
ن 
يم

 ال
ع
ض

و
ر 

ري
تق

1
– 

1
1

 
ل 

ري
أب

4
1

1
2

 
 

 اليمن 
 

 إضاءات  

  يخطط برنامج األغذية العالمي خالل شهر أبريل  للوصول إلى
مستفيد ومستفيدة في كافة أرجاء اليمن بمن فيهم  008,888
طالبة في سياق  المرحلة الثانية لتوزيع المساعدات  088,888

 .  DEV200432تحت برنامج  تعليم الفتاة  المعنون 

  مليون دوالر  لتغطية  021يحتاج البرنامج األغذية العالمي إلى
األشهر الستة األولى من العملية الممتدة لإلغاثة والتعافي والتي 

 ستبدأ في يوليو.

 مستجدات الوضع 

  تعد اليمن من أفقر الدول في المنطقة العربية وتأتي في المرتبة
ًً لألمن الغذائي على مستوى  السابعة من حيث الدول األكثر انعداماً

ًً لخطة االستجابة اإلنسانية لليمن، هناك  مليون  00.1العالم. ووفقاً
نسمة، أي أكثر من نصف سكان اليمن، بحاجة إلى مساعدات 

. ويبدوا أن هذه االحتياجات ما زالت قائمة 2800إنسانية خالل عام 
 .2802دون تغيير إلى حٍد كبير مقارنة بما كان عليه الوضع في  

 استجابة برنامج األغذية العالمية  

  مليون  2.0في إطار خطة الطوارئ الموسعة، يستهدف البرنامج
: منهم 2800مستفيد/مستفيدة خالل األشهر الستة األولى من عام 

مليون نسمة من الفئات  2.0من النازحين والعائدين،  002.888
الضعيفة من خالل المساعدات الغذائية والتحويالت النقدية إلى جانب 

ألف طفل  وطفلة دون سن الثانية من خالل دعم التغذية  010.888
ألف طفل وطفلة دون الخامسة عبر  022.888الوقائية إضافة إلى 

 021التغذية العالجية ناهيك عن تقديم الدعم الغذائي الشهري لعدد 
ألف من العائدين إلى  28ألف من النساء الحوامل والمرضعات، و

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

  تهدف عملية اإلغاثة والتعافي الجديدة لتقديم المساعدات إلى ما
يقرب من ستة ماليين نسمة من خالل مجموعة واسعة من األنشطة 

تشمل  توزيع األغذية والنقد، الغذاء والنقد مقابل األصول، العالج 
والوقاية من سوء التغذية الحاد والُمزمن ونقص المغذيات الدقيقة 

إضافة تقديم الوجبات والحصص الغذائية المنزلية لألطفال المنتظمين 
 في الدراسة.

 (سيواصل برنامج 288281تحت العملية الممتدة الحالية ،)
الجئ والجئة  20.118األغذية العالمي تقديم المساعدات لعدد 

 من القرن األفريقي.

 ( في إطار برنامج تعليم الفتاة الجاريDEV200432 ( ، يستهدف
من فتيات المدارس من خالل تزويدهن  088.888البرنامج 

بالحصص الغذائية المنزلية ويبلغ إجمالي المستفيدين من تلك 
 نسمة. 188.888المعونات 

 

 المساعدات الغذائية 

  من  088,888تبدأ عملية توزيع الحصص الغذائية لعدد
 188,888طالبات المدارس في شهر أبريل حيث ستعم الفائدة 

 باألرقام 

مليون نسمة هو عدد سكان اليمن 21.2  

% يعانون من انعدام األمن الغذائي02  

% يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد22  

% من األطفال دون الخامسة يعانون من الهزال02  

% من األطفال دون الخامسة يعانون من التقزم01  

 

 تمويل جوانب النقص/االحتياجات

  288020عملية اإلغاثة والتعافي الممتدة 

 مليون دوالر 012,0

 ] الالجئين[: 288281عملية التعافي واإلغاثة الممتدة 

 مليون $ 2,0

 ] خدمات الطيران والوقود[: 288028العمليات الخاصة 

 مليون $ 2,1

 

 اليمن

 



 من أفراد تلك األسر.  

  عمليات توزيع المساعدات على النازحين المحليين مستمرة
 بشكل طبيعي.

 

 

 

 

 

 

لتواصل     

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

 العالقات الخارجية : روبن لودج

<robin.lodge@wfp.org> 

 عنقود األمن الغذائي والزراعة : ماركو فالنتيني 

<marco.valentini@fao.org> 

 مجموعة الدعم اللوجستي : قاسم غوسي

<qaseem.ghausy@wfp.org> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدعم اللوجستي  

  طن متري من مختلف  02.188يمتلك برنامج األغذية العالمي
السلع الغذائية في مخازنه المختلفة المنتشرة في عدة مناطق من 

   البالد. 

  مدرسة  101طن متري من األغذية إلى  2,010تم تسليم
منطقة ألنشطة تعليم الفتيات. االستعدادات  21موزعة على 
مدرسة إضافية  000طن متري إلى  2,202جارية لتوفير 

 منطقة. 02في 

 

 المجموعة 

 المجموعة اللوجستية

  لتر من الوقود إلى الوكاالت  00,202الوقود: تم توزيع
 اإلنسانية المختلفة. 

  الطيران: تم تنظيم ثالث رحالت منتظمة ورحلة خاصة إلى
 راكبا. 00صعدة تحمل 

 

 الشراكات 

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

 والسكان. 

 فرد في تلك األسر.  011.111فتاة من الحصص الغذائية وستعم الفائدة  011.111سوف تستفيد 
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 عمليات برنامج األغذية العالمي

مدة   
 المشروع

إجمالي المبالغ 
 المطلوبة

 )بالدوالر(

إجمالي المبالغ 
 المستلمة

 )بالدوالر(

العجز خالل 
  األشهر الستة

(%) 

 السكان الذي حصلوا على المساعدات 

 خطة فبراير  إجمالي خطة البرنامج 

 خطة الطوارئ

200451 
2013يناير   

2014يونيو   
315 056 577 236 038 664 25.1% 5 181 480 701 546 

 العملية الممتدة
200305 

2013يناير   

ديسمبر 
4102 

9 760 314 7 618 567 21.9% 131 000 38 700 

 العملية الممتدة
200636 

2014يناير   

ديسمبر 
4102 

490 416 832 17 055 118 96.5% 6 000 000 0 

 تعليم الفتاة

200432 
2013يوليو   

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

 خاصة
200130 

  2010مايو   

ديسمبر 
2014  

7 157 899 4 452 682 37.8% 0 0 


