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 إضاءات  

  يخطط برنامج األغذية العالمي خالل شهر ابريل للوصول إلى مليون
 مستفيد ومستفيدة.

 

 مستجدات الوضع 

  اليمن هي أفقر دولة في المنطقة العربية وتحتل المرتبة السابعة من
ًً لألمن الغذائي على مستوى العالم.  ً حيث الدول األكثر انعداما

ًً لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن، هناك  ً مليون نسمة، 14.7ووفقا
أي أكثر من نصف سكان اليمن، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية 

. هذه االحتياجات تظل كما هي دون تغيير إلى حٍد 2014خالل عام 
 .2013كبير مقارنة بالوضع في  

 استجابة برنامج األغذية العالمية  

  مليون 3.9في إطار خطة عملية الطوارئ الممادة يستهدف البرنامج
: منهم  2014مستفيد/مستفيدة خالل األشهر الستة األولى من عام 

مليون مواطن من خالل 2.8من النازحين والعائدين،  650,000
ألف طفل  وطفلة  179,000المعونات الغذائية والتحويالت النقدية 

ألف  133,000دون سن الثانية من خالل دعم التغذية الوقائية وكذا 
طفل وطفلة دون الخامسة من خالل التغذية العالجية إلى جانب تقديم 

ألف  إمرآة حامل   135,000الدعم التغذوي  الشهري لعدد 
ألف من العائدين إلى اليمن. سيتبع خطة   30,000ومرضع، و

الطوارئ هذه تنفيذ العملية الممتدة لإلغاثة والتعافي ابتداًء من شهر 
 يوليو.   

  ستقدم عملية اإلغاثة والتعافي الجديدة المساعدات إلى حوالي ستة
مليون نسمة من خالل مجموعة واسعة من األنشطة تشمل الغذاء 
والتوزيعات النقدية، الغذاء أو النقد مقابل العمل واألصول، العالج 
والوقاية من سوء التغذية الحاد والُمزمن ونقص المغذيات الدقيقة 

إضافة إلى الوجبات والحصص الغذائية المنزلية لألطفال المنتظمين 
 في الدراسة.

 (سيواصل برنامج األغذية 200305طبقاً للعملية الحالية ،)
الجئ والجئة من القرن  38,750العالمي تقديم المساعدات لعدد 

 األفريقي.

 

 المساعدات الغذائية 

  تستمر عملية التوزيع للنازحين في محافظات أبين والضالع
. كما 200451وعمران وحجة  وصنعاء طبقاً لخطة الطوارئ 

من  650,000يخطط البرنامج لتقديم المساعدات  لعدد  
 النازحين والعائدين في شهر إبريل.

  الجولة الثانية لتوزيع المساعدات المتمثلة بالحصص الغذائية
 طالبة ستنفذ في شهر أبريل.  100,000المنزلية على 

 

 الدعم اللوجستي  

 باألرقام 

نسمة هو عدد سكان اليمنمليون  2..2  

يعانون من انعدام األمن الغذائي% 22  

يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد% 22  

من األطفال دون الخامسة يعانون من الهزال% 31  

من األطفال دون الخامسة يعانون من التقزم% 24  

 

 تمويل جوانب النقص/االحتياجات

 : 266212عملية التعافي واإلغاثة الممتدة 

 مليون دوالر 222.3

 ] الالجئين[: .26616عملية التعافي واإلغاثة الممتدة 

 مليون $ 3.1

 ] خدمات الطيران والوقود[: 266316العمليات الخاصة 

 مليون $ 2.4

 

 اليمن

 



  أفرغت الباخرة المستأجرة كابتن بينيت حمولتها المكونة من
طن متري من دقيق القمح في ميناء الحديدة وهي   7,290

 الشحنة الثالثة واألخيرة من المعونة األمريكية العينية.

  ًطن متري من   48,500يمتلك برنامج األغذية العالمية حاليا
مختلف السلع مخزنة في عدة مستودعات موزعة على مختلف 

 مناطق البالد.  

 المجموعات/العناقيد 

مجموعة الدعم اللوجستي         

  لتر من الديزل والبترول  23,071الوقود:  تم توزيع قرابة
 الوكاالت اإلنسانية. 

  النقل الجوي: نظم برنامج األغذية العالمي  ثالث رحالت
 51جوية منتظمة  إضافة إلى رحلة خاصة إلى صعده لنقل 

 مسافر من مختلف المنظمات.
 

 الشراكات 

  يقوم برنامج األغذية العالمي بالتخطيط والتنفيذ لألنشطة
بمشاركة الحكومة اليمنية، وتحديداً وزارة التربية والتعليم، 
الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين ووزارة الصحة العامة 

 والسكان. 

  الجهات المانحة الرئيسية للبرنامج في اليمن تضم االتحاد
 األوروبي، ألمانيا، اليابان والواليات المتحدة األمريكية. 

  في سياق مخاطبة األزمة الغذائية في اليمن، يعمل البرنامج بشكل
 وثيق مع اليونيسيف إلعداد الخطط وتنفيذ خدمات تغذوية شاملة. 

  يحصل البرنامج  على الدعم  أيضاً من مجموعة متنوعة من
المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية لضمان حصول 

المستفيدين في المناطق التي تواجه قيود في الوصول إليها على 
 المساعدات اإلنسانية األساسية.

 جديد الدعم الخارجي 

  في تأمين الدعم المطلوب لعملية ًً تتمثل أولوية البرنامج حالياً
والتي ستبدأ في شهر يوليو.  200636التعافي واإلغاثة الممتدة 

مليون  462حتى االن، تواجه العمليات نقصاً ًفي التمويل يبلغ 
 %(.  94دوالر ) أي 

للتواصل     

االبالغ وإعداد التقارير: أدوارد جونسون  
<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> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسمة.  466.666طالبة من الحصص الغذائية  المنزلية ما سيرفع إجمالي المستفيدين إلى  366.666سوف تستفيد 
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 عمليات برنامج األغذية العالمي

 مدة المشروع  

 إجمالي المبالغ المطلوبة

 )بالدوالر(

إجمالي المبالغ 

 المستلمة

العجز خالل األشهر 

  الستة

(%) 

 السكان الذي حصلوا على المساعدات 

 خطة فبراير  إجمالي خطة البرنامج 

 خطة الطوارئ

200451 

2013يناير   

2014يونيو   
315 056 577 

252 984 

716 
19.7% 5 181 480 884 980 

 العملية الممتدة

200305 

2013يناير   

ديسمبر 

4102 

9 760 314 8 423 657 13% 131 000 38 750 

 تنموية

200432 

2013يوليو   

2014يونيو   
16 964 011 13 824 649 18.5% *100 000 100 000 

 خاصة

200130 

  2010مايو   

ديسمبر 

2014  

7 157 899 4 445 304 37.9% 0 0 


