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 خلفية عامة
    13.1حوالي  اليمنيين  من  نصف مليون  من  أكثر   أي  السكان  المساعدات  مجموع  أنواع  الى نوع من  بحاجة هم

على أنها  2013 لليمن في المائة من المشاريع الواردة في خطة االستجابة اإلنسانية 80اإلنسانية. وقد جرى تصنيف 
اجات اإلنسانية ذات أولوية عالية نظراً إلى التوسع الكبير في نطاق األزمة. وتهدف هذه المشاريع إلى تلبية االحتيمشاريع 

  األساسية وتوفير الحماية ووضع األساس لقدرات الصمود والمرونة في مواجهة الصدمات عبر تدخالت اإلنعاش المبكر.

 م2013للفترة المتبقية من العام أهمية  األكثر األنشطة
بتحديد األنشطة اإلنسانية ذات األولوية العليا الخاصة بكل منهم نظرا  2013في خطة االستجابة اإلنسانية قام الشركاء 

إلدراك بأن العديد من المشاريع ذات األولوية العليا قد ل نتيجةم وكذلك 2013لآلثار الناجمة عن عجز التمويل في العام 
نوية لخطة االستجابة اإلنسانية ال تتلقى التمويل الكامل. وقد طلب منسق الشؤون اإلنسانية كجزء من المراجعة نصف الس

من بين مشاريعها ذات األولوية العالية. وتهدف هذه الجهود  كثر أهميةً لليمن من المجموعات القطاعية تحديد األنشطة األ
. كما وضعت كل لخطةالتنفيذ المخصص عام المن  للفترة المتبقيةإلى تيسير إجراء التخطيط من قبل الشركاء والمانحين 

في المائة من مجموع المتطلبات غير  25عايير محددة لتحديد هذه األنشطة بكلفة مقدرة مستهدفة ال تتجاوز مجموعة م
   التمويل السريع والطارئ من أجل تلبية االحتياجات األساسية األكثر والممولة للمجموعة. تتطلب هذه األنشطة المحددة

 م.2013في اليمن للفترة المتبقية من عام  أهمية
 

 
 
 

 
 

وجود بعض االستثناءات الضرورية في المائة على الرغم من  25معظم المجموعات كانت قادرة على الحفاظ على سقف 
في المائة من االحتياجات غير الممولة. يلخص  25في الحاالت التي تجاوزت فيها متطلبات إنقاذ األرواح وحدها سقف 

الجدول أدناه التكلفة اإلجمالية المقدرة لألنشطة األكثر أهمية في كل مجموعة. ويلي هذا الجدول المزيد من التفاصيل حول 
المزيد من المعلومات عن المشاريع واألنشطة المحددة٬ وكيف قامت  ٬ إضافة إلىر أهمية لكل مجموعةاألكثاألنشطة 

خاص قبل منسقي المجموعات٬ وتظهر في كل قسم من  حسب ما وردالمجموعات بانتقاء أنشطتها األكثر أهمية 
  ق المجموعة.مجموعة معلومات اإلتصال بمنسّ بال

 

 األكثر أهميةكلفة األنشطة  المجموعة
 بالدوالر (تقديرات)

 المتطلبات غير الممولة
 بالدوالر  يونيو) 10(حتى 

األنشطة األكثر أهمية كنسبة مئوية 
 من المتطلبات غير الممولة

اإليواء٬ المواد غير الغذائية٬ إدارة وتنسيق 
 25.1% 39,538,784 9,953,580 المخيمات

 25.3% 28,864,646 7,276,440 اإلنعاش المبكر

 24% 17,864,432 4,300,000 التعليم

 67% 193,358,074 129,737,400 األمن الغذائي والزراعة

 25.1% 48,233,795 12,058,449 الصحة

جئون٬ طالبي لجوء٬ قطاعات متعددة (ال
 25% 31,662,847 7,915,712 مهاجرون)

 25% 66,767,657 16,691,914 التغذية

 19.1% 34,969,718 6,662,700 الحماية

 21.4% 67,108,369 14,400,000 المياه والنظافة والصرف الصحي

  208,996,195 اإلجمالي
 

528,368,322  
 %39.5 

 م2013للفترة المتبقية من العام األكثر أهمية  األنشطة
  م2013يونيو  20|  2013المراجعة نصف السنوية لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن 

 نشاط أكثر أهمية
 

 نشاط أكثر أهمية
 في المائة 25≤ 

 

 إجمالي المتطلبات غير الممّولة
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  اإليواء٬ المواد غير الغذائية٬ إدارة وتنسيق المخيمات
المخيمات على االحتياجات في تركز األنشطة األكثر أهمية في مجموعة اإليواء٬ والمواد غير الغذائية٬ وإدارة وتنسيق 
في اليمن٬  اً الفئات احتياج شدّ المناطق الشمالية٬ وذلك نظراً إلى أن المجتمعات المحلية المتضررة هناك تحتوي على أ

م استهدفت في معظمها المناطق المتضررة الواقعة في جنوب 2013وكذلك ألن جهود االغاثة في النصف األول من عام 
 هم من النازحون داخليا والعائدون إلى ديارهم والمجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات. البالد. المستفيدين

 دوالر أمريكي 9,953,580ألنشطة األكثر أهمية: معظم االكلفة المقدرة ل 
  :25النسبة من إجمالي االحتياج غير الممّول % 

 المحافظات العدد المستهدف من السكان النشاط
حين والعائدين والمجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات في توفير المأوى للناز
 المحافظات الشمالية.

  سوف يتلقى النازحون والعائدون والمجتمعات المحلية المتضررة من
النزاعات خدمات لإليواء الطارئ أو اإليواء المؤقت أو األكواخ المبنية من 

مستلزمات  الطين أو مساعدات لدفع إيجارات السكن أو مجموعات من
 .اإليواء. كما سيتم أيضا تنفيذ أنشطة صغيرة النطاق إلعادة التأهيل

 أمانة العاصمة٬ شخص  240,000
حجة٬ صعدة٬ عمران٬ 

محافظة صنعاء٬ الجوف٬ 
 ريمة٬ ذمار

توفير المواد غير الغذائية للنازحين٬ أو للعائدين٬ أو للمجتمعات المحلية المتضررة 
 .الشمالية من النزاعات في المحافظات

  يحتاج النازحون داخليا والعائدون والمجتمعات المحلية المتضررة من
النزاعات إلى المستلزمات المنزلية األساسية من أجل تلبية احتياجاتهم 

 األساسية.

 أمانة العاصمة٬ شخص  141,000
حجة٬ صعدة٬ عمران٬ 

محافظة صنعاء٬ الجوف٬ 
 ريمة٬ ذمار

 .3والمزرق  1تعزيز إدارة وتنسيق المخيمات في مخيمي المزرق 
  يحتاج هذين المخيمين إلى إدارة وتنسيق أقوى لضمان تلبية االحتياجات

  شخص فيهما. 14,000األساسية للساكنين فيهما والبالغ عددهم حوالي 

 محافظة حجة (حرض) شخص 14,000

  hille@unhcr.orgللمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع إليزابيث إيميلي: 

 اإلنعاش المبكر
وذلك في المناطق التي  ألنها عقبة كبرى تعيق اإلنعاش  تركز أنشطة اإلنعاش المبكر األكثر أهمية على إزالة األلغام 

 لدعم األسر في أبين التخاذ خطوات حاسمة نحو االنتعاش المستدام.كذلك ويمكن الوصول إليها 
 دوالر أمريكي 7,276,440ألنشطة األكثر أهمية: معظم االكلفة المقدرة ل 
  :25النسبة من إجمالي االحتياج غير الممّول % 

 المحافظات فاستهداال النشاط
 بأمان وفعالية وكفاءة.إزالة األلغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب 

  وجود األلغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب يمنع المجتمعات
المحلية من العودة إلى الحياة الطبيعية٬ وبالتالي يعّرض حياة الناس للخطر 

 ويطيل من أمد اعتمادهم على تلقي المساعدات.

مليون متر مربع من   2.6
 األراضي

صعدة وعمران وأبين 
 وإب وحجةوحضرموت 

 من موظفي منظمات المجتمع المحلي في أبين حول "إدارة النزاعات". 360تدريب 
  التحسن األخير الذي حدث في أبين مشجع ولكنه هش. وسيساعد وجود قدرات

محلية أقوى تعمل على إدارة النزاعات على ضمان انتقال أبين بثبات نحو 
   االنتعاش المستدام.

 أبين لمحليمن أفراد المجتمع ا  360

توفير مدخالت في مجال الثروة الحيوانية لألسر الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات في محافظة 
 أبين.

  فقدت األسر الريفية في المناطق التي شملها المسح من محافظة أبين نصف
مواشيها في المتوسط إضافة إلى مقدار مماثل من الدخل. كانت األسر التي 

تضررا. مساعدة هذه األسر على الوقوف مرة أخرى تعيلها نساء هي األكثر 
 على أقدامها سيسهم أيضاً في ضمان االنتعاش المستدام.

شخص من السكان   7,000
(النساء اللواتي يعلن أسرهن بشكل 

 )أساسي

 أبين

  amal.elmoghrabi@undp.orgللمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع أمل المغربي: 

mailto:amal.elmoghrabi@undp.org
mailto:hille@unhcr.org
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 التعليم
ويات هذه األنشطة لتركز أنشطة التعليم األكثر أهمية على ضمان أن بيئات التعلم لألطفال آمنة ومناسبة للتعليم. حددت أو

ابل تركيز األنشطة في المناطق الجنوبية في في محاولة لتحقيق التوازن مق صعدة وعمران  في المناطق الشمالية 
 النصف األول من العام.

 دوالر أمريكي 4,300,000ألنشطة األكثر أهمية: معظم االكلفة المقدرة ل 
  :24النسبة من إجمالي االحتياج غير الممّول % 

 المحافظات االستهداف النشاط
مدرسة في مديرية حرف  18إعادة تأهيل وإصالح وتوفير اإلمدادات األساسية إلى 

 سفيان (محافظة عمران).
  ست مدارس في هذه المديرية سوف تصبح عاجالً غير صالحة لالستخدام٬

من الطلبة من صفوفهم الدراسية.  1,200ج وخرتسبب في أي ما سي
مدرسة أخرى مشكلة االكتظاظ والتحول إلى بيئة غير مناسبة  12وتواجه 

 للتعليم وعلى نحو متزايد.

 عمران طفل وطفلة   3,400

للبنات أخرى بما في ذلك المرافق الصحية المنفصلة للبنين و تحسين البيئة المحيطة 
 مدرسة في صعدة. 35في  

  مدرسة في صعدة ال تزال غير صالحة للتعلّم. ومن بينها  230أكثر من
 مدرسة في حالة حرجة وتعرض األطفال لمخاطر الصحة والسالمة. 26

 صعدة طفل وطفلة  8,750

   amodhesh@unicef.org عبدهللا سفيان مدهش:للمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع 

 ألمن الغذائي والزراعةا
تغذوي ألولئك  تقدم األنشطة األكثر أهمية في مجموعة األمن الغذائي والزراعة مساعدات غذائية منقذة لألرواح ودعم

الذين ال يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية األساسية. كما حدد الشركاء أنشطة لقدرات الصمود في مواجهة الصدمات 
في المائة من االحتياجات غير الممولة. وقد تجاوز  الشركاء  67من بين األنشطة األكثر أهمية. تمثل هذه األنشطة سوية 

في المائة نظراً إلى أن غالبية هذه األنشطة هي  25نسبة  دوالزراعة الحّد الموصى به عنفي مجموعة األمن الغذائي 
 .إلنقاذ األرواح بمساعدات المواد الغذائية األساسية ودعم التغذية الصحية

 مليون دوالر للدعم بالمواد الغذائية ومساعدات التغذية) 110.5( دوالر أمريكي 129,737,400ألنشطة األكثر أهمية: معظم االكلفة المقدرة ل 
  :67النسبة من إجمالي االحتياج غير الممّول % 

 المحافظات االستهداف النشاط
تقديم مساعدات المواد الغذائية ودعم التغذية الصحية لألشخاص الذين يعانون من 

 االنعدام الشديد لألمن الغذائي.
  مليون نسمة من السكان اليمنيين يعانون من انعدام  10.5يقدر أن نحو

األمن الغذائي٬ وأن نصفهم تقريباً قد تضرروا بشدة من انعدام األمن 
الغذائي. ومن الضروري تقديم مساعدات غذائية عاجلة لتلبية احتياجات 

 البقاء على قيد الحياة لهؤالء الناس.

إب٬ أبين٬ البيضاء٬ تعز٬ حجة٬  مليون شخص  4.7
لحديدة٬ ذمار٬ صنعاء٬ عدن٬ ا

لحج٬ مأرب٬ المحويت٬ 
 عمران٬ الضالع٬ ريمة٬ صعدة

استعادة أصول كسب العيش من أجل تحسين الدخل واألمن الغذائي والقدرة على 
 الصمود والتكيف.

  سوف تستمر المساعدات الغذائية الطارئة طالما لزم األمر. إال أنه يجب
قدرات السكان على الصمود والتّحمل على الشركاء أيضا العمل على بناء 

حتى يمكن أن تترسخ ظروف االنتعاش المستدام فور انتهاء األوضاع 
   الطارئة.

أبين٬ صنعاء٬ تعز٬ صعدة٬  شخص  260,000
حجة٬ الحديدة٬ لحج٬ ريمة٬ 
عدن٬ عمران٬ ذمار٬ إب٬ 

 الجوف٬ الضالع

  herman.bergsma@fao.orgهرمان برغسما: للمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع 
 
 

mailto:herman.bergsma@fao.org
mailto:amodhesh@unicef.org
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 الصحة
تركز األنشطة األكثر أهمية في مجموعة الصحة على ضمان استمرار الحصول على الخدمات الصحية األساسية 

للنازحين داخليا وللفئات األشّد ضعفا من السكان غير النازحين٬ بما في ذلك الالجئين والمهاجرين٬ وذلك من خالل دعم 
ارة الفرق المتنقلة. ويطالب الشركاء أيضا الجهات المانحة بدعم بشكل أساسي بدال من إدوالمرافق الصحية الثابتة القائمة 

 الجهود المبذولة لمكافحة التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية "اإليدز" واألمراض األخرى المنقولة جنسيا.
 دوالر أمريكي 12,058,449ألنشطة األكثر أهمية: معظم االكلفة المقدرة ل 
  25الممّول: النسبة من إجمالي االحتياج غير % 

 المحافظات االستهداف النشاط
محافظة  12توفير خدمات الرعاية والتحصين واإلحالة الصحية األولية األساسية في 

 ذات أولوية.
  الرعاية الصحية هي الضرورة األساسية للبقاء. وقد تمكن الشركاء بتمويل

مليون  4.2مليون شخص حتى اآلن٬ إال أن  1.1جزئي من مساعدة 
آخرين من الفئات األشّد ضعفا في التعرض للمخاطر الصحية شخص 

 يفتقرون إلى الحصول على الخدمات الصحية ما لم يتوفر التمويل الكاف.

أبين٬ البيضاء٬ تعز٬ حجة٬  مليون شخص  4.2
الحديدة٬ شبوة٬ صعدة٬ صنعاء٬ 
 عدن٬ لحج٬ عمران٬ الضالع

وس نقص المناعة البشرية تحسين خدمات الوقاية والعالج والتوعية بشأن فير
 "اإليدز" واألمراض األخرى المنقولة جنسيا.

  أظهرت األبحاث أن ظروف األزمات تتسبب في انتشار فيروس نقص
المناعة البشرية "اإليدز" واألمراض األخرى المنقولة جنسيا. ويقدر 

من الشباب معرضون لخطر اإلصابة بفيروس  3,300الشركاء وجود 
 ية "اإليدز".نقص المناعة البشر

 عدن وحجة من الشباب  3,300

  kamal.olleri@gmail.com كمال أولري: للمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع

 قطاعات متعددة (الجئون٬ طالبي لجوء٬ مهاجرون)
المساعدة المتكاملة لألعداد الواردة ضمن الهجرة المختلطة: يسعى الشركاء في المجموعة متعددة القطاعات إلى تقديم 

الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين. وتشمل األنشطة األكثر أهمية بالنسبة لبقية السنة المساعدات المنقذة لألرواح ودعم 
 في المائة من االحتياجات غير الممولة. 25العودة الطوعية للمهاجرين. وتمثل هذه األنشطة 

 دوالر أمريكي 7,915,712ألنشطة األكثر أهمية: معظم الفة المقدرة لالك 
  :25النسبة من إجمالي االحتياج غير الممّول % 

 المحافظات االستهداف النشاط
 تقديم مساعدات إنقاذ األرواح إلى الواصلين الجدد إلى اليمن.

 المساعدات المنقذة لألرواح ضرورية جداً للمهاجرين وطالبي اللجوء 
٬ والذين في معظمهم يصلون في حالة عوز شديد. تم في عام الجدد
شخص واصل جديد قدموا إلى  107,000م تسجيل أكثر من 2012

 البحر األحمر والبحر العربي/خليج عدن. عبرشواطئ اليمن 

 تعز ولحج وشبوة وأبين شخص  91,000

 ن.اإلنسانية إلى الالجئين الذين يعيشون في اليم اتتقديم المساعد
  يعتمد الالجئين المسجلين على المساعدات اإلنسانية في توفير احتياجاتهم

الحياتية الضرورية. ويجب توفير هذه المساعدات في كال من المخيمات 
 الحضرية.السكن ومناطق 

 لحج وعدن وصنعاء الجئ والجئة  103,225

 تمكين العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن.
  يفتقر المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل في كثير من األحيان إلى وسائل

العودة إلى ديارهم. ويمكن أن تقيهم العودة الطوعية من االعتماد على 
 المساعدات.

 حجة (حرض)٬ صنعاء٬ عدن  مهاجرون  3,000

المالئمة٬ بما في ذلك من خالل  تحديد ضحايا االتجار بالبشر وإحالتهم إلى الخدمات
 .إلحالةمخصص ل خط هاتفي ساخن

 عدن٬ لحج مهاجرون  1,575

mailto:kamal.olleri@gmail.com
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  القليل من اإلحصاءات المتعلقة باالتجار بالبشر متاحة في اليمن٬ إال أن
عواقب ذلك معروفة جيدا وتشمل االعتداء الجسدي والجنسي. ويحتاج 

 الضحايا إلى إحالة سريعة إلى خدمات مالئمة. 

 ن وجعله مفتوحا باستمرار لألشخاص ضمن دعم توفر هاتف اإلحالة الساخ
الهجرة المختلطة سيسهل من إجراءات اإلحالة والحصول على الخدمات 

 (الخدمات الصحية والدعم النفسي واالجتماعي٬ الخ).

توعية فعالة لزيادة الوعي  تحمال تنفيذاالتجار بالبشر عن طريق  منالحّد 
 بالمخاطر.
 والفهم الكامل لمخاطر االتجار بالبشر أمر ضروري لمكافحة هذه  الوقاية

الممارسات. وسوف يعّد هذا النشاط خطة توعية محددة بشأن االتجار 
 بالبشر والمخاطر واإلجراءات العالجية الممكنة.

 عدن مهاجر  1,575

حالة٬ بناء قدرات السلطات اليمنية على حماية الالجئين (التسجيل والتوثيق وتحديد ال
 الخ).

  الالجئون وطالبو اللجوء يواجهون مخاطر انتهاكات حقوق اإلنسان على
أيدي المهربين والمتاجرين٬ وتحتاج السلطات الحكومية تلقي مساعدات 

لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في استقبال الوافدين الجدد واستكمال 
  إجراءاتهم.

صنعاء٬ حجة٬ حضرموت٬  موظف رسمي  300
 ز٬ أبين٬ شبوة٬ عدنلحج٬ تع

   tzakaria@iom.int: | و/أو مع تيريزا زكريا messiaen@unhcr.orgآن ماري ميسيان:  للمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع

 التغذية
يعانون سوء التغذية  ممنتركز األنشطة األكثر أهمية في مجموعة التغذية على توفير الرعاية المنقذة لألرواح لألطفال 

وللنساء الحوامل والمرضعات٬ بما في ذلك العالج من سوء التغذية الحاد٬ وتوفير األغذية التكميلية٬ وتوزيع مكمالت 
 تمعية المحلية والخدمات المتنقلة.المغذيات الدقيقة عبر المرافق الصحية المج

 دوالر أمريكي 16,691,914ألنشطة األكثر أهمية: معظم االكلفة المقدرة ل 
  :25النسبة من إجمالي االحتياج غير الممّول % 

 المحافظات االستهداف النشاط
 توفير الرعاية العالجية لألطفال المصابون بسوء التغذية الحاد الشديد في اليمن.

  حاجة ضرورية إلى الحصول على األدوية والمستلزمات المناسبة هناك
إلنقاذ أرواح األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم٬ والذين 
هم معرضون لمخاطر وفاة بمعدل تسعة أضعاف التهديد الذي يواجهه 
أقرانهم من األطفال األصحاء. ويعمل الشركاء على تحديد األولويات 

التي تعاني من مستويات سوء التغذية الحاد بمعدالت أعلى من  للمحافظات
 .العتبات الحرجة

الحديدة وحجة وتعز ولحج  طفل  72,000
 وعدن وصعدة والجوف وأبين

توفير األغذية التكميلية لألطفال والنساء الحوامل والمرضعات ممن يعانون من سوء 
 التغذية الحاد المتوسط.

  تساعد األغذية التكميلية على منع المزيد من تدهور حالة األشخاص
المصابين بسوء التغذية الحاد المتوسط. لدى النساء الحوامل والمرضعات 
اللواتي يعانين من نقص التغذية واللواتي يحصلن على أغذية تكميلية 

يعانون من سوء التغذية٬ وهّن أكثر قدرة ال والدة أطفال أفضل لفرصة 
  ى الحمل والرضاعة بصورة صحية.عل

  شخص  179,000
 
 طفل و  126,000(

 مرأة)  53,000

الحديدة وحجة وتعز ولحج 
 وعدن وصعدة والجوف وأبين

توفير المغذيات الدقيقة التكميلية المتعددة لألطفال تحت سن الخامسة وللنساء الحوامل 
 والمرضعات.

  بين النساء واألطفال في ينتشر نقص المغذيات الدقيقة على نطاق واسع
اليمن٬ وغالبا ما يصحب ذلك اإلصابة بسوء التغذية الحاد. ويكون األطفال 

المتضررين بذلك أكثر عرضة للوفاة٬ إال أن توزيع المغذيات الدقيقة 
   المتعددة يمكن أن يساعد على تخفيف هذه المخاطر.

 شخص  305,000
 
 و طفل  252,000(

 مرأة)  53,000

جة وتعز ولحج الحديدة وح
 وعدن وصعدة والجوف وأبين

الحديدة وحجة وتعز ولحج   طفل  72,000تدريب العاملين الصحيين والمتطوعين الصحيين المجتمعيين على تقديم المساعدة 

mailto:tzakaria@iom.int
mailto:messiaen@unhcr.org
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المنقذة لألرواح ومساعدات التغذية لألطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد 
 الشديد.
  التدريب على بروتوكوالت العالج أمر ضروري إلنقاذ أرواح األطفال

مصابين بسوء التغذية دون سن الخامسة. وذلك ليتمكن المتطوعين ال
المجتمعيين من تحديد وإحالة األطفال المصابين بسوء التغذية الشديد إلى 

  العاملين في الصحة لتلقي العالج. 

 
(لالستفادة من مهارات 

التحديد والمعالجة من قبل 
 المتدربين)

 وعدن وصعدة والجوف وأبين

  adobamo@unicef.orgدوبامو:   أنتينيه للمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع

 الحماية
تركز األنشطة األكثر أهمية في مجموعة الحماية على بناء القدرات وتعزيز جهود التوعية على الحماية٬ كل ذلك في 

ية أكثر استدامة. وتتركز هذه الجهود خاصة على العنف القائم على النوع االجتماعي وحماية ائمحاولة لخلق بيئة وق
 األطفال.
 دوالر أمريكي 6,662,700ألنشطة األكثر أهمية: معظم االكلفة المقدرة ل 
  :19النسبة من إجمالي االحتياج غير الممّول % 

 المحافظات االستهداف النشاط
قدرات الحماية لدى الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع  بناء

المدني والمنظمات المجتمعية ومقدمي الخدمات والشركاء في المجال 
 اإلنساني.
  تحتاج كل هذه الجهات إلى كفاءات أقوى متخصصة للتعامل مع

قضايا الحماية. وسوف تساهم المطبوعات اإلرشادية وجهود 
 التدريب األخرى على تعزيز القدرات لديها. 

  لقائم ايمكن أن يساهم دعم نظام إدارة المعلومات حول العنف
ي على تحسين العمل بأخالقيات مهنية ف جتماعيعلى النوع اال

 جمع بيانات حول العنف ضد المرأة وتحليلها. 

  لقائم اتوفير خدمات آمنة وسرية متعددة القطاعات ترتبط بالعنف
للنساء والفتيات والفتيان والرجال للكشف  جتماعيعلى النوع اال

جتماعي في مناطق لقائم على النوع االاالعنف حاالت عن 
 النزوح والعودة والهجرة.

 3 منظمات ورش عمل للحكومة و
المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية 

 والمجموعات األخرى

 8  برامج تدريبية للجهات الفاعلة في
 مجال الحماية

  من مقدمي الخدمات  200تدريب
من الناجين على أساليب  1,000و

التعامل مع العنف القائم على النوع 
 االجتماعي

  منظمات غير حكومية في مجال  5تدريب
لعنف القائم على النوع إدارة معلومات ا

 االجتماعي

  من الناجين 100تقديم المساعدة لـ %
الذين يكشفون عن حوادث العنف القائم 
 على النوع االجتماعي التي يتعرضون لها

حجة (حرض)٬ صعدة٬ 
أبين٬ عمران٬ عدن٬ 

 لحج

تعزيز جهود التوعية المجتمعية حول قضايا الحماية٬ وال سيما حول العنف 
 جتماعي ومخاطر األلغام.النوع االالقائم على 
  سيساعد تدريب المجتمعات المحلية حول قضايا الحماية وإنشاء

لجان للقيام بأنشطة الحماية على تحسين مستويات الوعي حول 
 الحماية واالستجابة للتهديدات المرتبطة بها. 

  التوعية حول العنف القائم على النوع االجتماعي وتحسين
لوقاية والحّد من مخاطر العنف القائم على الجهود المبذولة ل
 النوع االجتماعي. 

  سيقلل رفع مستويات الوعي بمخاطر األلغام من نسبة الحوادث
 والوفيات الناجمة عن اإلصابات المتعلقة باأللغام.

  من  400,000توعية وتثقيف عدد
األطفال والبالغين المتعلمين حول مخاطر 

 األلغام

 24,000 مات التوعية يستفيدون من خد
والوقاية من العنف القائم على النوع 

 االجتماعي

  لجان 10االنتهاء من إنشاء 

عمران٬ حجة٬ عدن٬ 
 أبين٬ لحج٬ صعدة

تعزيز حماية األطفال من خالل تحسين التوعية والرصد واإلحالة في 
 القضايا المتعلقة بحماية األطفل.

  توفير الرعاية المؤقتة لألطفال المهاجرين الذين تقطعت بهم
 السبل وتنسيق لم الشمل مع أسرهم والحد من التعرض للمخاطر. 

  رصد وتوثيق انتهاكات حماية األطفال يسمح للشركاء بتتبع
التقدم المحرز وسوف يثري أية خطط للمناصرة وحشد التأييد 

 حول هذه القضية. 

  إنشاء لجان حماية األطفال وضمان قدر أكبر من المشاركة

 1,000 من األطفال المهاجرين 

  ل مليون طفل عبر سبل أفض 1.5مساعدة
 لرصد االنتهاكات الجسيمة ضد األطفال

  100,000طفل و  300,000مساعدة 
من اآلباء/البالغين من خالل المساحات 
المالئمة لألطفال/مراكز األسرة ولجان 

 حماية األطفال

حجة (حرض)٬ 
والحديدة٬ عدن٬ صعدة٬ 

 أبين

mailto:adobamo@unicef.org
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المجتمعية في مجال حماية األطفال٬ بما في ذلك من خالل تقديم 
من المساحات المالئمة لألطفال إضافة  100الدعم ألكثر من 

     إلى برامج الوقاية من العنف. 

 musah@unhcr.orgهاجر موسى:   للمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع

 المياه والنظافة والصرف الصحي
انخفاض مستويات التمويل لمجموعة المياه والنظافة والصرف الصحي حتى اآلن يشير إلى ضرورة اتخاذ خيارات 

األكثر أهمية بالنسبة صعبة يتم عبرها تمكين المشاريع من االستفادة من أي تمويل إضافي في األشهر القادمة. األنشطة 
لبقية السنة ستستهدف المناطق الجغرافية التي توجد فيها أكبر االحتياجات التي لم تتم تلبيتها٬ مع التركيز على المناطق 

المتضررة من النزاعات المسلحة. وهذا األمر يشمل أيضا تقديم الدعم للمشاريع التي تعزز من الحلول الدائمة حيث األطر 
 ويل طويلة بما فيه الكفاية للسماح بذلك.الزمنية للتم

 دوالر أمريكي 14,400,000ألنشطة األكثر أهمية: معظم االكلفة المقدرة ل 
  :21النسبة من إجمالي االحتياج غير الممّول % 

 المحافظات االستهداف النشاط
توفير أو تيسير الحصول على المعلومات الكافية حول المياه اآلمنة والنظافة 

 الصحيوالصرف 
  ضمان توفير خدمات المياه والنظافة والصرف الصحي األساسية

 )1في الجوف وأبين وحجة وصنعاء وصعدة (

 ل إلى موارد المياه ودعم نهج اإلدارة   تحقيق قدر أكبر من الوص
 )2العادلة للمياه في الجوف وحجة (

  توفير المياه الصالحة للشرب للنازحين والعائدين والمستضيفين
 )3المتضررين من النزاعات واألمراض وسوء التغذية في أبين (

 25,000  شخص في الجوف
 )1وأبين (

 50,000  شخص في المناطق
 )1الريفية في حجة وصنعاء (

 111,000  شخص في أبين
 )1وحجة وصعدة (

 45,000  شخص في الجوف و
 )2في حجة ( 42,000

 60,000 ) 3شخص( 

الجوف وأبين وحجة 
 وصنعاء٬ صعدة

عادة تأهيل المرافق الصحية لضمان احتوائها على المعايير المقبولة في إ
 مجال المياه والنظافة والصرف الصحي

  على صعدة وأبين ولحج وعمران أولىالتركيز بشكل 

 2  صعدة وأبين ولحج وعمران مليون شخص 

  r.luff.washcc@gmail.comريتشارد لوف:   للمزيد من التفاصيل٬ الرجاء التواصل مع
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