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المشترك  التخطيط  في  شاركت  إنسانية 
لعام  لليمن  اإلنسانية  اإلستجابة  لخطة 

2014

من   21 في  قائمة  إنسانية  أنشطة  لديهم 
22 الــ  اليمن  محافظات 

منظمات محلية غير
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لــ  المساعدة  لتوفير 
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الخامسة سن  تحت  طفل 
التغذية  سوء  من  يعانون 

د لحا ا

من  شخص 
داخليا النازحين 

مياه  يجدون  ال  شخص 
خدمات  أو  لالستهالك  صالحة 
الصحي  أوالصرف  االصحاح 
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الحدود واألسماء والتسميات الموضحة والمستخدمة ال تعني إقرارا أو قبوال رسميا من قبل األمم المتحدة 
 ochavisual@un.org :تاريخ اإلنتاج: 9 أكتوبر/تشرين األول 2014     المصادر: الفريق القُطري للعمل اإلنساني، مجموعات العمل ، أوتشا    استخالص اآلراء

اليمن: لمحة عامة عن األزمة اإلنسانية (حتى 9 أكتوبر/تشرين األول 2014)

يواجه اليمن حالة طوارئ إنسانية واسعة النطاق ناجمة عن سنوات من تراجع التنمية وانتشار الفقر وانعدام الخدمات األساسية 
وغياب سلطة الدولة وسيادة القانون في العديد من المناطق.  وفي الوقت نفسه، اضطرت اآلالف من األسر اليمنية هذا العام 
وحده إلى الفرار من منازلها نتيجة للصراع. وتتطلب الحلول المستدامة لهذه المشاكل طويلة األجل إحراز تقدم على مسار 

اإلصالح السياسي واالقتصادي. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى توفير دعم فوري للحد من المعاناة اإلنسانية.



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 

خالل  من  المالي  الدعم  توفير 
لليمن اإلنسانية  االستجابة  خطة 

المناشدة  نصف  من  أقل  تمويل  تم 
كبيرة  ثغرات  يترك  مما  اإلنسانية، 

الجهود  الستدامة  فقط  ليس  تهديدا  تشكل 
بحدوث  يهدد  أيضا  ولكن  اإلنسانية، 

لسوء  نتيجة  األطفال  بين  سيما  ال  وفيات 
الممكن  من  التي  واألمراض  التغذية 

عالجها.  أو  منها  الوقاية 

اإلنساني الوصول  تسهيل 

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

اليمن.  في  اإلنسانية  المساعدات  وصول 
وعدم  الحياد  مبادىء  مع  وتماشيا  لذا 
كافة  حث  يجب  واالستقاللية،  التمييز 

تسهيل  على  اليمن  في  الفاعلة  الجهات 
اإلغاثة  في  للعاملين  اآلمن  الوصول 

المحتاجين. إلى  اإلنسانية 

لبدء ديارهم  إلى  العودة  على  النازحة  العائالت  مساعدة 
الصراع فيها  انتهى  التي  المناطق  في  جديدة  حياة 

لآلتي: الدعم  اإلنساني  المجال  في  الشركاء  وفر 

المواد  من  األلغام  حقول  إخالء 
العودة مناطق  في  المتفجرة 

الرزق  كسب  سبل  تأهيل  إعادة 
الزراعية

المياه  امدادات  تأهيل  إعادة 
لمجتمعية ا

االجتماعية  الخدمات  توفير 
على  لمساعدتهم  لألطفال  والنفسية 

الصراع بعد  ما  فترة  مواجهة 

التي  المدارس  تأهيل  إعادة 
الدمار أصابها 

للصراع نتيجة  النازحين  األشخاص  مساعدة 

80,000
من  فروا  شخص 
نتيجة  منازلهم 

عام  في  للصراع 
2014

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

المتنقلة. الصحية  والعيادات 

5,000 - 9,999
>10,000

حديثا النازحين  عدد 

<5,000

ت تطعيما

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

استهداف  تم 

إلى  الوصول  تم 
نسبة 

المستهدفين  األطفال  من 
11 شهر)  – 6 (بين 

إلى  الوصول  تم 

المستهدفين  األطفال  من 
59 شهر)  – 12 (بين 

إلى  الوصول  تم 

مليون 

المعيشة بسبل  مرتبط  ودعم  غذائية  مساعدات  على  حصلوا  شخص  مليون   3.4

صحية خدمات  على  حصلوا  شخص  مليون   2.8

سليمة اصحاحية  وخدمات  نظيفة  مياه  إلى  للوصول  مساعدات  تلقوا  شخص  مليون   0.8

التغذوية الخدمات  من  استفادوا  شخص  مليون   0.7

(2014 لعام  االنسانية  االستجابة  (خطة  المساعدات  تسليم  انجازات 

7.63.4
2014 لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة 

مليون مليون 
من  مستهدف  شخص 

بة  االستجا
إليهم  الوصول  تم  شخص 
المستهدفين) من   45%)

االستجابة اإلنسانية لعام 2014


