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المسبعذات  –المفىضية األوسوبية 

 اإلنسبنية والحمبية المذنية

 دشٚوغً، دٍج١ىج ١٠٤٩-ح

 +(٣٢ ٢) ٢٩٥ ٤٤ ٠٠٘جصف: 

 +(٣٢ ٢) ٢٩٥ ٤٥ ۷٢فجوظ:  

 : االلكترونيالبريد 
info@ec.europa.eu-echo 

 االلكتروني: الموقع
http://ec.europa.eu/echo 

 
 

 ٢٠١٢ آب – ١ٌٍّٓٔششر إ٠ىٛ                         

  

 

 اإلنسبنية واإلحتيبجبتالحبلة 

ٕمزر ثٌّغجػذثس ػٍٝ صشو١ض٘ج ػٍٝ صذجفع إْ ث١ٌّٓ فٟ ثإلٔغج١ٔز ثٌفجػٍز ثٌجٙجس صذضجػ • ُّ  فضال   ثٌطٛثسا، دجالس فٟ ٌٍذ١جر ثٌ

 . ٚثألٔشطز, ٚثٌضم١١ُ, ثٌض٠ًّٛ ػ١ٍّجس فٟ ٌٍضٕغ١ك ثٌذػٛر فٟ ثالعضّشثس ػٓ

 ثٌغزثة١ز ثالدض١جججس ٌضغط١ز فؼجٌز إجشثءثس ٚثصخجر ثإلٔغجٟٔ ثٌّججي فٟ ثٌششوجء د١ٓ أػٍٝ ِغضٜٛ ػٍٝ ثٌضٕغ١ك ٠ضُ أْ ٠جخ •

 ثٌٕغجء ِغً ضؼفج   ثألشذ ثٌفتجس ٌٚذٜ ثٌخجِغز عٓ دْٚ ثألطفجي ٌذٜ خظٛطج   ثٌذجد، ثٌضغز٠ز ٌغٛء ثٌؼج١ٌز ثٌّغض٠ٛجس ِٓ ٚثٌذذ

 . ٚثٌّشضؼجس ثٌذٛثًِ

 ثٌظشثػجس ثٔذالع ِغ ٚرٌه ثإلٔغجٟٔ، ثٌّججي فٟ ٌٍششوجء ثٌّذج٠ذ ثٌٛطٛي أجً ِٓ ٌٍضفجٚع أوذش جٙٛد دزي ِٓ دذ ال •

 . ثألعجع١ز ثٌخذِجس إٌٝ ثألشخجص آالف ٚطٛي دْٚ صذٛي ثٌضٟ ثٌؼشثل١ً ٚص٠جدر ثٌذالد ِٓ ػذ٠ذر ِٕجطك فٟ ٚثالشضذجوجس

ُّذضًّ ثٌضذ٘ٛس ِشثلذز ثٌضشٚسٞ ِٓ •  ثألوغش ثٌغىج١ٔز ثٌفتجس ٌذٜ ٚخجطز   دجٌخطش صٕزس ثٌضٟ ثٌغزثةٟ ثألِٓ ثٔؼذثَ ٌّشىٍز ثٌ

 . ثٌضشش٠ذ أٚ/ ٚ ثٌظشثػجس ِٓ ثٌجذ٠ذر دجٌّٛججس ِؤخشث   صأعشس ثٌضٟ ضؼفج

 ثٌٕجصدز ثٌؼجةالس ِٓ ٌٍؼذ٠ذ ث٢ِٓ ثٌشجٛع ِٛضٛع ٌذػُ دثةّز دٍٛي ػٓ ٌٍذذظ ثإلغجعز ٚٚوجالس ث١ّٕ١ٌز ثٌذىِٛز صذضجػ •

 . ثإلغجعز ِغجػذثس ػٍٝ ثالػضّجد دٍمز ٌىغش

 ِٓ ٠ّٕٟ ۴۸۵۵۴۷  ِجّٛػٗ ِج طشد صُ ،۲۰١۴ ػجَ ِٓ ٚصّٛص, ۲۰١۳ ػجَ ِٓ دض٠شثْ شٙشٞ د١ٓ ثٌّّضذر ثٌفضشر خالي •

 ِشثلذز ِٓ دذ فال ٚدجٌضجٌٟ،. ثٌششػ١١ٓ غ١ش ثٌّٙججش٠ٓ دجٌؼّجي ثٌّضؼٍك ٌٍمجْٔٛ ثٌذىِٛز صطذ١ك دؼذ ثٌغؼٛد٠ز ثٌؼشد١ز ثٌٍّّىز

 . وغخ ػٓ ٌٍذخً سة١غٟ وّظذس ثٌضذ٠ٛالس ػٍٝ صؼضّذ وجٔش ثٌضٟ أعشُ٘ صٛثجٗ ثٌضٟ ثٌجذ٠ذر ثٌضذذ٠جس

 ۶۵ ٠ٚذضجػ. ث١ٌّٓ فٟ ثألفش٠مٟ ثٌمشْ ِٓ ثٌٍجٛء ٚطجٌذٟ, ٚثٌّٙججش٠ٓ, ثٌالجت١ٓ ػذثد فٟ شخض شخض ١ٍِْٛ دٛثٌٟ ٠ٛجذ •

 .ثإلٔغج١ٔز  ثٌّغجػذر إٌٝ ثٌٍجٛء ٚطجٌذٟ ثٌّٙججش٠ٓ ِٓ صمش٠ذج   شخضأٌف 

  الخلفية

 ۲ ػٓ ٠مً دّشدٚد   ثٌفمش خظ صذش ثٌغىجْ ِٓ ثٌّجةز فٟ ۴۷ ِٓ أوغش ٠ؼ١ش د١ظ. ثٌؼشد١ز ثٌجض٠شر شذٗ فٟ دٌٚز أفمش ث١ٌّٓ ٠ؼذ

 طفً ١ٍِْٛ أْ إٌٝ ثٌضمذ٠شثس ٚصش١ش. ثٌضغز٠ز عٛء ِٓ صؼجٟٔ ثٌضٟ ثٌذٚي د١ٓ ثٌؼجٌُ فٟ ثٌغجٌظ ثٌّشوض ث١ٌّٓ ٠ٚذضً. ث١ٌَٛ فٟ ٠ٛسٚ

 اليمن         ىــكــشة إيـشـن
shortage 

 الشسبئل الشئيسية
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 إستجببة اإلتحبد األوسوبي

 ٚثسصفجع, ٚثٌّٙججش٠ٓ ثٌالجت١ٓ ٚصذفمجس, ثٌظشثع ججٔخ إٌٝ ثٌفمش أدٜ ٚلذ. ثٌّذجشش ثٌغزثةٟ ثٌذػُ إٌٝ ٠ٚذضججْٛ, ثٌذجد ثٌضغز٠ز دغٛء ِظجدْٛ ثٌخجِغز عٓ صذش

 . ثٌّجض١ز ثٌغٕٛثس خالي دجٌفؼً خط١شر إٔغج١ٔز أصِز صفجلُ إٌٝ ثٌغزثة١ز، ثٌّٛثد أعؼجس
 

 ػّجي أْ ٠ؼٕٟ ثٌزٞ ثألِٕٟ ثٌٛضغ صذ٘ٛس ِغ ٚرٌه, ٌٍغج٠ز طؼذز   ث١ٌّٓ فٟ إ١ٌٙج ٠ذضججْٛ ثٌز٠ٓ ألٌٚته ثٌّغجػذثس ٚصمذ٠ُ ثإلٔغج١ٔز ثالدض١جججس صم١١ُ ِغأٌز ٚصؼذ

 ػضٌز   فٟ ضؼفج   ثألشذ ثٌغىج١ٔز ثٌفتجس ِٓ وذ١شر أػذثد ٠خٍف أْ ثألِش ٘زث شأْ ِٚٓ. ثٌّٕجطك ِٓ ثٌؼذ٠ذ إٌٝ ثٌٛطٛي ِٓ ٠ضّىٕٛث دضٝ ٠ىجفذٛث أْ دذ ال ثالغجعز

 . ثألعجع١ز ثإلٔغج١ٔز ثٌّغجػذثس ػٓ
 

  الصلة رات والمشكالت الشئيسية االحتيبجبت
 

  الغزائي األمن وانعذام التغزية سىء

ُّغزٞ ثٌطؼجَ ػٍٝ ثٌذظٛي ٠ؼضذش  ٠ظً أْ ثٌّضٛلغ ِٚٓ. ثٌضغز٠ز عٛء ٌخطش ِؼشض١ٓ أطفجال   صضُ ثٌضٟ ثألعش ٟٚ٘, ضؼفج   ثألشذ ٌألعش دجٌٕغذز ضشٚس٠ج   أِشث   ثٌ

 د١ظ طفً،١ٍِْٛ  ۰۶،١ إٌٝ ۲۰١۴ ػجَ خالي ثٌذجد ثٌضغز٠ز عٛء ِٓ ٠ؼجْٔٛ ثٌز٠ٓ( شٙشث   ۵۹ – ۶ د١ٓ أػّجسُ٘ صضشثٚح ِّٓ) ٚثإلٔجط ثٌزوٛس ِٓ ثألطفجي ػذد

 (. ثٌضمضَ) ثٌّضِٓ ثٌضغز٠ز عٛء ِٓ ٠ؼجْٔٛ ثٌز٠ٓ ثٌذالد فٟ طفً ١ٍِْٛ ۲،۲ ثٌـ إٌٝ ٠ض١ف ٚ٘زث. ثٌشذ٠ذ ثٌضغز٠ز عٛء ِٓ ُِٕٙ طفال   أٌف ۲۸۰ ٠ؼجٟٔ
 

ُّغزٞ ثٌطؼجَ صأ١ِٓ ػٍٝ ثٌمذسر صؼضذش  وذ١شر خغجةش أدذط ثٌزٞ ثٌشضجء فظً خالي ثٌجشثد غضٚ ٠ؤدٞ أْ ثٌّضٛلغ ِٚٓ. ٠ّٕٟ ١ٍِْٛ ۵،١۰ ٌـ دجٌٕغذز وذ١شث   صذذ٠ج   ثٌ

 لذ ثٌذذ٠ذر، ففٟ. ٚدجز, ٚثٌذذ٠ذر, صؼض فٟ ثٌغشد١ز ثٌّذجفظجس فٟ ٠ؼ١شْٛ ِّٓ شخض ١ٍِْٛ ۸،۲ ٌـ دجٌٕغذز ٚثٌذججز ثٌضؼف دسجز ص٠جدر إٌٝ ثٌّذجط١ً فٟ

 . ثٌذخٓ ِذظٛي ِٓ ثٌّجةز فٟ ۹۵ ٚ وجِال   ثٌغّغُ ِذظٛي صٍف
 

 لذ ،۲۰١۴ ػجَ ِٓ صّٛص شٙش فٟ ثٌذىِٛز ِٓ دمشثس ،(ثٌٛثدذ ٌٍضش ٠ّٕٟ لاير ١۹۰ ٚ ١۰۰ د١ٓ صشثٚدش ثٌضٟ) ثٌذ٠ضي صىٍفز فٟ ثٌض٠جدر فئْ رٌه، إٌٝ دجإلضجفز

 . ث١١ّٕ١ٌٓ ِٓ ٌٍفمشثء ثٌغزثء صأ١ِٓ ِغأٌز ػٍٝ وذ١ش عٍذٟ أعش ٌٗ ع١ىْٛ ثٌزٞ ثألِش ٚ٘ٛ, ثٌغزثة١ز ثٌّٛثد أعؼجس فٟ ص٠جدر إٌٝ أدس
 

 التششيذ

. ثٌٕجط ِٓ ث٢الف ِتجس ٚصشش٠ذ ثٌمضجي ِٓ وذشٜ دٚسثس   عش ۲۰١١ ٚ ۲۰۰۴ ػجِٟ د١ٓ ثٌّّضذر ثٌفضشر فٟ ثٌشّجي فٟ ثٌّضىشسر ثٌّغٍذز ثالشضذجوجس شٙذس

أٌف  ۲۹۲ ٌـ دجٌٕغذز ثٌذ٠جس إٌٝ ثٌؼٛدر ِغأٌز طؼٛدز ص٠جدر إٌٝ أدٜ ِّج آخش، شخضأٌف  ۴۲ صشش٠ذ إٌٝ ٌالشضذجوجس ثٌىذ١ش ثٌضظؼ١ذ أدٜ ثٌّجضٟ، ثٌؼجَ ٚخالي

 ػٍٝ أ٠ضج   شذ٠ذث   صأع١شث   ٌٍظشثع وجْ ٚلذ. ثألعجع١ز ثٌخذِجس أدغظ إٌٝ ٚثالفضمجس ثإلػّجس إػجدر ػ١ٍّجس دظء ِٓ ث٢ْ ػجدٚث ثٌز٠ٓ أٌٚته ٠ٚؼجٟٔ. آخش شخض

 . ثٌغجدمز ثٌمضجي ِٕجطك ِٓ دجٌمشح ٠ؼ١شْٛ ثٌز٠ٓ ثٌٕجط ٌّال١٠ٓ ثٌّؼ١شز صأ١ِٓ ِغأٌز
 

 ِغ صمش٠ذج ، شخض ۷۰۰۰ دجعضغٕجء د٠جسُ٘ إٌٝ ج١ّؼج   ػجدٚث أُٔٙ إال. أ٠ضج   ثٌجٕٛح فٟ شخضأٌف  ١۶۲ ِٓ أوغش صشش٠ذ إٌٝ ثٌمضجي أدٜ ثٌّجض١ز، ثٌغٕٛثس ٚخالي

 ثألٌغجَ صضثي ٚال, ثٌّضجدز دجٌىجد ثألعجع١ز ثٌخذِجس أْ وّج ث٢ْ، دضٝ ثٌذٕجء إػجدر ػ١ٍّز صذذأ ٌُ د١ظ, ثٌظؼذز ثٌّؼ١ش١ز ثٌظشٚف دغذخ ٚثٌىفجح ثٌّؼجٔجر ثعضّشثس

ث صّغً ثألسض١ز  . صٙذ٠ذ 
 

  والالجئين المهبجشين تذفق

 ٚأطذذٛث, ثٌذالد فٟ طِٛجٌٟ الجبأٌف  ۲۴۳ ِٓ دأوغش ثٌغذً صمطؼش د١ظ. ثألفش٠مٟ ثٌمشْ فٟ ثٌمجةّز ثإلٔغج١ٔز ثألصِز ِٓ ِذجشش دشىً أ٠ضج ث١ٌّٓ ٠ضأعش

 ثإلع١ٛد١١ٓ ثٌّٙججش٠ٓ أ٠ضج   ث١ٌّٓ ٠ٚغضض١ف. ثٌفم١شر ثٌذضش٠ز ثٌّٕجطك فٟ أٚ( ٌالجت١ٓ ثٌٛد١ذ ثٌّخ١ُ ٚ٘ٛ) خشص ِخ١ُ فٟ ِغضمشر غ١ش ظشٚف   ظً فٟ ٠ؼ١شْٛ

 ثٌؼشد١ز ثٌٍّّىز إٌٝ ٚخجطز ثٌذذٚد، ػذش ثٌّٙججش٠ٓ ٘ؤالء ِٓ ثٌؼذ٠ذ صٙش٠خ ٠ضُ رٌه، ِٚغ. ث١ٌّٓ فٟ ُِٕٙ ١ٍِْٛ دٛثٌٟ ٕ٘جن أْ ثٌذىِٛز ٚصمذس. ثٌٕظج١١ِٓ غ١ش

 دْٚ ث١ٌّٓ فٟ ػجٌم١ٓ أٔفغُٙ ثٌّٙججشْٚ ٠ٚجذ. دزٌه ثٌم١جَ ِٓ ُِٕٙ جذث   ل١ًٍ ػذد عٜٛ ٠ضّىٓ ال ثٌذذٚد٠ز، ثٌشلجدز ٌضشذ٠ذ ٔظشث   ٌٚىٓ، ػًّ، ػٓ دذغج   ثٌغؼٛد٠ز،

 ثٌذػُ إٌٝ وذ١شر   دذججز   ث١ٌّٓ فٟ ٚثٌّٙججش٠ٓ ثٌالجت١ٓ ِٓ شخض ١ٍِْٛ دٛثٌٟ أْ إٌٝ ثإلٔغج١ٔز ثٌشؤْٚ صٕغ١ك ِىضخ ٠ٚف١ذ. دّج٠ز أٞ صٛف١ش ٚدْٚ ِٛثسد

 . ثإلٔغجٟٔ
 

 ثٌٍّّىز فٟ ث١١ّٕ١ٌٓ ثٌؼّجي ِٓ ػجًِ ۴۸۵۵۴۷ طشد صُ ثألجٕذ١ز، ثٌؼجٍِز ثٌمٜٛ دضٕظ١ُ ٚثٌخجص( KSA) ثٌغؼٛد٠ز ثٌؼشد١ز ثٌٍّّىز فٟ ثٌجذ٠ذ ثٌضشش٠غ ػٍٝ دٕجء  

ً   ثٌذذٚد ِغجدسر ػٍٝ إجذجسُ٘ صُ ثٌز٠ٓ ث١١ّٕ١ٌٓ ضؼف دجٌز ٚصضضث٠ذ. ۲۰١۳ ػجَ ِٓ دض٠شثْ شٙش ِٕز ثٌغؼٛد٠ز ثٌؼشد١ز  ِٚٓ. ٔفغ١ج   أٚ دذ١ٔج   وجْ عٛثء وذ١ش، دشى

 صذ٠شٖ ثٌزٞ ثالجضّجػ١ز ثٌشػج٠ز طٕذٚق ٠ضّىٓ ٌُ دجي فٟ ثألعش، ِٓ ث٢الف د١جر ػٍٝ شذ٠ذث   عٍذ١ج   أعشث   طشدُ٘ دغذخ ثٌّج١ٌز ثٌضذ٠ٛالس ٌضٛلف ٠ىْٛ أْ ثٌّضٛلغ

 .ضؼفج   ثألوغش ٌألعش ثٌّٕخ طشف ١٘ىٍز إػجدر ِٓ ثٌذىِٛز

 

 

 

 

  التمىيل
 

  ثألٚسٚد١ز ثٌّفٛض١ز

, ثٌضغز٠ز عٛءِشىالس  ِٓ ٌٍّضضشس٠ٓ, خظٛطج  ثٌذالد أٔذجء ج١ّغ فٟ ثٌغىجْ ٌّغجػذر ١ٍِْٛ ٠ٛسٚ ۳۳ ضخظ١ضد ثألٚسٚد١ز ثٌّفٛض١ز لجِش ،۲۰١۴ ػجَ فٟ

ثألشذ ضؼفج  ٚثٌضٟ  ثألعش ِٓ أوذش ٌؼذد ثٌضى١ٍ١ّز ضٛف١ش ثٌغزثء ٚثألطؼّزٌ ثٌض٠ًّٛ ِٓ ثألوذش ثٌجضء َثعضخذضُ ث٠ٚ. ثٌّغٍذز ثالشضذجوجس أٚ ,ثٌغزثةٟ ثألِٓ ثٔؼذثَ ٚأ

 ,ٚثٌّأٜٚ ,ثألعجع١ز ثٌظذ١ز ٚثٌشػج٠ز ,ثٌظذٟ ثٌظشفخذِجس ٚ ,ث١ٌّجٖ ٌضٛف١ش ثٌذجلٟ ثٌض٠ًٚ٠ّٛز٘خ . ثٌضغز٠ز عٛء ٌخطش ػشضز ثألوغش ثٌظغجس ثألطفجيصضُ 

 ثٌّفٛض١ز ص٠ًّٛ ِٓ طغ١ش جضء ثعضخذثَ ٚع١ضُ. ٔجصد١ٓ صغضض١ف ثٌضٟ ثٌّجضّؼجس رٌه فٟ دّج ثٌّضضشسر، ثٌّذ١ٍز ٌٍّجضّؼجس ثألعجع١ز ثٌّٕض١ٌز ٚثٌّغضٍضِجس

 ٚٔشش ،ثٌضأ١٠ذ أػّجيأ٠ضج  إجشثء  ٠ضُ وّج. ثٌّجٔذز ٚثٌجٙجس ثإلٔغج١ٔز ثٌّٕظّجس د١ٓ ثٌضٕغ١ك ػٓ فضال   ثألِٓ،دجٌز ٚ ثٌضطٛس عش٠غ ثإلٔغجٟٔ ثٌٛضغ ِضجدؼز ٌضّجْ

 . ١زٚثالعضمالٌ ٚثٌٕضث٘ز ٠زجٌذ١جدٚثٌضٟ صضّغً د -ثإلٔغج١ٔز ثٌّغجػذثس ِذجدا دٛي ثٌّؼٍِٛجس
 

  ثألػضجء ثٌذٚي

 ۵،۸۹ثٌـ إٌٝ دجإلضجفز ٘زث ٠أصٟٚ. ث١ٌّٓ فٟ ثإلٔغج١ٔز ثالدض١جججس ٌضغط١ز ١ٍِْٛ ٠ٛسٚ ۹١ دضخظ١ض ثألٚسٚدٟ ثالصذجد فٟ ثألػضجء ثٌذٚي لجِش ،۲۰١۴ ػجَ فٟ

 . ۲۰١۳ ػجَ فٟ ٙجظ١خظ١ٍِْٛ ٠ٛسٚ ثٌضٟ صُ ص
 

  ثإلٔغجٟٔ ثٌّججي فٟ ثٌششوجء ِغ ٚثٌضٕغ١ك ثٌضٛثطً



 ألً ص٠ّٛال   خطزثٌ صضطٍخٚ. شٙش شذجط أٚثةً فٟ ج١ٕف فٟ ٌٍّجٔذ١ٓ( YHRP) ۲۰١۴ ٌؼجَ ١ٌٍّٓ ثإلٔغج١ٔز ثالعضججدز خطز ث١ٌّٓ فٟ ثإلٔغجٟٔ طشٞثٌمُ  ثٌفش٠ك لذَ

ػذَ  أٚجٗ ٌّؼجٌجز ل٠ٛز دػٛر ٚصضضّٓ( ۲۰١۳ ػجَ فٟ أِش٠ىٟ دٚالس ِال١٠ٓ ۷۰۶ ِمجدً أِش٠ىٟ دٚالس ١ٍِْٛ ۵۹۲ دٛثٌٟ) ثٌّجضٟ ثٌؼجَ فٟ ػ١ٍٗ وجْ ِّج

 . ث١ٌّٓ فٟ ثٌجٕغ١ٓ د١ٓ ثٌّغجٚثر
 

. ثٌضأخ١ش ِٓ أشٙش دؼذ ۲۰١۴ ػجَ ِٓ ثٌغجٟٔ وجْٔٛ شٙش ٚثخشآ فٟ ِذثٚالصٗ ،۲۰١۳ ػجَ شٙش آرثس ِٓ فٟ طٍكثٔ ثٌزٞ( NDC) ثٌٛطٕٟ ثٌذٛثس ِؤصّش ثخضضُٚلذ 

 .ثٌذعضٛس ظ١جغزٌ ٌجٕز إٔشجء ِغ ثٌغ١جع١ز ثالٔضمج١ٌز ثٌؼ١ٍّزٚصغضّش 

 

 

 

 

 


