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 اليمن 

 

 النقاط األساسية 
  22744: مستفيد 72,671,1,استهدف برنامج األغذية العالمي  في أكتوبر, 

100004 7 (PRRO)منهم ضمن عمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش 

 (PRRO)ضمن عمليات اإلغاثة  الممتدة واإلنعاش  720,7644,و

100606   

 مستجدات الوضع 
  في المنطقة العربية وتأتي في المرتبة السابعة من حيث أفقر دولة اليمن تعد

األكثر انعداماً لألمن الغذائي على مستوى العالم. وفقاً للخطة اإلستجابية 

مليون شخص7 أي أكثر من نصف سكان اليمن  ,.2,اإلنسانية لليمن7 هناك 

. هذه االحتياجات تبقى دون 10,2بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية خالل عام 

 .10,0تغير إلى حٍد كبير من عام 

  برنامج األغذية العالمي أعده أبرز المسح الشامل لألمن الغذائي الذي

(WFP)   مليون شخص(  076,في المائة من السكان ) ,2أن  10,2عام

من في المائة يعانون  0..,يعانون من انعدام األمن الغذائي7 بما في ذالك 

 انعدام األمن الغذائي الحاد.           

 استجابة برنامج األغذية العالمي 
  عمليه اإلغاثة الممتدة واإلنعاش الجديد التابعة لبرنامج األغذية العالمي— 

والتي بدأت بشهر   —مليون دوالر أمريكي  2.0بأجمالي ميزانية بقيمة 

يوليو7 تدعم التحول التدريجي من اإلغاثة إلى اإلنعاش. من خالل عملية 

7 يخطط برنامج األغذية العالمي لمساعدة (PRRO)اإلغاثة الممتدة واإلنعاش 

ستة ماليين شخص على مدى عاميين من خالل مجموعة أنشطة تتضمن 

عمليات توزيع األغذية والنقد7 والمساعدات الغذائية مقابل العمل واألصول7 

والعالج والوقاية من سوء التغذية ونقص المغذيات الدقيقة الحادة والمزمنة7 

 والوجبات والحصص الغذائية المنزلية لألطفال الذين يحضرون المدارسة.

               يوفر برنامج األغذية العالمي تحت عملية اإلغاثة واإلنعاش الثانية

 (7  تقديم المساعدات إلى الالجئين من دول القرن األفريقي.       100004)

  المساعدات الغذائية

مستفيد في  72,47000,إلى حوالي للوصول يهدف برنامج األغذية العالمي في أكتوبر  

 جميع أنحاء اليمن من خالل:

  طفل دون سن الخامسة0  000444أنشطة روتينية غذائية تشمل عالج لعدد

نساء حوامل ومرضعات0 وأنشطة إنعاش في مقر العيادات  000044عالج لعدد 

 طفالً دون السنتين.  000444لعدد 

  للنازحين والعائدين.  0400044أنشطة إغاثة لعدد 

  مستفيد0  0900004أنشطة إغاثة تتضمن: إنتاجية شبكة آمنة )للغذاء( لعدد

مستفيد0 دعم الغذاء المعيشي لعدد  0400004إنتاجية شبكة آمنة )للنقدية( لعدد 

مستفيد0 ووجبات لعدد  0400044مستفيد0 الدعم المالي للمعيشة لعدد  0400044

 طفل المتواجدين في الموقع   0000444

  تحت عملية اإلغاثة الممتدة واإلنعاش(PRRO) 044040 0 سيقوم برنامج

من المهاجرين والالجئين  000000أيضا بمساعدات  (WFP)األغذية العالمي 

 الذي تقطعت بهم السبل خالل شهر أكتوبر.  

 

باألرقام   

مليون نسمة هو عدد سكان اليمن 8.52   

% يعانون من انعدام األمن الغذائي14   

% يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد41    

% من األطفال دون الخامسة يعانون من الهزال41   

% من األطفال دون الخامسة يعانون من التقزم14   

 

 

 تغطية العجز في التمويل/االحتياجات

 )مرونة(866212عملية اإلغاثة واإلنعاش الممتدة 

$ مليون دوالر18252  

)الالجئين(   .86616اإلغاثة الممتدة واإلنعاش   PRRO    

 مموله بالكامل

] خدمات الطيران والوقود[:  866416العمليات الخاصة 

 مموله بالكامل

 اليمن

 



العمليات اللوجستية    

  قدمWFP  طن من األغذية  00000النصف الثاني من شهر سبتمبر0 خالل

  .PRRO 044000طن تحت  000000 و PRRO 044040تحت 

  ًطن من الغذاء في  000044يوجد حالياWFP   في مختلف من

 المستودعات في أنحاء اليمن.   

 المجموعات 

اللوجستيةمجموعة   

 لتر تم توزيعها إلى المجلس الدنمركي لالجئين0  000000: أجمالي0 الوقود

اإلغاثة 0 (IOM)والمنظمة الدولية للهجرة 0 (IMF)صندوق النقد الدوالي 

 ,UNFPA, UNHCRاإلسالمية في اليمن0 ومجلس الالجئين النرويجي0 

UNICEF, UNOPS AND WFP.  

  ًلتر من الوقود مخزون. 0400444برنامج األغذية العالمي لدية حاليا  

  :خالل فترة التقرير0 قامت رحلتين جويتين إلى صعده وأخرتين تم النقل الجوي

 إلغائهما بسبب التحذيرات األمنية.      

 

 الشراكات 

  يقوم برنامج األغذية العالمي بالتخطيط والتنفيذ لألنشطة بمشاركة الحكومة

اليمنية7 تحديداً وزارة التربية والتعليم7 ووزارة الزراعة7 والوحدة التنفيذية 

للنازحين7 ووزارة الصحة العامة والسكان7 جنباً إلى جنب مع مختلف الوكاالت 

 اإلنسانية. 

  الجهات المانحة الرئيسية لبرنامج األغذية العالمي في اليمن هي كندا7 واالتحاد

(7 ألمانيا7 اليابانECHO 7األوروبي )المكتب األوروبي للمساعدات اإلنسانية 

 والواليات المتحدة األمريكية. 

  في سياق األزمة الغذائية اليمنية7 يعملWFP  بشكل وثيق مع اليونيسيف إلعداد

 الخطط وتنفيذ الخدمات الغذائية الشاملة.

  يقوم العديد من المنظمات الغير حكومية المحلية والدولية لدعمWFP  لضمان

حصول المستفيدين في المناطق التي تواجه قيود في الوصول إليها على 

 المساعدات اإلنسانية األساسية.  

تحديث الموارد   
  يعملWFP  مليون دوالر أمريكي أضافية  016.6بصورة مستمرة لنقل

لغاية  100606 (PRRO)الستمرار تشغيل عمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش 

 . 10,6يونيو 

  حشد أموال إضافية لعمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش(PRRO)  ليتم استخدامها

7 التغذية7 مكونات ألالجئينIDPs 7بحسب األولوية: أنشطة الحفاظ على الحياة7 

 شبكات الحماية7 التعليم7 وبناء القدرات.    

للتواصل     

                     اإلبالغ وإعداد التقارير: إدوارد جونسون, 

>Edward Johnson, edward.johnson@wfp.org< 

العالقات الخارجية: روبن لودج,                     

>robin.lodge@wfp.org< 

 مجموعة األمن الغذائي والزراعة: ماركو فالنتيني, 

>marco.valentini@fao.org< 

 مجموعة الدعم اللوجستي: قاسم غوسي, 

>qaseem.ghausy@wfp.org< 

wfp.org/countries/Yemen 

wfp.yemen@wfp.org 
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 عمليات برنامج األغذية العالمي

 ا لكسككككا ن   ا لكذ ي   حكصكلكو ا   عكلكى   ا لكمكسكا عكد ا ت 

  

إ ج مكا لكي   ا لكمكبككا لكك    
  ا ل م سكتكلكمكة 

 )بككا لكد و ال ر (

إ جكمكا لكي   ا لكمكبكا لك    
  ا ل مكطكلكو بكة 

 )بككا لكد و ال ر (
 مدةالمشروع  

إ جكمكا لكي   خكطكة   
 ا لكبكر نكا مكج 

 خكطكة   أ ككتكو بكر 

131 000 44 557 0 9 649 164 9 760 314 
 ا ل ع مكلكيكة   ا لككمكمككتكد ة 

200305 
  2,د ي سكمكبككر    0,—ي نكا يكر 

6 000 000 1 431 655 66.6 110 308 878 490 416 832 
العملية الممتدة 

200636 
ن يكوكك    2,—ي و لكيكو   6,ي وكك

0 0 0 5 060 815 7 157 899 
200130 

ب رككك    0,—مكا يكو    م  ي سكككك  2,د 


