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735 شخص واصل جديد على 
طول سواحل البحر األحمر حتى 

شهر نوفمبر 2013 3

17,011 شخص واصل 
جديد عبروا بحر العرب 

من بوساسو حتى 
47,041*  شخص واصل شهرنوفمبر 32013

جديد من أوبوك حتى شهر 
نوفمبر2013 3

االشخاص المستهدفون (2014)1

557,921 - 240,001
240,000 - 130,001

942,962 - 557,922

130,000 - 23,888

*وصول حوالي 82 شخص جديد في مناطق مجهولة.
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العنف ضد العاملين في المجال اإلنساني2 (نوفمبر 2013)
اشتباكات مسلحة (سبتمبر- ديسمبر 2013)6 

حركة الوافدين الجدد3
العمال المهاجرون اليمنيون العائدون5

محافظات يقطنها عائدون3/4

النازحون بحسب المحافظات3/4

عاد 220,199 شخص يمني من المملكة العربية السعودية عبر 
حرض خالل الفترة من 1 يونيو وحتى 20 ديسمبر 2013م.

حتى ديسمبر 2013الجمهورية اليمنية: ومضة إنسانية 

ستتطلب خطة االستجابة اإلنسانية لليمن للعام 2014م تمويالت بمبلغ 592 مليون دوالر أمريكي إليصال المساعدات إلى 7.6 مليون شخص. ويقدر إحتياج حوالي
14.7 مليون شخص هم في حاجة إلى بعض أنواع المساعدات خالل العام 2014م. تهدف خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 2014 إلى توفير مساعدات إلنقاذ 

أرواح األشخاص ضمن الفئات األشد ضعفاً، وكذلك لمعالجة األسباب الجذرية ألسباب الضعف عبر تدخالت اإلنعاش المبكر، وتعزيز قدرات المرونة والتكيف، 
وبناء القدرات المحلية، والتوصل إلى إلى حلول دائمة للسكان النازحين. كما ستعمل الخطة على ضمان المشاركة الفاعلة وتحقيق التكافؤ في الحصول على 

الخدمات والموارد والحماية للنساء والفتيات والفتيان والرجال على حّد سواء.    

yemen@humanitarianresponse.info    ال تعني الحدود والتسميات التي تظهر والمستخدمة في هذه الخريطة إقرارا أو قبوالً رسمياً بها من قبل األمم المتحدة
    yemen.humanitarianresponse.info :تاريخ اإلعداد: 30 ديسمبر 2013    المصادر: 1. وثيقة االحتياجات اإلنسانية      2. مكتب األمم المتحدة لألمن والسالمة    3. مفوضية األمم المتحدة لالجئين   4. الحكومة اليمنية  5. المنظمة الدولية للهجرة  6.مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية     للتواصل

35,832 - 4,032
91,573 - 35,833

155,421 - 91,574
376,131 - 155,422

غير مستهدفين

  80,000 - 10,000
  250,000 - 80,000.1

420,000 - 250,001
725,000 - 420,001

 28,757 - 12,575
 50,324 - 28,758

121,881 - 50,325 
240,713 - 121,882

غير مستهدفين

غير مستهدفين
109,087 - 98,244

 504,783 - 109,088
557,921 - 504,784
942,962 - 557,922

(حتى نوفمبر2013)

      64,869  واصلون جدد (من يناير الى نوفمبر) 

 

45%
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النازحون باآلالف (2013)
النازحون
العائدون

يونيو

307
232

يوليو

306
233

أغسطس

307
228

سبتمبر

307
228

اكتوبر

307
228

نوفمبر

307
228

%72 من إجمالي العائدين ( 227,954 ) في 
جميع أنحاء البالد يقطنون المناطق الجنوبية.

       227,954  عــائدين  

النزوح الداخلي3/4
(أرقام تراكمية) 30 نوفمبر2013

       306,964  نازحين  

غير صوماللين
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يناير- نوفمبر20082009201020112012
2013

صوماللين

243,220  الالجئون   

عدد الواصلين الجدد (باآلالف)

أثر االشتباكات المسلحة على 
المساعدات اإلنسانية6

تسبب القتال في المناطق الشمالية من اليمن 
في ظهور احتياجات إنسانية حاّدة، وتحتاج 
النساء واألطفال النازحين بسبب النزاع إلى 
مالبس ومساعدات إيوائية تقيهم برد الشتاء 

القارس. غيرأن حرية االنتقال مقيدة من 
طرفي النزاع إلى جانب حالة انعدام األمن 

المستمرة. ويتسبب قطع الطريق المؤدي من 
حرض إلى صعدة في إعاقة إيصال 

المساعدات اإلنسانية إلى مخيم المزرق 
للنازحين. وتفيد التقارير الواردة من دماج 

عن أضرار جسيمة حلّت بالبنى التحتية 
واحتياجات انسانية طارئة. كما توجد نزاعات 

أخرى ونزوح في مناطق أخرى في 
محافظات صعدة وعمران وحجة.

 الالجئون و الواصلون الجدد
 في عام 32013

(أرقام تراكمية - نوفمبر2013)

10.5 ماليين شخص محتاجين 
5.3 ماليين شخص سيتم استهدافهم

1.8 مليون شخص يعانون من سوء التغذية
0.9 مليون شخص سيتم استهدافهم

13.1 مليون شخص في حاجة إلى مياه نقية
12.1 مليون ال يستطيعون الوصول إلى مرافق الصرف الصحي 

احتياجات شديدة تم تحديدها في العام 
2014م 1 

األمن الغذائي

التغذية

المياه والنظافة والصرف الصحي

الصحة

أعداد األشخاص المستهدفين

أعداد األشخاص المستهدفين

أعداد األشخاص المستهدفين

أعداد األشخاص المستهدفين

8.6 مليون شخص يفتقرون إلى الخدمات الصحية الكافية
4.4 ال يحصلون على التحصين الكافي الصحي 


