
 مسودة أولية

  اليمن في اإلنساني الوضع حول رئيسية رسائل

 3102 لليمن اإلنسانية االستجابة وخطة

 

 في الشروع إلى إضافة 2102 - 2102 والتنمية االستقرار لتحقيق االنتقالي البرنامج على الحكومة توقيع يفتح 

 المؤلمة اإلنسانية لألوضاع المستدام التغيير في لإلسهام اإلنساني للمجتمع الفرص من نافذة الوطني الحوار

 البالد أنحاء معظم في الماضية األشهر خالل اإلنسانية المساعدات وصول عمليات تحسنت وقد. اليمن لسكان

 .أبين محافظة إلى كبيرة بأعداد النازحون وعاد

 التحسن من الرغم على وذلك يليه وما 2102 عام في اإلنسانية األوضاع في هشاشة إلى تشير التوقعات تزال ما 

 األساسية والسلع الغذائية المواد أسعار في والتقلبات ، المدقع الفقر منها عوامل وتساعد. االستقرار مستويات في

 لماليين العيش وسبل األساسية والخدمات الغذاء على الحصول فرص خفض في جميعها المعيشة تكاليف وارتفاع

 هذه صعوبة من األساسية االجتماعية للخدمات المحدودة والقدرات المحلية الصراعات تزيد كما. اليمنيين

 . األوضاع

 يستطيع وال ، صحي للصرف وخدمات نظيفة مياه على نسمة مليون 22 عددهم البالغ نواليمني نصف يحصل ال 

 لخدمات الوصول إمكانية إلى شخص ماليين 6 من أكثر ويفتقر ، الكافي الغذاء على الحصول شخص مليون 01

ضمن أنشطة إنقاذ األرواح كون معدالت  للنساء والفتيات، بما في ذلك خدمات الصحة االنجابية  الصحية الرعاية

 كما ، سكنهم مواطن عن نزوح حالة في هم شخص 211,111 من أكثروفيات األمهات في مستويات عالية. 

 .األفريقي القرن منطقة من قادمين اليمن في اللجوءشخص   269,000 إلتمس

 يتلقوا لم إذا بالموت مهددون الحاد التغذية سوء من يعانون طفل مليون أصل من طفل 001,111 من أكثر 

 الدولي المجتمع تجاوب عدم حالة في أضعافه تسعة إلى ليصل الرقم هذا يصعد أن الممكن ومن. فورية مساعدات

 .اليمنية السلطات مع جنب إلى جنبا 2102 لليمن اإلنسانية االستجابة لخطة وفقا

 تشمل والتي 2102 لليمن اإلنسانية االستجابة لخطة االستراتيجية األولويات من واحدة هي المدنيين حماية إن 

 طفال 072 تعرض فقد. اإلنساني والقانون اإلنسان لحقوق متعددة النتهاكات التصدي في لالستجابة وقائية أنشطة

 العام في مثيالتها بكثير تتجاوز أعداد وهذه ، ألغام ضحايا كانوا منهم 24 ، التشويه أو/و للقتل م2102 عام في

 عنفال ممارسات منها إضافية لمخاطرمن الفئات المتضررة من الصراعات معرضات  والفتيات النساء. م2100

 .المرأة ضدالجنسي والعنف 

 المساعدات صول في والزيادة ، أبين محافظة إلى كبيرة بأعداد النازحين وعودة ، السياسية الفرص آلفاق ونظرا 

 لدى التأقلم قدرات لزيادة كذلك فرصة توجد ، الحكومية غير والمنظمات المتحدة األمم موظفي وتواجد اإلنسانية

 وجه على الصراعات من المتضررة المناطق في القدرات وبناء المبكر لإلنعاش أنشطة خالل من السكان

 .الخصوص

 وتبلغ. الطوارئ أنشطة من مجموعة خالل من اليمن سكان ثلث 2102 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة تستهدف 

 في المطلوب التمويل بحجم مقارنة% 22 إلى تصل بزيادة أي ، أمريكي دوالر مليون 706 التمويلية االحتياجات

 .2102 لليمن اإلنسانية االستجابة خطة

 االستجابة خطة خالل من اإلنسانية لالستجابة الكامل الدعم دون اليمن في مستدام انتقال هناك يكون أن يمكن ال 

هذه العملية  ترسيخ في كبير حد   إلى اإلنسانية االستجابة لخطة الكامل الدعم يسهم وسوف. 2102 لليمن اإلنسانية

 .وجعلها غير قابلة للعودة إلى الوراء


