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 حقائق وأرقام عن اليمن
 

مليون  23.8 :إجمالي عدد السكان

 *نسمة

نصيب الفرد من الناتج المحلي 

 *دوالر أمريكي 1,159 :اإلجمالي

عدد السكان الذين يعيشون على دخل 

 :أقل من دوالرين يوميًا

 42% 

المؤشر العالمي للفجوة بين 

 1 :الجنسين

 
 **حقائق عن األمن الغذائي

 
يحتل اليمن الترتيب الحادي عشر في 

قائمة الدول األكثر انعدامًا لألمن 

 الغذائي

 %44.5 :انعدام األمن الغذائي معدل

 )مليون يمني 10(

: انعدام األمن الغذائي الشديد معدل

22% 

 )ماليين يمني 5(

معدل سوء التغذية لدى األطفال دون 

 :الخامسة

 %13: الهزال

 %47: التقزم

الدخل الشهري الذي يتم إنفاقه على 

 %50~  :الطعام
الحولية اإلحصائية للمكتب المركزي لإلحصاء، *

 2011حزيران /يونيو

النتائج األولية للمسح الشامل لألمن الغذائي الذي **

 أجراه برنامج األغذية العالمي

 برنامجال من غذائية مساعدات يستلمن فتيات

 )2012(ج األغذية العالمي في اليمن برنام  
 

 في اليمن الوضع
، من أزمة سياسية واضطرابات مدنية في 2011 كانون الثاني/ينايرعاني اليمن منذ ي

وقد أدى غياب األمن السياسي إلى وقوع صدامات عنيفة في .  جميع أنحاء البالد
المناطق الحضرية بين القوات الحكومية والمحتجين المناهضين للحكومة وعناصر قبلية 

وقد .  إلى نزوح جماعي واسع النطاق وطويل األمد في جميع أنحاء البالد مما أدى
مما أدى  2011 كانون الثاني/بالمائة منذ يناير 50أسعار المواد الغذائية بنسبة  ارتفعت

 .  انتشار سوء التغذية زيادةإلى 
 

وبالتالي، فإن . األمن الغذائيانعدام بلد يعاني بالفعل  على بشدةأثرت كل هذه العوامل 
 2011سوء التغذية قبل عام  وأكل هؤالء الذين كانوا على حافة انعدام األمن الغذائي 

ووجد مسح شامل أجراه برنامج األغذية  .الجوع نتج عنه اتساع رقعةاألمر الذي ، تم الزج بهم اآلن في ظروف أكثر تدهورًا
يعانون بشدة من انعدام ) واحد من كل أربعة أشخاص تقريبًا(ًا في كافة أنحاء البالد أن نحو خمسة ماليين يمني العالمي مؤخر
جز نصف عدد السكان تقريبًا عن الوصول عبشكل إجمالي، يو. لهذا الخطراك خمسة ماليين آخرين معرضين وهناألمن الغذائي 

 .2009بالمائة منذ عام  100تقدر بـ إلى كميات كافية من الغذاء وهو ما يمثل زيادة 
 

وجنوبي اليمن ) والمتمردين الحوثيينبين القوات الحكومية (كل من شمالي اليمن في  صراعال فإن استمراروعالوة على ذلك، 
 أولئكفي ذلك  نبم داخل البالد شخصألف  500أدى إلى نزوح قد  )ومسلحين ُيزعم أنهم تابعون لتنظيم القاعدةبين الحكومة (

 .في حاجة ماسة إلى مساعدات طارئةال يزالون تأثرين بالصراع الذين الم
 

 برنامج األغذية العالميعمليات 
 اإلنسانيةلألزمة باالستجابة  في وضع جيد يسمح لها 2012برنامج األغذية العالمي الخاصة باليمن في عام  إستراتيجية

ويقوم برنامج األغذية العالمي حاليًا بزيادة . السياسي الراهنالمتنامية في هذا البلد، بصرف النظر عن كيفية تطور الموقف 
كما يقوم البرنامج بالتوسع في ).  بالمائة من تعداد السكان 13حوالي ( ستضعفينمليون شخص من الم 3.6استجابته لمساعدة 

داخليًا، والعائدين والمتضررين من الحرب  نازحينمن الألف  670لحوالي  عدات الغذائية الحيويةالمسااستجابته الطارئة لتقديم 
 .بمن فيهم النساء واألطفال

 
شخص من  مليون 1.8التي تستهدف  الغذائية الطارئة شبكات األمان توفير، سوف يستمر البرنامج في نفسه وفي الوقت

من النساء واألطفال الذين يعانون  634500المتضررين بشدة من انعدام األمن الغذائي باإلضافة إلى تقديم الدعم الغذائي لحوالي 
يقوم البرنامج بتطوير وبناء على األرقام الجديدة الخاصة بانعدام األمن الغذائي الشديد،  .من سوء التغذية في جميع أنحاء البالد

مليون شخص من المستفيدين الذين يعانون انعدام األمن  4مليون شخص إلى نحو  1.8لزيادة عدد المستفيدين من  موسعةخطة 
 .)بالمائة في عدد المستفيدين 100بأكثر من  تقدر وهو ما يمثل زيادة( 2012الغذائي الشديد وذلك بنهاية عام 

ج�ة،  وحخم�س مكات�ب فرعي�ة ف�ي ع�دن، وعم�ران،        ولدي�ه بدعم خمس عمليات رئيسية  ويقوم برنامج األغذية العالمي باليمن حاليًا
ك�ل  كما يستمر البرنامج في تعزيز نهج مزدوج المسار حيث يتم معالج�ة ت�أثيرات انع�دام األم�ن الغ�ذائي عل�ى       .  والحديدة، وصعدة

الم�����دى القص�����ير  م�����ن 
 بينم��ا تتحس��ن   والطوي��ل 
الحكوم�������������ة  ق�������������درة

والش���ركاء ف���ي المج���ال  
االستعداد اإلنساني على 
لح�������االت واالس������تجابة  

 .  لطوارئا
 

البرن�امج   واصلسوف ي
 الغ��ذاء"ه تنفي��ذ مش��روع

" مقاب����ل تعل����يم الفتي����ات
 .المنزلي��ة الغذائي��ة   حص��صالم��دارس بال أل��ف فت��اة ب  53ال��ذي يم��د  

ت���وفير الخ���دمات الجوي���ة وغيره���ا م���ن الخ���دمات  وسيواص���ل البرن���امج 
ف��ي ال��يمن وذل��ك لض��مان أم��ن ه��ذه  اللوجس��تية لمنظم��ات اإلغاث��ة اإلنس��انية

 .المنظمات وانتظام عملها
 

ألف  200من  2012عام في برنامج التي يقدمها الوتتألف المساعدة الكلية 
 .يمليون دوالر أمريك 207طن من السلع الغذائية بقيمة إجمالية تبلغ 

مليون دوالر أمريكي، وإذا لم  62ويحتاج البرنامج بصفة عاجلة إلى 
على الوصول إلى  تهقدربشدة  تتأثريحصل على هذا التمويل س

 .مليون شخص 3.6المستفيدين المستهدفين البالغ عددهم 
 

 طن متري نوالمستفيد النشاط
 التكلفة اإلجمالية

 بالدوالر(
 )األمريكي

 العجز
بالدوالر (

 )األمريكي

مساعدات غذائية  :عملية طوارئ
المتضررين من وللنازحين داخليًا 

 الحرب

 
669,577 

 
118,344 

 
113,587,755 

 
29,912,039 

 :عملية اإلغاثة الممتدة واإلنعاش
دعم األمن الغذائي والتغذية 

 للفئات المستضعفة
2,401,000 63,189 77,666,059 25,149,586 

 3,873,170 9,664,100 14,843 371,000 الغذاء مقابل تعليم الفتيات

مساعدات غذائية لالجئين 
 2,988,622 5,120,337 4,800 183,000 الصوماليين

تنسيق خدمة النقل الجوي 
للمسافرين وفريق الدعم 

 اللوجيستي
- - 1,120,758 - 

 61,923,419 207,159,004 201,176 3,624,577 اإلجمالي


