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  ملخصال .1

 من تعاني التي الرئيسية البلدان إحدى اليمن

 أكثر تضرر بسبب العالم في اإلنسانية األزمات

 ثلث استهداف إلى إضافة ، فيها السكان نصف من

 .االنسانية بالمساعدات فيها السكان

 الخدمات إلى شخص مليون عشر ثالثة قريفت

 0101 ويعاني ، الصحي والصرف للمياه اآلمنة

 نزح كما ، الغذائي األمن انعدام من شخص مليون

 يلتحق وال ، مناطقهم عن شخص 020,111

 عن يقل ال ما يمر. بالتعليم طفل 01,111

 ، سنويا اليمن عبر ضعيف مهاجر 011,111

. الجئ مليون ربع من أكثر اليمن وتستضيف

 خاصبشكل  قلقال للنازحين العودة حركة وتثير

 في العائدين تدفقات في الزيادة سببب أيضا

 عادوا نازح 01,111 من أكثر: الجنوبية المناطق

 يعاني. مساعدات تلقي إلى ويحتاجون مناطقهم إلى

 الخامسة سن دون طفل مليون 0 نحو إلى يصل ما

 منهم 311,111 من أكثر ، الحاد التغذية سوء من

 الحاد التغذية بسوء اصابتهم بسبب مهددة حياتهم

 أفضل الفرص تكون ال أن المحتمل ومن. الشديد

 من يعانون الذين ألولئك بالنسبة حتى كامل بشكل

 بقائهم دون حالة في المتوسط الحاد التغذية سوء

 الرئيسية المصادر أحد أيضا هي األوبئة. عالج

 إصابتهم جراء من طفال 071 توفى فقد ، للقلق

 النظر وبصرف. م3103 عامفي  الحصبة بمرض

 للعنف يتعرضون األطفال يزال ال ، المرض عن

 م3103 عام في طفال 070 تعرض فقد: الشديد

 ، ألغام ضحايا كانوا منهم 00 ، التشويه أو/و للقتل

 العام في مثيالتها بكثير تتجاوز أعداد وهذه

 .م3100

 حجم وارتفع ، الماضيين العامين مدى على تقريبا أضعاف ثالثة إلى نطاقه في اإلنسانية البرامج حجم ازداد

 مليون 230 إلى م3101 عام في أمريكي دوالر مليون 030 من لليمن االنسانية االستجابة لخطة التمويل

 القضايا الرئيسية - 3102لليمن  اإلنسانية خطة االستجابة

 ديسمبر 11 –يناير  1 الخطة والموازنة فترة

عام لالمعالم الرئيسية ل
3102 

 مايو( -الدراسي )سبتمبر  العام 
  ديسمبر( –الهجرة للساحل الجنوبي )سبتمبر 
  ديسمبر ويوليو  –الزراعة: يونيو 
  ديسمبر –الحصاد: أكتوبر 
 أغسطس -يوليو : لسيولا 
  :ديسمبر-يناير و نوفمبرالجفاف 

المستفيدون 
  نوالمستهدف

)*اإلشارة هنا إلى أرقام 
تخطيطية وفقا لتقديرات 

 م(3111يناير 

 371,233,2 ألمن الغذائي ل يفتقرون
 الحاد

 101110111  متضررون بشدة بسبب
تردي مستويات الوصول للمياه والصرف 

 الصحي
 111,211* نازح 
 1110111عائدون * 
 3010016 أطفال يعانون سوء التغذية 
 1110111 أطفال يحتاجون إلى حماية 
 3300111 الجؤون 
 170111 مهاجرون 
 3110111  نازحون في مجتمعات محلية

 مستضيفة
 مليون 7.7المجموع: 

% مقارنة بالمراجعة نصف 37) زيادة بنسبة 
 (3113السنوية لخطة االستجابة االنسانية لليمن 

 أعداد كل تجميع اليمن في مثل معقدة حالة في الممكن من ليس مالحظة: 
 تلك هي المختارة األرقام فإن ، ولذلك. اإلنسانية المساعدات من المستفيدين

 إلى باإلضافة والتي ، بّينة ازدواجية دون الناس من عدد أكبر تشمل التي
 من المستهدفين األشخاص ألعداد وضوحا األكثر الرقم تضع ذلك

 .اليمن في االنسانية المساعدات
مجموع التمويل 

 المطلوب
 دوالر أمريكي مليون 713

للشخص التمويل معدل 
 للفرد دوالر امريكي 66 ينمستفيدالواحد من ال
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 والفريق القطاعية المجموعات شركاء بين التنسيق جهود عززت. 1م3103 العام في أمريكي دوالر

 جئنتا واستدامة تركيز من العادية التنسيق آليات في المشاركين غير الشركاء مع وكذلك اإلنساني القُطري

 للتدخالت العمل تعزيز في جغرافيا المشتركة األولويات وضع عملية ساهمت وقد. اإلنساني العمل

 بين وثيق تعاون حاليا ويوجد. إليها الحاجة أمس في هم لمن البرامج ولتنفيذ المشترك والتخطيط

 عملية أيضا اإلنساني العمل مجتمع ساند وقد. والمناصرة والمراقبة التقييم بعمليات يتعلق فيما المجموعات

 بالمبادئ الصارم االلتزام مع ، األمور زمام على المسيطرة الفعلية السلطات مع وكذلك الحكومة مع التنسيق

 تعزيز ويجري. الجنوبية المناطق في المسلحة المجموعات ومع الشمالية المناطق في ، الدولية اإلنسانية

 اإلنسانية األنشطة دعم لضمان واالنتقالية التنموية الدولية األطراف من واسعة مجموعة مع التواصل

 .تليه التي واألعوام م3100 عام في االحتياجات حجم من هوالتقليل ذلك من والهدف. المدى بعيدة لألهداف

 آخر نتائج مع يتماشى بما 3102 لليمن االنسانية االستجابة خطة في الغذائي األمن متطلبات ازدادت

 المواد إيصال وكذلك الغذائي واألمن الزراعة قطاع في أوسع تدخالت تشمل حاليا وهي ، األسرة مسوحات

 يتماشى بما والنظافة الصحي والصرف المياه قطاع متطلبات كذلك ازدادت كما. التغذية قطاع في الغذائية

. األساسية الصحي الصرف ومرافق النظيفة المياه على الحصول احتياج أظهرت التي الجديدة والحقائق

 حقوق انتهاكات لضحايا المتزايدة لالحتياجات استجابة في كبير حد إلى الحماية قطاع أنشطة تعزيز ويجري

 إلى مستندة حماية وبرامج( األطفال ضد الجسيمة االنتهاكات ذلك في بما) اإلنساني والقانون اإلنسان

 وأخيرا. المدنيين حماية أنشطة من أوسع أجندة ضمن القانون سيادة بتعزيز ترتبط وأنشطة المحلي المجتمع

 بتدابير ، الوطنيين الشركاء قدرات بناء مجال في خاصة ، المبكر اإلنعاش أنشطة في التوسع يجري ،

 .القطاعية المجموعات جميع في المبكر اإلنعاش برامج تربط شبكة إنشاء تشمل

 حاليا وتوجد ، الماضية 03 ال األشهر مدى على اليمن في اإلنساني المجال في العاملين الشركاء عدد ارتفع

. 3102 االنسانية االستجابة خطة في تشارك - شريكة ومنظمات النداء في عضو منظمات - منظمة 00

 جزء في الفضل ويرجع ، الغربية الدولية الحكومية غير المنظمات أعداد في الكبيرة الزيادة إلى باإلضافة

 انضمت فقد ، اإلنسانية للشؤون القُطري الفريق قبل من والمستمرة الكبيرة المناصرة إلى ذلك من كبير

 يمثل بعضها ، األوسط الشرق ومنطقة العربي الخليج دول ومن اليمن داخل من جديدة فاعلة إنسانية جهات

 االستجابة في تماسكا أكثر لبناء جديدة فرصة وهذه. المشتركة اإلنسانية االستراتيجية هذه من جزءا   حاليا

 بكفاءة اإلنسانية االحتياجات تلبية أجل من النسبية المزايا ذات للمجاالت أفضل بشكل وللتحديد ، الجماعية

 .اليمن في الحياة إنعاش وإعادة

. المناطق بعض في األمنية األوضاع تحسن إلى 3100 الخليجي التعاون مجلس مبادرة على التوقيع أدى

 دائمة حلول إليجاد فرصة وكذلك لالستقرار جديدا أمال   األمني المجال في الجارية اإلصالحات جلبت كما

 به توسط الذي والدعم االنتقالية العملية لدعم الكبيرة المساعدة تعهدات فإن ، ذلك على وعالوة. للنازحين

 بعيد االستراتيجي بالنهج اإلنساني العمل وربط االنتعاش نحو لالنتقال رئيسية فرصة يشّكل اليمن أصدقاء

 بالحضور المتسم اإلنسانية القطاعات مجموعات لعمل المترسخ النظام بين وثيق بشكل الربط تم وقد. المدى

 زيادة في عالية قدرة وجود على برهن والذي ، المتحدة األمم ووكاالت الحكومية غير للمنظمات القوي

 .للحكومة االنتقالية االستراتيجية وبين ، االنتعاش وتدخالت األرواح إنقاذ تدخالت

                                                           
 

1
 صفحة على والتمويل المتطلباته سيعرض والذي ،FTS  (fts@un.org ) المالي التتبع خدمة عبر هذا االستغاثة نداء في تمويل أي عن اإلبالغ ينبغي 

 .الحالي االستغاثة نداء

mailto:fts@un.org
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 ملموس نحو على ترجمتها لتتم الوقت بعض إلى ذلك من الرغم على االنتقالية والبرامج التعهدات تحتاج

 مثل السلبية التأقلم آليات أن كما. الكلية اإلنسانية االحتياجات ترتفع أن المقّدر ومن ، الواقع أرض على

 تهالك من تزيد قد االزمة أن إلى تشير جميعها األطفال وزواج ، األطفال وتشغيل ، نوالدي في الغرق

 لذلك هناك. ذلك لمواجهة المدى قصيرة الالزمة التدابير وضع يتم لم ما اليمن في المدى طويلة التنمية

 أو الفعال االنتقال تحقق أن لليمن يمكن ال. م3102 العام في اإلنسانية االستجابة حجم زيادة إلى حاجة

 األخرى هي مهددة والهشة الحالية السياسية العملية أن كما ، فيها اإلنسانية األزمة معالجة تتم لم ما المستدام

 في االنساني المجال في الحقيقي االستثمار إن. جيد بشكل ومدعومة شاملة إنسانية خطة إيجاد يتم أن إلى

. تليه التي واألعوام م3100 عام في اإلنسانية االحتياجات في ملموس إنخفاض إلى سيؤدي الراهن الوقت

 مليون 707 تبلغ 3102 لليمن االنسانية االستجابة خطة متطلبات فإن ، تقييمها تم التي البراهين على وبناء

 101 بلغت التي 3103 لليمن االنسانية االستجابة خطة بمتطلبات مقارنة% 33 بزيادة أي ، أمريكي دوالر

 .أمريكي دوالر مليون


