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 المواضيع الرئيسية/األولويات •

•  

، استهدف البرنامج شهر أغسطسوسط بيئة أمنية هشة للغاية. في  ابكامل طاقته تعمل برنامج األغذية العالميعمليات  تزال ما •
 .سبتمبرمليون شخص في اليمن، ويهدف إلى الوصول إلى عدد مماثل في شهر  6.4

 

 
 مالحظات:   

 ( ازدات وفقاً لتعديالت الميزانية المعتمدة144040( وبرنامج األغاثة واإلنعاش رقم )144001عمليات برنامج اإلغاثة الطارئة رقم ) -1

( 144001( إلى برنامج التنمية رقم )140004من البرنامج القطري رقم ) لتحويل الموارد: يتضمن تقدير تقريبي ( إجمالياً 144001أستقبل برنامج التنمية رقم ) -1

 قابلة للتغيير. 

 ديسمبر(-خمسة أشهر عجز كنسبة مئوية من متطلبات خمسة أشهر )أغسطس -0

 

 :تطورات الوضع  •

البالد تقريبا ، إما جائع أو على حافة مليون شخص ، نصف سكان  01اليمن في خضم التحول السياسي وأزمة إنسانية، أكثر من   •
الجوع. معدالت سوء التغذية لدى األطفال هي من بين أعلى المعدالت في العالم مع ما يقرب من نصف أطفال اليمن دون سن الخامسة 

 .يعانون من التقزم، ومليون يعانون من سوء التغذية الحاد -مليوني طفل  -

 411,111، قام برنامج األغذية العالمي بنجاح توسيع نطاقها للمساعدة اإلنسانية لمساعدة خمسة ماليين نسمة: 3102في عام    •
طفل دون سن الخامسة مع أنشطة العالج والتغذية،  311,111طفل تحت سن الثانية مع أنشطة التغذية الوقائية،  230,111نازح، 

مليون شخص تحت شبكة األمان لتوزيع المواد الغذائية  2.3لمرضعات مع دعم التغذية، و من النساء الحوامل وا 000,111و
 الطارئة.

تواصل االقتتال الداخلي والصراعات القبلية في ، ومن انعدام األمن المتزايد والتهديد من اختطاف الموظفين الدوليين الوضعويتميز  •
 عمليات برنامج األغذية العالمي في البالد.من المتدهور  العام يؤثر الوضعميع أنحاء اليمن. لم، ومع ذلك، ج

الحوثي في الشمال، واالنفصاليين في الجنوب، والوجود المتزايد لتنظيم القاعدة  مليشياتو تبقى ثالثة تحديات أمنية كبيرة في اليمن:   •
 ( في أجزاء كبيرة من البالد.AQAPالمتشدد )

 من شهر سبتمبر. 03يتنهي في تاريخ  وسوف، ار الوطني بعد فترة إستراحة ، يستئنف مؤتمر الحو •

 

 

 

 عمليات برنامج األغذية العالمي اليمن

   إجمالي المتطلبات  
( دوالر أمريكي)

1 
  إجمالي المستلم

(2دوالر أمريكي)
 

)أغسطس أشهر ستةعجز 
ديسمبر( –  

3
 (%) 

 المستفيدين

( 2102المخطط )  المخطط )أغسطس( 

مشروع اإلغاثة الطارئة 200451

 رقم 
249 607 288 170 343 411 

36.4% 
4 915 500 4,469,561 

200305
 

مشروع اإلغاثة رقم
 

9 760 314 4 451 728 9.4% 72 780 38,750 
 0 000 35 %0.0 176 940 1 912 899 8 برنامج التنمية رقم 200432
200130 العمليات الخاصة    4 910 807 3 167 857 13.6% 0 0 

 
 

 

ليمنا  
 تقرير خارجي عن الوضع في اليمن

3102سبتمبر  0   

  3102  أغسطسلشهر  الثانيفترة التقرير:النصف 
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  إستجابة برنامج األغذية العالمي:

 
 :  التقييم •

 
سوف تنشر في منتصف شهر التي دراسة األساسية لمراقبة األمن الغذائي الشامل النتائج األولية لل يقوم برنامج األغذية العالمي بمراجعة •

مع ذلك، انعدام األمن الغذائي على في اليمن. الضوء على انخفاض طفيف في مستوى انعدام األمن الغذائي  تسلطمن المرجح أن سبتمبر. و
 .نطاق واسع ومعدالت سوء التغذية ال تزال مصدر قلق كبير

 ةمشتركدراسة اإلضافية التي سوف تبلغ برامجها المستقبلية: الحاسم  لعمليتي التقييم زيارات ميدانية لعمل يستعد برنامج األغذية العالمي   •
األمن الغذائي والتغذية ومسح دراسة خط األساس للتدخالت النقدية والغذائية  األمم المتحدة لألجئين و مفوضيةوبرنامج األغذية العالمي / ل

 في مناطق مختارة من محافظتي إب وتعز.
 
 

 برامج المساعدة الغذائية :  •
  

 3,062في  المواد الغذائيةطن متري من  19,400سبتمبر، ستقوم وزارة التربية والتعليم توزيع برنامج شبكة األمان الطارئة لدورة تحت   •
 6.0( والزيوت النباتية )كيلو لكل أسرة 01القمح الكامل ) سوف يتلقىالمستفيدين من  3.30 ، حيث أننقاط التوزيع عبر ثماني محافظات

 (.كيلو لكل أسرة 0) الحبوبنصف من و كاملة حصصو( لكل أسرة
إلى  ستنتقل حيث أنها الغذائية التي وزعتها وحدة التغذية المدرسية التابعة للحكومة، المواد تلقي سابقا مستفيد قد 400,000هناك   •

 مزود الخدمة.لختيار اال عمليةمع المقر الرئيسي الستكمال سبتمبر. االستعدادات جارية بالتعاون  شهر التحويالت النقدية من
قد إنتهت في محافظتي أبين وصنعاء ، حيث أنها عمليات طارئة النازح داخلياً تحت  011,111توزيعات شهر أغسطس ألكثر من كانت  •

 عمران.و
. 3106في عام التي ستكون قابلة للتنفيذ برنامج األغذية العالمي في المراحل النهائية من تطوير لعمليات اإلغاثة الممتدة واإلنعاش   •

 وستركز العملية على المرونة وبناء القدرات مع االستمرار في تقديم اإلغاثة والتدخالت المنقذة للحياة لمعظم المحتاجين.
 

 (األنشطة اللوجستية )وقطاع اللوجستية لبرنامج األغذية العالمي  •

طن متري من دقيق القمح، حيث أن هذه التوصيلة سوف  0,611محملة بـ  الحديدةالبضائع ليبرتي غلوري في ميناء وصلت ناقلة  •
القادمة. وحيث أن هذه الشحنات هي عبارة عن تبرعات  األسابيعطن في  00,111طن متري و  30,111تتبع بناقلتين تحتوي على 

 لغذاء من أجل السالم.من منظمة امن الواليات المتحدة األمريكية، 

 طن من مختلف المواد الغذائية في مواقع المخازن الموجودة في اليمن. 30,111رنامج األغذية العالمي حالياً، لدى ب •

يستمر القطاع اللوجستي في التشغيل بنجاح العمليات الجوية للموظفين اإلنسانين والشحنات الخفيفة بين الحديدة وصعدة وصنعاء،  •
 ليتر من الديزل والبترول. 0,111التقرير وقد وزع حيث يدير القطاع اللوجستي خمس رحالت خالل فترة 

 

 :توفير الموارد تحديث •

الشكر والتقدير للمساهمة السخية من أستراليا، كندا، اإلتحاد األروبي، فلندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، اليابان، النرويج، سويسرا،   •
ث الواليات المتحدة األمريكية، وأستراليا، الدنمارك، إيرلندا، والمملكة العربية السعودية والسويد من خالل الدعم الكامل األطراف ، حي

مواردها الالزمة. ومع ذلك، فإن المشروع ما زال يواجه من  3102عام  %43 اليحوعملية برنامج اإلغاثة الطارئة ب أمنتأنها 
ومتطلب لمواجهة اإلحتياجات الغذائية بين السكان األكثر ضعفاً، حيث أن برنامج األغذية العالمي مليون دوالر أمريكي  31عجزا قدره 

 .يستأنف بشكل متواصل من المانحين للدعم 
 
 

 جهات األتصال: -هـ 
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