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 اليمن 
 

 إضاءات  

يخطط برنامج األغذية العالمي خالل شهر يونيو للوصول إلى ما يزيد عن  ·

 ثالثة ماليين مستفيد ومستفيدة في كافة أرجاء اليمن. 

أزمة الوقود وانعدام األمن أبطأت من سير عمليات البرنامج لكنها لم تؤثر  ·

 على قدرة البرنامج الكلية في أداء مهامه. 

 

 مستجدات الوضع 

  تعد اليمن من أفقر الدول في المنطقة العربية وتأتي في المرتبة السابعة من حيث

ًً لخطة االستجابة  ًً لألمن الغذائي على مستوى العالم. ووفقاً الدول األكثر انعداماً

مليون نسمة، أي أكثر من نصف سكان اليمن، بحاجة  1..7اإلنسانية لليمن، هناك 

. ويبدوا أن هذه االحتياجات ستبقى قائمة إلى .417إلى مساعدات إنسانية خالل عام 

 .4172حٍد كبير  مقارنة بما كان عليه الوضع في  

 استجابة برنامج األغذية العالمي 

  مليون مستفيد/مستفيدة   2.3في إطار خطة الطوارئ الموسعة، يستهدف البرنامج

من النازحين والعائدين،  001.111: منهم.417خالل األشهر الستة األولى من عام 

مليون نسمة على المساعدات الغذائية والتحويالت النقدية إلى  4.2حيث سيحصل 

ألف طفل وطفلة دون سن الثانية  713.111جانب توفير الدعم التغذوي الوقائي لعدد 

ألف طفل وطفلة دون الخامسة على التغذية العالجية ناهيك  722.111فيما سيحصل 

ألف  21ألف من النساء الحوامل والمرضعات، و 720عن تقديم الدعم الغذائي لعدد 

من العائدين إلى اليمن شهرياً. وسيتبع خطة الطوارئ هذه عملية ممتدة لإلغاثة 

 واإلنعاش تنطلق في شهر يوليو المقبل.   

  تهدف عملية اإلغاثة واإلنعاش الجديدة لتوفير المساعدات إلى ما يقرب من ستة

ماليين نسمة من خالل مجموعة واسعة من األنشطة تشمل  التوزيعات الغذائية 

والنقدية، الغذاء والنقد مقابل العمل واألصول، العالج والوقاية من سوء التغذية الحاد 

والُمزمن ونقص المغذيات الدقيقة إضافة إلى تقديم الوجبات والحصص الغذائية 

 المنزلية لألطفال المنتظمين في الدراسة.

  سيواصل برنامج األغذية العالمي تقديم  -وتحت الخطة الممتدة الحالية -باإلضافة إلى

 الجئ والجئة من دول القرن األفريقي. 22.101المساعدات لعدد 

 المساعدات الغذائية 

  تأثرت عملية توزيع المساعدات المخطط لها بسبب أزمة الوقود غياب األمن في

 بعض المناطق. مع  ذلك، ظلت وتيرة العلميات نشطة بشكل عام. 

  يخطط البرنامج لمضاعفة الحصص الغذائية لتغطية احتياجات النازحين خالل شهر

 رمضان في سياق خطة عمل الطوارئ. 

   تأخرت عمليات التوزيع قليالً في محافظة عمران جراء األوضاع األمنية الهشة

التي تشهدها المحافظة وبسبب قطع الطريق الرئيسية التي ترتبط عمران بالعاصمة 

 صنعاء. 

  أسرة نازحة في مديريتين  211تم صرف دفعه واحدة من التوزيعات الغذائية لعدد

 أسرة نازحة في خمس من مديريات محافظة شبوة.  06401من محافظ أبين وكذا 

 

 

 باألرقام 

 

مليون نسمة هو عدد سكان اليمن 2.52  

% يعانون من انعدام األمن الغذائي22  

% يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد22  

% من األطفال دون الخامسة يعانون من الهزال31  

% من األطفال دون الخامسة يعانون من التقزم24  

 

 تغطية العجز في التمويل/االحتياجات

 )بناء القدرة(266212عملية اإلغاثة واإلنعاش الممتدة 

 مليون دوالر 22464

 (2632مليون دوالر عام  06)منها 

 ] خدمات الطيران والوقود[: 266316العمليات الخاصة 

 مليون $ 262

 

 اليمن

 



 

 

 

الدعم اللوجستي      

  بلغت كمية األغذية التي يحتفظ بها البرنامج في مستودعاته المنتشرة في عدة

طن متري  6422.مناطق من البالد حتى النصف الثاني من شهر مايو 

والتي سيتم تسليمها إلى مواقع التوزيع المستهدفة تحت شبكة أمان 

 الطوارئ والنازحين المحليين وأنشطة دعم التغذية. 

 العناقيد/المجموعات  

 مجموعة الدعم اللوجستي   

 

  :لتر من الوقود لعدد من الوكاالت اإلنسانية في  16110تم  توزيع الوقود

لتر في صنعاء خالل الفترة التي يغطيها هذا  416114حرض باإلضافة إلى 

 5التقرير

  لتر في  46111الحالي من الوقود في اليلد هو على النحو اآلتي: المخزون

لتر في صنعاء  226303لتر في حرض إضافة إلى  716422عدن و 

 لتر أخرى.  726041فيما لم يتم بعد اإلفراج عن 

   لتر وتكفي لتغطية  206111يبلغ احتياطي البرنامج من الوقود

االحتياجات لمدة شهرين. مع ذلك، سوف يلتقي المدير القطري للبرنامج 

 مع رئيس الوزراء اليمني لمناقشة مسألة تأمين إمدادات إضافية.  

  :ألغيت رحلتين كانتا مقررتين بسبب عدم الحصول على تصريح النقل الجوي

أمني من جانب الحكومة. مع ذلك، نظمت رحلتين إلى صعدة لنقل ما مجموعة 

ًً من المجلس النرويجي لالجئين، الصليب األحمر الدولي، أطباء بال  44 مسافراً

فرنسا،المفوضية السامية لشؤون االجئين، اليونسيف ومنظمة الصحة  -حدود

 العالمية. 

 الشراكات 

  يقوم برنامج األغذية العاملي بالتخطيط والتنفيذ لألنشطة مبشاركة احلكومة اليمنية، وحتديداً وزارة الرتبية
 والتعليم، الوحدة التنفيذية ملخيمات النازحني ووزارة الصحة العامة والسكان. 

 املكتب األورويب للمساعدات )اجلهات املاحنة الرئيسية للربنامج يف اليمن هي االحتاد األورويب
 ، أملانيا، اليابان والواليات املتحدة األمريكية. (اإلنسانية

  يف سياق خماطبة األزمة الغذائية يف اليمن، يعمل الربنامج بشكل وثيق مع اليونسيف إلعداد اخلطط
 وتنفيذ خدمات تغذوية شاملة. 

  حيصل الربنامج  على الدعم من جمموعة متنوعة من املنظمات غري احلكومية احمللية والدولية لضمان
 حصول املستفيدين يف املناطق اليت تواجه قيود يف الوصول إليها على املساعدات اإلنسانية األساسية.

 

 جديد استقطاب الدعم الخارجي 

   مليون دوالر لمواصلة عملياته تحت  21يواجهه البرنامج عجز بقيمة

 ..417لعام  411020الخطة الممتدة 

   مستمر في تنسيق جهوده بشكل حثيث مع باقي المانحين لضمان البرنامج

 وصول المساهمات التي تعهدوا بها في الوقت المناسب.

للتواصل     

إدوارد جونسون إلبالغ وإعداد التقارير: ا 
<edward.johnson@wfp.org>  

روبن لودجالعالقات الخارجية :   

<robin.lodge@wfp.org> 

 ماركو فالنتيني مجموعة األمن الغذائي والزراعة : 

<marco.valentini@fao.org> 

 قاسم غوسيمجموعة الدعم اللوجستي : 

<qaseem.ghausy@wfp.org> 
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 عمليات برنامج األغذية العالمي

مدة   
 المشروع

إجمالي المبالغ 
 المطلوبة

 )بالدوالر(

إجمالي المبالغ 
 المستلمة

 )بالدوالر(

 العجز
(%) 

 السكان الذي حصلوا على المساعدات 

 خطة مايو  إجمالي خطة البرنامج 

 خطة الطوارئ
200451 

2013يناير   

2014يونيو   
315 056 577 250 661 164 20.4% 5 181 480 3 154 417 

 العملية الممتدة
200305 

 يناير

 2013  

ديسمبر 
4102 

9 760 314 7 724 073 20.9% 131 000 26 557 

 العملية الممتدة
200636 

  4102يوليو 

   4102يونيو 
490 416 832 22 748 996 95.4% 6 000 000 0 

 تعليم الفتاة
200432 

2013يوليو   

2014يونيو   
16 964 011 13 855 220 18.3% 100 000 0 

عمليات خاصة 
200130  

  2010مايو   

ديسمبر 
2014  

7 157 899 4 525 010 36.8% 0 0 


