعم )ولكن لم أرى الصابون(

3. ال

علـــى  “ال”  اإلجابـــة  كانـــت  إذا 
الســـؤال رقـــم 9، اطـــرح عليـــه 

هـــذا الســـؤال:

9.1 إذا ال، فلمـــاذا ال يوجـــد 
لديـــك صابـــون؟

 اختر إجابة واحدة

1. غير متوفر يف السوق المحلية.
2. نفضل أن نستعيض عنه )مثالً: الرماد(.

3. نحن يف انتظار التوزيع المقبل
4. نفد منا الصابون.

5. السوق بعيد جداً.
6. ال يمكننا تحمل تكلفته.
ياً. 7. الصابون ليس ضرور

8. أخرى )أذكرها(:

8 - هل يمكن ألفراد أسرتك 
الوصـــول إىل مرحاض صالح 

لالستخدام؟

 اختر إجابة واحدة

1. جميع األفراد يمكنهم الوصول إليه واستخدامه.
2. جميـــع األفـــراد يمكنهـــم الوصـــول إليـــه ولكـــن البعـــض منهـــم فقـــط 

يستخدمه.
3. بعض األفراد فقط يمكنهم الوصول إىل المرحاض.

4. ال أحد من األفراد يمكنه الوصول.
5. ال أريد اإلجابة.

الخيـــار  المســـتجيب  اختـــار  إذا 
 ،8 3 علـــى الســـؤال رقـــم  أو   2

الســـؤال: اطـــرح عليـــه هـــذا 

 / المشكـــــــــلة  مــــــــــــــــــا   8.1
المتعلقـــة  المشكــــــــــــــــــــــــــالت 

لمرحـــاض؟ با

)حـــدد كل ما ينطبق ولكن ال 
تقرأ الخيارات(

1.  ال توجد مرافق كافية / مزدحمة للغاية. 
2. انعدام / عدم كفاية المياه. 

3. المراحيض غير نظيفة / غير صحية.
4.انعدام الخصوصية / عدم الفصل بين الرجال والنساء.

5. غير آمن )بدون باب، بدون قفل، الخ(.
6. حفرة الصرف ممتلئة.

7. انسداد األنابيب.
8. انسداد شبكة المجاري.

9.  تلف البنية )الهيكل(.
10. أخرى. 

إذا اختـــار المســـتجيب الخيار 1 
أو 2 أو 3 علـــى الســـؤال رقم 8، 

اطـــرح عليه هذا الســـؤال:

8.1 مـــــــــــــا نـــوع المــــــــــرحاض 
الـــذي يمكـــن ألفراد أســـرتك 

الوصـــول إليهـــا؟

 اختر إجابة واحدة

1. المرحـــاض الـــذي يســـتخدم فيـــه الشـــطف بالمـــاء إىل العـــراء )غيـــر 
محّســـن(.

2. المرحـــاض الـــذي يســـتخدم فيـــه الشـــطف بالمـــاء إىل خـــزان / 
شـــبكة مجـــاري / حفـــرة )محّســـن(.

3. مرحاض بحفرة مغطاة / مع لوح )محّسن(.
4. مرحاض بحفرة مكشوفة / بدون لوح )غير محّسن(.

5. غير ذلك.

القسم 8: الوصول إىل المراحيض

القسم 9: ممارسات النظافة
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10 - هل تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك ألي من 
األمراض التالية خالل األسبوعين الماضيين؟

1. نعم
2. ال

إذا كانت إجابة المستجيب “نعم” على السؤال رقم 10، 
اطرح عليه هذا السؤال:

10.1 -  إذا نعم، هل قمت أنت أو هم بالتماس العالج 
يف المرفق الصحي؟

1. نعم
2. ال

التهابات الجهاز التنفسي الحادة

أمراض اإلسهال

الكوليرا

سوء التغذية

المالريا

الحصبة

أمراض جلدية

إصابات جسدية

عدوى المرحاض )العدوى المهبلية) 

مرض نفسي

مـــرض متعلـــق بالصحـــة اإلنجابيـــة والجنســـية 
للمـــرأة

ال شيء

آخر

ال أعرف

11 - ما هي المشاكل األكثر 
تعقيـــداً المرتبطـــة بالمرافق 
إليهـــا  والوصـــول  الصحيـــة 

الموقع؟ داخـــل 

)بحد أقصى 3 خيارات(

1. ال توجد أي مشكلة.
2. السعر )مكلف للغاية(.

3. السعر )السعر عادي ولكن المجتمع المحلي غير قادر على الدفع(.
4. الجودة )خدمة سيئة، الموظفين غير مؤهلين / ال يتحلون بالودية(.

5. ال يتوفر طاقم طبي من النساء.
6. الحجم )نوع المرفق ال يتوافق مع حجم السكان / مزدحم / نقص الموظفين يف المرفق(.

7. المرافق الصحية األكثر قرباً تعرضت لألضرار / التدمير بسبب القتال.
8. عدم وجود نوع من الخدمات )عدم انتظام إمدادات األدوية(.

9. عدم قدرة المجتمع المحلي على الوصول بسبب الوضع األمني.
10. أخرى.

11. ال أعرف. 

القسم 10: انتشار األمراض وسلوك إلتماس الرعاية الصحية

القسم 11: المشاكل المرتبطة بالمرفق الصحي
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ينبغـــي مـــلء المصفوفـــة للســـكان الذيـــن يعيشـــون يف المناطـــق المحـــددة التـــي هـــي 
مناطـــق تجمـــع المرفـــق الصحـــي الـــذي يقـــدم خدماتـــه للســـكان األكثـــر ضعفـــاً. ال يتـــم 
إدراج النازحيـــن داخليـــاً بشـــكل منفصـــل، ولكـــن يمكـــن إدراجهـــم “كموقـــع اســـتضافة 
للنازحيـــن داخليـــاً” ضمـــن منطقـــة التجمـــع؛ وينبغـــي تحليـــل الثغـــرات لـــكل مـــن 

النازحيـــن داخليـــاً والســـكان المســـتضيفين.

الملحق رقم 4 -  مصفوفة التخطيط الخاصة بالبرنامج المتكامل
                            للحد من خطر المجاعة 

النشاطالرقمالكتلة

أسماء الشركاء العاملين يف 
 ]HF1[ منطقة التجمع

]قم بإضافة جميع القرى المشمولة[

أسماء الشركاء العاملين يف 
 ]HF2[ منطقة التجمع

]قم بإضافة جميع القرى المشمولة[

المشاريع 
الجارية

المشاريع 
المخطط 

لها

الثغرة )نعم 
/ ال(

المشاريع 
الجارية

المشاريع 
المخطط 

لها

الثغرة )نعم 
/ ال(

على مستوى األسرة

كتلة األمن الغذايئ 
HH1والزراعة

المساعدات الغذائية الطارئة )إما 
عن طريق التوزيع العام لألغذية 
أو الحواالت النقدية أو القسائم(

كتلة األمن الغذايئ 
HH2والزراعة

توفير المدخالت الزراعية ودعم 
الثروة الحيوانية ودعم ُمدخالت 

االصطياد

كتلة األمن الغذايئ 
األنشطة المدرة للدخلHH3والزراعة 

HH4كتلة التغذية

فحص وإحالة األطفال المصابين 
بسوء التغذية الحاد أو سوء 

التغذية الحاد المتوسط والنساء 
الحوامل والمرضعات المصابات 

بسوء التغذية الحاد 

كتلة التغذية

 HH5
)أنظر 
أيضاً 

HH8 و 
)HH13

رسائل تغذية الرضع وصغار األطفال 

التحصينHH6كتلة الصحة

معالجة حاالت التفشيHH7كتلة الصحة

كتلة الصحة

 HH8
)أنظر 
أيضاً 

HH5 و 
)HH13

التثقيف الصحي

خدمات الصحة اإلنجابية )توزيع HH9كتلة الصحة
مستلزمات الوالدة اآلمنة(

كتلة المياه والصرف 
توفير الوصول المستدام إىل مياه HH10الصحي واإلصحاح البيئي

الشرب المأمونة

الملحق رقم 4
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النشاطالرقمالكتلة

أسماء الشركاء العاملين يف 
 ]HF1[ منطقة التجمع

]قم بإضافة جميع القرى المشمولة[

أسماء الشركاء العاملين يف 
 ]HF2[ منطقة التجمع

]قم بإضافة جميع القرى المشمولة[

المشاريع 
الجارية

المشاريع 
المخطط 

لها

الثغرة )نعم 
/ ال(

المشاريع 
الجارية

المشاريع 
المخطط 

لها

الثغرة )نعم 
/ ال(

كتلة المياه والصرف 
HH11الصحي واإلصحاح البيئي

بناء المراحيض من خالل نُُهج 
التعبئة المجتمعية )التي يمكن 
أن تشمل نهج مكون الدعم أو 

نهج النقد مقابل العمل(

كتلة المياه والصرف 
الصحي واإلصحاح 

البيئي
HH12

توفير مستلزمات اإلصحاح 
البيئي المستهلكة ومستلزمات 

مواد تنقية المياه )حاويات 
تخزين المياه وخيارات معالجة 

المياه المنزلية(

كتلة المياه والصرف 
الصحي واإلصحاح البيئي

 HH13
)أنظر 
أيضاً 

HH5 و 
)HH8

التواصل بين األشخاص بشأن 
اإلصحاح البيئي وصحة البيئة 

على مستوى المجتمع المحلي

كتلة األمن الغذايئ 
C1والزراعة

تجهيز المنتجات الزراعية 
األساسية )مثل استخراج زيت 

السمسم(  

كتلة األمن الغذايئ 
C2والزراعة

إعادة التأهيل وبناء القدرة من 
خالل برامج النقد مقابل العمل 

والغذاء مقابل العمل والنقد 
مقابل األصول والغذاء مقابل 

األصول

كتلة األمن الغذايئ 
مساحات صغيرة إرشاديةC3والزراعة

كتلة األمن الغذايئ 
تطعيم المواشي الشامل C4والزراعة

برنامج التغذية التكميلية C5كتلة التغذية
الشاملة

مجموعات الدعم بين األمهات C6كتلة التغذية
)تغذية الرضع وصغار األطفال(

C7كتلة الصحة
التثقيف الصحي وإصدار 

الوسائل األساسية لتنظيم 
األسرة

الرعاية العالجية المحدودةC8كتلة الصحة

كتلة المياه والصرف 
توفير الوصول المستدام إىل مياه C9الصحي واإلصحاح البيئي

الشرب المأمونة

كتلة المياه والصرف 
C10الصحي واإلصحاح البيئي

بناء المراحيض من خالل نُُهج 
التعبئة المجتمعية )التي يمكن 
أن تشمل نهج مكون الدعم أو 

نهج النقد مقابل العمل(

كتلة المياه والصرف 
التوعية بالصحة واإلصحاح C11الصحي واإلصحاح البيئي

البيئي

الملحق رقم 4
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الملحق رقم 4

النشاطالرقمالكتلة

أسماء الشركاء العاملين يف 
 ]HF1[ منطقة التجمع

]قم بإضافة جميع القرى المشمولة[

أسماء الشركاء العاملين يف 
 ]HF2[ منطقة التجمع

]قم بإضافة جميع القرى المشمولة[

المشاريع 
الجارية

المشاريع 
المخطط 

لها

الثغرة )نعم 
/ ال(

المشاريع 
الجارية

المشاريع 
المخطط 

لها

الثغرة )نعم 
/ ال(

على مستوى المرفق الصحي

HF1كتلة التغذية
إحالة األطفال المصابين بسوء 
التغذية الحاد ومضاعفاته إىل 
أقرب مركز للتغذية العالجية

HF2كتلة التغذية
عالج األطفال المصابين بسوء 
كز العالج يف  التغذية الحاد )مرا

العيادات الخارجية(

HF3كتلة التغذية

عالج األطفال المصابين بسوء 
التغذية الحاد المتوسط والنساء 
الحوامل والمرضعات المصابات 

بسوء التغذية الحاد )برنامج 
التغذية التكميلية الموجهة(

HF4كتلة التغذية

التثقيف الصحي )ويشمل 
تقديم االستشارة يف مجال تغذية 

الرضع وصغار األطفال( للنساء 
الحوامل والمرضعات ومقدمي 

الرعاية لألطفال يف ســــــــن 0 - 
ً 24 شهرا

اإلدارة المتكاملة ألمراض HF5كتلة الصحة
الطفولة

الرعاية السابقة للوالدة والرعاية HF6كتلة الصحة
بعد الوالدة

خدمات تنظيم األسرة )الوسائل HF7كتلة الصحة
ذات المفعول القصير األمد(

HF8كتلة الصحة
برنامج التحصين الموسع

إدارة األمراض السارية وغير HF9كتلة الصحة
السارية

HF10كتلة الصحة

إتاحة القدرة على الوصول 
إىل مصدر مياه مستدام 

وآمن وإىل خدمات الصرف 
الصحي الوظيفية والمناسبة 

)المراحيض، إدارة النفايات 
الصلبة، الصرف الصحي( 

يف المرفق الصحي وضمان 
التشغيل والصيانة

كتلة المياه والصرف 
HF11الصحي واإلصحاح البيئي 

توفير مستلزمات اإلصحاح 
البيئي المستهلكة ومستلزمات 

مواد تنقية المياه )حاويات 
تخزين المياه وخيارات معالجة 

المياه المنزلية( 
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ينبغـــي أن تتضمـــن خطـــة العمـــل أنشـــطة البرنامـــج المتكامـــل للحـــد مـــن خطـــر المجاعـــة 
والشـــهر الـــذي ســـيتم فيـــه التنفيـــذ؛ كمـــا يمكـــن أن تتضمـــن أنشـــطة أخـــرى ينبغـــي القيـــام 
يـــارات الرصـــد المشـــتركة.  بهـــا بصـــورة مشـــتركة، مثـــل اجتماعـــات التنســـيق المنتظمـــة وز
ينبغـــي أن تحـــدد المجموعـــة جميـــع األنشـــطة ذات الصلـــة التـــي ينبغـــي إدراجهـــا يف خطـــة 

العمـــل.

الملحق رقم 5 - نموذج لخطة العمل على مستوى منطقة تجمع المرفق
                        الصحي لتنفيذ البرنامج المتكامل للحد من خطر المجاعة

النشاط
المسؤولية والقيادة
 )الوكالة والشخص)

الهدفالمؤشر
اإلجراءات التي 

يتعين اتخاذها )حدد 
من قبل من ومتى(

التقدم المحرز
كتمل، على المسار  )ا

الصحيح، تأخر، تأجل، أُلغي(

الشريك القيادي 
)منظمة غير حكومية 

ومن وزارة فنية محلية( 
للبرنامج المتكامل للحد 

من خطر المجاعة يف 
منطقة تجمع المرفق 

الصحي الذي تم تحديده

تم تحديد الشريك 
القيادي

تم تحديد ممثل 
السلطة المحلية 

القيادي

نعم

نعم

عقد اجتماعات التنسيق 
الشهرية يف المرافق 
الصحية مع جميع 

الشركاء العاملين يف 
منطقة تجمع المرفق 

الصحي

عدد اجتماعات 
التنسيق التي تم 
عقدها يف السنة 

عدد محاضر 
االجتماعات مع 

نقاط العمل 
الواضحة تم 

إعدادها ومشاركتها
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تحديد وسد جميع 
الثغرات يف األنشطة 

حسب مصفوفة 
التخطيط الخاصة 

بالبرنامج المتكامل للحد 
من خطر المجاعة

النسبة المئوية 
للثغرات المحددة 

التي تم سدها
75%

القيام بزيارات ميدانية 
للرصد المشترك

عدد الزيارات التي 
تم القيام بها خالل 

السنة
2
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https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen/
integrated-programming-famine-risk-reduction-ifrr

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة 
موقع البرنامج المتكامل للحد من مخاطر المجاعة
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