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منظمة

المشترك  التخطيط  في  شاركت  إنسانية 
لعام  لليمن  اإلنسانية  اإلستجابة  لخطة 

15  - 2014

من   21 في  قائمة  إنسانية  أنشطة  لديهم 
22 الــ  اليمن  محافظات 

منظمات محلية
 غيرحكومية

منظمات دولية
 غيرحكومية 

هيئات حكومية

المتحدة األمم 

أكثر
 من 

أولويات التمويل في 2015

83
الشركاء من 

مليون 
دوالر 

عليا أولوية  ذات  أنشطة 

أخرى أولويات  ذات  أنشطة 

مليون 
دوالر 

مليون 
دوالر 

417.8 

322.6 

(%56)

(%44)

129.8 مليون دوالر (18%)
قدرات المرونة والتحّمل، إنعاش، 

بناء القدرات

3.3 مليون دوالر (<%1)
تنسيق، تقييم، أبحاث

116.8 مليون دوالر (%16)
قدرات المرونة والتحّمل، إنعاش، 

بناء القدرات

21 مليون دوالر (%3)
تنسيق، تقييم، أبحاث

184.8 مليون دوالر (%25)
إنقاذ مباشر لألرواح و حماية

748.1

284.7 مليون دوالر (%38)
إنقاذ مباشر لألرواح و حماية

ت لمتطلبا ا
اإلمداد والتموين والتنسيق واألمن 7.7 مليون دوالر (1%)

االحتياجات إنسانية

15.98.4 13.4

334,000250,000 840,000215,000

10.6 مليون مليون  مليون مليون 
 شخص في حاجة إلى 
المساعدات اإلنسانية
 (%61 من إجمالي السكان)

طفل تحت سن الخامسة
يعانون من سوء التغذية 

الحاد

نازح داخلي

شخص يفتقرون مياه صالحة 
لالستهالك أو خدمات 

اإلصحاح أوالصرف الصحي 

شخص ال يحصلون 
على الخدمات 

الصحية

شخص يعانون من 
انعدام األمن الغذائي

الجيءنازح عائد

الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة ال تعني إقرارًا أو قبوًال رسميًا من قبل األمم المتحدة 
  www.reliefweb.int  yemen.humanitarianresponse.info  yemen@humanitarianresponse.info :تاريخ اإلصدار: 1 فبراير 2015     المصادر: الفريق الُقطري للعمل اإلنساني، مجموعات العمل ، أوتشا    مقترحات وآراء

اليمن: لمحة عامة عن األزمة اإلنسانية (حتى 1 فبراير 2015)

واالفتقار  الفقر  وانتشار  التنمية  تراجع  من  سنوات  عن  ناجمة  النطاق  واسعة  إنسانية  طوارئ  حالة  اليمن  يواجه 
نزوح  إلى  الصراع  أدى  كما  المناطق.  من  العديد  في  القانون  وسيادة  الدولة  سلطة  وغياب  األساسية  الخدمات  إلى 

في  واالستمرار  بالبقاء  اإلنساني  العمل  شركاء  التزم  وقد  غيرها.   الكثير  على  وأثر  األسراليمنية  من  اآلالف 
التي  اإلنسانية  األزمة  يخوضونها خالل  التي  اإلنسانية  المعاناة  من  اليمن  في  الضعفاء  النتشال  المساعدات  إيصال 
من  اإلنساني  العمل  شركاء  لتمكين  اإلنسانية  االستجابة  لخطة  الفوري  الدعم  توفير  الضروري  ومن  بالبلد.  تعصف 

اليمن.  في  للمحتاجين  المبادئ  على  المرتكزة  المساعدة  تقديم 
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Text Styles for infographics and other items
Introduction text
The introduction, also commonly referred to as 
a “dek” helps to provide some basic information 
about the subject of the graphic. The introduc-
tion, also commonly referred to as a “dek” 
helps to provide some basic information about 
the subject of the graphic.The introduction, also 
commonly referred to as a “dek” helps to 
provide some basic information about the 
subject of the graphic.

General Infographics copy

Chart Titles

Chart text 9pt

Chart text 8pt

Axis Labels

General copy can be used for text boxes and other 
explanations on maps and infographics. General copy 
can be used for text boxes and other explanations on 
maps and infographics.General copy can be used for 
text boxes and other explanations on maps and 
infographics.General copy can be used for text boxes 
and other explanations on maps and infographics.

General Infographics copy

It may be useful at times to use text boxes that are set 
on a white background, on top of maps or other 
elements. This text box can be copied for that 
purpose. It has been inset 5 pts for clarity.

كيفية دعم الجهود اإلنسانية بشكل أفضل

كافة  بين  الشراكات  تعزيز 
المجال  في  الفاعلة  الجهات 

ني اإلنسا

طفرة  الماضية  الثالث  السنوات  شهدت 
في  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  عدد  في 
يمكننا  معا،  العمل  خالل  ومن  اليمن. 

أساس  على  فاعلية  أكثر  استجابة  ضمان 
وتضافر  لالحتياجات  مشترك  تحليل 

إلى  الوصول  من  نتمكن  بحيث  القدرات 
مختلف  في  المحتاجين  من  أكبر  قدر 

البالد.  أنحاء 

خطة  عبر  المالي  الدعم  توفير 
لليمن اإلنسانية  االستجابة 

االستجابة  تمويل  في  النقص  يتسب 
وجود  في  اإلنساني  االستغاثة  لنداء 

االستدامة  فقط  تهّدد  ال  كبيرة  فجوات 
كذلك  تنذر  بل  اإلنسانية،  الجهود  في 

أرواح  تهدد  كبيرة  مخاطر  بظهور 
خطة  وتمّثل  المعيشية.  وحياتهم  الناس 

األرضية  هذه  اإلنسانية  االستجابة 
اليمني. الشعب  لمساعدة  المالئمة 

اإلنساني الوصول  تسهيل 

العام  األمن  إنعدام  حالة  تستمر 
قطع  و  الدائرة  العدائية  واألعمال 
تقييد  في  أخرى  وعوامل  الطرق 

اليمن.  في  اإلنسانية  المساعدات  وصول 
اإلنسانية  مبادىء  مع  وتماشيا  لذا 

في  واالستقاللية  التمييز  وعدم  والحياد 
كافة  حث  يجب  اإلنساني،  بالعمل  القيام 
تسهيل  على  اليمن  في  الفاعلة  الجهات 

اإلغاثة  في  للعاملين  اآلمن  الوصول 
المحتاجين. إلى  اإلنسانية 

مساعدة األسر النازحة على العودة إلى ديارها لبدء
حياة جديدة في المناطق التي انتهت فيها النزاعات

لآلتي: الدعم  اإلنساني  المجال  في  الشركاء  وفر 

المواد  من  األلغام  حقول  إخالء 
العودة مناطق  في  المتفجرة 

العيش  كسب  سبل  تأهيل  إعادة 
الزراعية

المياه  امدادات  تأهيل  إعادة 
لمجتمعية ا

االجتماعية  الخدمات  توفير 
على  لمساعدتهم  لألطفال  والنفسية 

النزاع بعد  ما  فترة  مواجهة 

التي  المدارس  تأهيل  إعادة 
الدمار أصابها 

للنزاعات نتيجة  النازحين  األشخاص  مساعدة 

100,000
من  فروا  شخص 
نتيجة  منازلهم 

عام  في  للصراع 
2014

الشخصية  النظافة  وأطقم  واإليواء  الغذائية  المواد  اإلنساني  المجال  في  الشركاء  وفر 
الصحية  للمنشآت  الطبية  االمدادات  وكذلك  حديثا  األسرالنازحة  من  لآلالف  المياه   وفالتر 

المتنقلة. الصحية  والعيادات 

5,000 - 9,999
>10,000

حديثا النازحين  عدد 

<5,000

تحصين

4.9 %97%97 %100

حملة  أطلقت   ،2014 أغسطس/آب  في 
شلل  مرض  انتشار  لخطر  للتصدي  وطنية 
األفريقي  القرن  من  الهجرة  بسبب  األطفال 

في  الصراع  فيه  اندلع  الذي  الوقت  في 
الحالي،  العام  من  سابقة  فترة  في  عمران 

حملة  إطالق  طريق  عن  الشركاء  تمكن 
وقف  من  الحصبة  ضد  سريعة  تطعيمات 

المرض. هذا  تفشي 

دون سن  طفل 
مسة لخا ا

استهدافهم  تم 

إليهم الوصول  المستهدفين تم  األطفال  من 
11 شهر)  – 6 (بين 
إليهم  الوصول  تم 

المستهدفين  األطفال  من 
59 شهر)  – 12 (بين 

إليهم الوصول  تم 

مليون 

المعيشة بسبل  مرتبط  ودعم  غذائية  مساعدات  على  حصلوا  شخص  مليون   3.8

صحية خدمات  على  حصلوا  شخص  مليون   3.8

سليمة إصحاحية  وخدمات  نظيفة  مياه  إلى  للوصول  مساعدات  تلقوا  شخص  مليون   1.5

التغذوية الخدمات  من  استفادوا  شخص  مليون   1

(2014 لعام  االنسانية  االستجابة  (خطة  المساعدات  تسليم  انجازات 

7.63.8
2014 لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة 

مليون 

مليون 

مليون 
من  مستهدف  شخص 

بة  االستجا
إليهم  الوصول  تم  شخص 
المستهدفين) من   %50)

8.2
2015 شخص مستهدف من االستجابة في 

االستجابة اإلنسانية لعام 2014


