
�
التص��ف المرح�� المت�امل لألمن الغذا��

� والتغذ�ة
دالئل ومعاي�� لقرارات أفضل تتعلق �األمن الغذا�� ي اليمن

ي �ف
لمحة عن التصنيف المرحلي المتكامل النعدام األمن الغذا�ئ

13.5 مليون
ي اليمن يواجهون مستويات 

13.5 مليون شخص �ف
)المرحلة  الحاد  ي 

الغذا�ئ األمن  انعدام  من  عالية 
ح�ت  أعىل(  أو  المرحىلي  التصنيف  من  الثالثة 
أن  يقدر   ، هؤالء  ف  ب�ي من   *  .2020 ديسم�ب 
)المرحلة  ي 

كار�ث وضع  ي  
�ف شخص   16,500

 3.6 من  وأك�ث   ) المرحىلي التصنيف  من  الخامسة 
التصنيف   ( الطوارئ  حاالت  ي 

�ف شخص  مليون 
الرمحىلي - المرحلة 4(.

ي الحاد المتوقع | يناير - يونيو 2021
انعدام األمن الغذا�ئ

رمحال رح�ال

د�سم�� 2018 
- يناير 2019

ا�ت��ر - د�سم�� 
2020

يناير - يونيو 
2021

20 مليون15 مليون10 مليون5 مليون0

�
تص��ف المراحل النعدام االمن الغذا��

) أو أع� � االزمة (المرحلة 3 من التص��ف المرح��
األشخاص المصنفون ��

3-  االزمة

4- الطوارئ

5- المجاعة

ي  المرحلة 3 و 4 و 5 حسب المحافظة | 2018 – 2021
ي التصنيف المرحلي المتكامل لالمن الغذا�ئ

السكان �ف

تحليل االتجاه
ي 2018/2019 

ي لوحظت �ف ايدًا مقارنة بالمستويات المرتفعة للغاية ال�ت ف  م�ت
ً
ي اليمن اتجاها

ي �ف
ُيظهر انعدام األمن الغذا�ئ

ي األشهر الستة األوىل من عام 2021. 
مع زيادة ما يقرب من 300,000 شخص بحاجة إىل مساعدة إنسانية عاجلة �ف

ي 2018/2019 )من 
ي المرحلة 4 ثالثة أضعاف تلك �ف

(، عدد المناطق �ف من حيث الشدة )مرحلة التصنيف المرحىلي
ي المرحلة الثالثة من 

ف �ف ي 14 من إجماىلي 22 محافظة تم تحليلها، كما ارتفع عدد السكان المصنف�ي
49 إىل 154(. �ف

ي محافظات 
�ف الخطورة  عالية  شديدة  ارتفاعات  2018/19. لوحظت  ة  بالف�ت المرحىلي وما فوق مقارنة  التصنيف 

الجوف وحجة وإب وريمة وصعدة. يهدد الوضع العصيب الذي طال أمده بتقويض سبل العيش الهشة بالفعل، ال 
وس كورونا عىل سبل  ات ف�ي ايدة، مما يقلل من فرص الدخل وتأث�ي ف ن بآليات التكيف السلبية الم�ت سيما عندما يق�ت
ي مستقًرا نتيجة المساهمات 

ي معظم عام 2019، كان وضع األمن الغذا�ئ
العيش ومع ذلك، من المهم مالحظة أنه �ف

ف الذين قدموا الموارد الالزمة بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدة الغذائية بشكل كب�ي وتحقيق  السخية من المانح�ي
ي وقت مبكر من عام 2019.

ي االقتصاد، وبالتاىلي منع حدوث مجاعة �ف
االستقرار �ف

13.5 مليون شخص مستهدفون حالًيا للحصول عىل مساعدات غذائية. 
ي المائة من السكان 

ي 258 من أصل 333 مديرية ، يتل�ت أك�ث من 25 �ف
�ف

ي المائة من احتياجات األرس 
مساعدات غذائية. تشكل سلة الغذاء 80 �ف

من السعرات الحرارية. ومع ذلك ، فإن المساعدة المقدمة ليست كافية 
ي المحافظات الشمالية حيث تل�ت 

لتغطية جميع االحتياجات ، ال سيما �ف
المستفيدون مساعدات مخفضة منذ أبريل 2020 حيث يتم التوزيــــع كل 
شهرين بداًل من التوزيــــع شهريا ، بسبب محدودية التمويل وبيئة االعمل 
الصعبة. أدى انخفاض المساعدة الغذائية إىل زيادة ضعف األرس ، وأي 

تخفيضات أو تعطيل أخرى ستكون كارثية.

المساعدات 
الغذائية االنسانية

رمحال رح�ال

ي الحاد الحالي | أكتوبر - ديسم�ب 2020
انعدام األمن الغذا�ئ

التصنيف المرحىلي المتكامل لالمن 
ي يناير اىل يونيو 2021م

الغذا�ئ

29%

17%

37%

17%

الس�ان الذين
تم تحل�لهم
30 مليون 

ال يوجد

الشدة

االزمة

الطوارئ

المجاعة

نظرة عامة
ف للتحليل( مستويات عالية  من أكتوبر إىل ديسم�ب 2020 ، يواجه 13.5 مليون شخص )٪45 من السكان الخاضع�ي
ي الحاد )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحىلي أو أعىل( ، عىل الرغم من استمرار المساعدات 

من انعدام األمن الغذا�ئ
ي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحىلي المتكامل 

ي المائة( �ف
الغذائية اإلنسانية . وهذا يشمل 9.8 مليون شخص )33 �ف

ي 
ي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحىلي المتكامل لالمن الغذا�ئ

ي المائة( �ف
ي )األزمة( ، و 3.6 مليون )12 �ف

لالمن الغذا�ئ
ي المرحلة الخامسة من التصنيف  المرحىلي 

)الطوارئ( واألك�ث أهمية هو أنه ما يقرب من 16,500 شخص يقعون �ف
.) ي

ي وضع كار�ث
المتكامل  )�ف

تم  الذين  السكان  16.2 مليون شخص )٪54 من إجماىلي  إىل  ف  3 مالي�ي بنحو  العدد  ، زاد   2021 يناير ويونيو  ف  ب�ي
ي الحاد )المرحلة الثالثة من التصنيف 

تحليلهم( من المحتمل أن يواجهوا مستويات عالية من انعدام األمن الغذا�ئ
أزمة  ي 

11 مليون شخص �ف أن يكون هناك  المرجح  ، من  ف هؤالء  ب�ي أعىل(. من  أو  ي 
الغا�ئ المتكامل لالمن  المرحىلي 

ي حالة الطوارئ )التصنيف المرحىلي - المرحلة 4( ومن المرجح أن يرتفع 
ف �ف )التصنيف المرحىلي - المرحلة 3( ، و 5 مالي�ي

( إىل  47,000 شخص.  ي )المرحلة 5 من التصنيف المرحىلي
ي الوضع الكار�ث

عدد األشخاص �ف

 نشًطا أو مناطق حدودية ذات وصول محدود ، ويؤثر 
ً

ي تشهد قتال ي المناطق ال�ت
ي يكون أك�ث حدة �ف

انعدام األمن الغذا�ئ
ي )المرحلة 

ي الوضع الكار�ث
ف داخلًيا  والفئات المهمشة.  وجدت عدد من الحاالت �ف بشكل خاص عىل األشخاص النازح�ي

وح والوصول المحدود للمساعدات  ف ي الجوف وحجة ، يعت�ب الرصاع وال�ف
ي الجوف وحجة وعمران. �ف

5( بشكل رئيسي �ف
ي عمران ، تعت�ب الفئات المهمشة شديدة الضعف مثل عمال االجر اليومي الذين 

اإلنسانية من العوامل الرئيسية. بينما �ف
ي  ونقص الوصول إىل الخدمات العامة مثل المياه والرصف الصحي والصحة هي األسباب الرئيسية. 

ال يمتلكون االرا�ف
ض   . من المف�ت ي

ي مجال األمن الغذا�ئ
ي اليمن يواجهون عواقب أسوأ نسبًيا �ف

ف نازح �ف بشكل عام ، هناك أك�ث من 4 مالي�ي
، وأي  يونيو  إىل  يناير  المتوقعة من  ة  الف�ت المستفيدين سيحصلون عىل ٪50 مساعدات غذائية خالل  أن جميع 
ي ذلك احتمال عدم وجود مساعدات( إىل جانب الصدمات األخرى يمكن أن تؤدي إىل ارتفاع 

تخفيضات أخرى )بما �ف
ي المرحلة الخامسة من التصنيف 

ي ذلك المزيد من السكان الذين يقعون �ف
ي ، بما �ف

مستويات انعدام األمن الغذا�ئ
ي (.

المرحىلي المتكامل لألمن الغذا�ئ

ة من  ي الف�ت
ي البالد �ف

ي 15 منطقة عىل األقل من أصل 19 منطقة �ف
ي حالة التغذية �ف

مصدر القلق هو التدهور المتوقع �ف
ي التصنيف المرحىلي المتكامل لألمن 

ي تم فيها االنتهاء من تحليل سوء التغذية الحاد �ف أغسطس إىل ديسم�ب 2020 وال�ت
. ي

الغذا�ئ

الدوافع الرئيسية

الرصاع
ي اليمن مما يؤدي إىل نزوح واسع النطاق ، وقيود وصول 

ي �ف
الرصاع هو المحرك الرئيسي النعدام األمن الغذا�ئ

الوقود واالضطراب  ، وأزمة  ئ والقيود  الموا�ف ، وحصار  العامة  الخدمات  ، وتعطيل  اإلنسانية  المساعدات 
االقتصادي. بدون حل دائم ، من غ�ي المحتمل أن يكون لجميع تداب�ي التخفيف األخرى آثار طويلة األمد.

الصدمات االقتصادية
ي ال يمكن تحملها وزيادة انخفاض قيمة الريال  أثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحد األد�ف لسلة الغذاء ال�ت

ي مقابل الدوالر األمريكي عىل جميع األرس تقريًبا ، حيث تعتمد البالد بشكل أساسي عىل الواردات.  اليم�ف
اتيجيات مواجهة سلبية للوصول إىل  نظًرا لتعذر الوصول إىل تكلفة الغذاء ، تتب�ف العديد من األرس اس�ت

الغذاء.

4 مليون
ي اليمن نزحوا 

ف نازح �ف بشكل عام ، هناك أك�ث من 4 مالي�ي
بسبب الرصاع ، يواجهون مستويات عالية نسبيا من انعدام 

ي الحاد.
األمن الغذا�ئ

تخفيض االحتياطيات األجنبية
ي وتوقف التحويالت إىل أزمة سيولة 

ة ونقص التمويل اإلنسا�ف أدى انخفاض االستثمارات األجنبية المبارسش
ي المساعدات الغذائية اإلنسانية ، 

وانخفاض قيمة الريال إىل مستويات غ�ي مسبوقة. أدت التخفيضات �ف
المساعدة  يعتمدون عىل  الذين  السكان  غالبية  لدى  الضعف  زيادة مستويات  إىل  التمويل،  نقص  بسبب 

اإلنسانية.

16.2 مليون
من المتوقع أن يواجه 16.2 مليون شخص مستويات 

ي الحاد )المرحلة 3 أو 
عالية من انعدام األمن الغذا�ئ

ف يناير و يونيو 2021. 47000 منهم من  أعىل( ب�ي
ي )المرحلة 5(.

ي وضع كار�ث
المحتمل أن يكونوا �ف

ي قدمها الجهاز المركزي لإلحصاء بناًء عىل توقعات لعام 2019. وعىل هذا النحو ، قد تتأثر  : 3 ديسم�ب 2020 * تستند التقديرات السكانية إىل األرقام الرسمية ال�ت تاريــــخ الن�ش
ي 

وح مأخوذة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية �ف ف ي عام 2020 بسبب هذه التقديرات. ** بيانات ال�ف
دقة تقدير السكان الذين يحتاجون إىل إجراءات عاجلة �ف

ا رسمًيا أو تأييًدا ألي حدود مادية وسياسية.
ً
اف ي اع�ت ي هذه الخريطة ال تع�ف

اليمن. إخالء المسؤولية: المعلومات الواردة �ف

األرقام الرئيسية )الوضع المتوقع يناير - يونيو 2021(

وقف تصعيد العنف ووقف 
إطالق النار

 وقف عاجل للرصاع  لحماية األرواح وسبل 
ئ والقيود  العيش ، ورفع فوري لحصار الموا�ف

لت�يــــع حركة البضائع وتخفيف األسعار ، 
والوصول غ�ي المقيد للمساعدات اإلنسانية 

ي 
 ، بما �ف

ً
للوصول إىل األرس األك�ث ضعفا

ذلك األشخاص المهمشون.

المساعدة اإلنسانية المنقذة 
للحياة

مطلوب تمويل عاجل للمساعدة 
اإلنسانية لتوسيع نطاقها إلنقاذ حياة 
ف األك�ث احتياًجا. وسبل عيش اليمني�ي

اإلجراءات الموىص بها

ي ضخ احتياطيات النقد األجن�ب

ي سعر الرصف وتعزيز 
لتحقيق االستقرار �ف

السيولة داخل االقتصاد ، يلزم ضخ 
احتياطيات العمالت األجنبية ب�عة. تم 

ف عندما قدمت  منع المجاعة قبل عام�ي
ي  الدول األعضاء والمانحون الموارد ال�ت

كانت الحاجة العاجلة اليها ، ويمكننا 
القيام بذلك مرة أخرى.

تنويــــع سبل العيش

توسيع نطاق برامج تنويــــع سبل 
ف إىل  العيش للسكان المحتاج�ي
المساعدة لزيادة قدرتهم عىل 

الصمود المتآكلة بالفعل ومنعهم من 
االنزالق إىل ظروف أسوأ

مفتاح الخريطة
ي الحاد - 

مراحل تصنيف انعدام األمن الغذا�ئ

ي
التصنيف المرحىلي المتكامل لألمن الغذا�ئ

ي الخارطة تظهر اعىل شدة تؤثر عىل االقل 
)المراحل �ف

عىل %20 من السكان(

1 - الحد االد�ف

2 - الشدة

3 - االزمة

4 - الطوارئ

5 - المجاعة

ي التحيىلي
مناطق غ�ي مشمولة �ف

ي 
كاء �ف ال�ش
التحليل


