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

� والتغذ�ة
دالئل ومعاي�� لقرارات أفضل تتعلق �األمن الغذا�� ي والتغذية  | 13 أبريل 2021

اليمن:  مقتطفات عن التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا�ئ

سوء التغذية الحاد من يناير إىل ديسم�ب 2021 ي والتغذية
نظرة عامة عن حالة انعدام األمن الغذا�ئ

ي الحاد )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل أو أعل( ، 
ن يناير ويونيو 2021 ، من المحتمل أن يواجه 16.2 مليون شخص مستويات عالية من حالة انعدام األمن الغذا�ئ ب�ي

ي أزمة )المرحلة 
ن هؤالء ، هناك ما يقدر بنحو 11 مليون شخص عل األرجح �ن ن شخص مقارنة بتقديرات أكتوبر وديسم�ب 2020 )13.5 مليون(. ومن ب�ي مما يعكس زيادة بنحو 3 مالي�ي

ي الكارثة )المرحلة 5(.
ي حاالت الطوارئ )المرحلة 4( ، واألك�ث أهمية ، 47,000 �ن

ن �ن 3( ، وخمسة مالي�ي

ن هؤالء ما يقرب من 400,000 طفل يعانون من سوء التغذية  ي أك�ث من 2.25 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد. ومن ب�ي
خالل عام 2021 ، من المتوقع أن يعا�ن

ن من سوء التغذية الحاد.  الحاد ويمكن أن يتعرضوا للموت اذا لم يتم التدخل واتخاذ االجراءات الالزمة. ومن المتوقع أيًضا وجود أك�ث من 1.15 مليون امرأة حامل ومرضعة يعان�ي

ي الخط�ي )IPC المرحلة 3(. وكان من المتوقع أن يتدهور الوضع أك�ث من أغسطس 
ي الوضع الحرج )سوء التغذية الحاد المرحلة 4( و 26 �ن

ن �ن ن يناير ويوليو 2020 ، تم تصنيف منطقت�ي ب�ي
ة من يناير إىل مارس 2021 ، من  ي الف�ت

ي الجزء الشماىلي من البالد أنه �ن
ي المرحلة الرابعة من إىل 13. يوضح تحليل اخر لـ 22 منطقة �ن

إىل ديسم�ب 2020 ، مع توقع زيادة عدد المناطق �ن
ي حالة حرجة )المرحلة 4(.

ة )المرحلة 3( والمناطق الخمسة ع�ش المتبقية �ن ي حالة خط�ي
المحتمل أن تكون سبع مناطق �ن

ي عامي 2020 و 
ي العام 2019 ، عاد الرصاع والقتال المسلح مرة أخرى �ن

ي اليمن ، وبعد انخفاض حدة القتال �ن
ي وسوء التغذية �ن

ال يزال الرصاع هو المحرك الرئيسي النعدام األمن الغذا�ئ
 . وح واستنفاد المزيد من قدرات التكيف ومحدودية الوصول إىل الخدمات األساسية مثل الصحة والتغذية والمياه والرصف الصحي ن ي ال�ن

2021 ، مما تسبب �ن

ي المحافظات الجنوبية من البالد قيًما منخفضة 
ي مقابل الدوالر األمريكي �ن بعد أك�ث من ست سنوات من الرصاع ، فإن اقتصاد البالد عل وشك االنهيار. وُيظهر سعر رصف الريال اليم�ن

ي المناطق الجنوبية، وذلك بسبب تقلص مصادر واحتياطيات العمالت 
ي / دوالر أمريكي وأك�ث �ن ي قيمة الريال إىل 1,000 ريال يم�ن

حيث من المحتمل حدوث مزيد من االنخفاض �ن
ي أسعار السلع الغذائية المستوردة ، ويتجل ذلك من خالل زيادة تكاليف الحد األد�ن للسلة الغذائية.

األجنبية. وهذا يؤدي إىل زيادات متسارعة �ن

ي المرحلة الخامسة )الكارثة( ، أي الجوف 
ي المناطق المصنفة �ن

ي توفر فرص العمل ، إىل تفاقم الوضع. و�ن ي البلدان ال�ت
أدى انخفاض التحويالت بسبب اآلثار المرتبطة بـ COVID-19 �ن

ي وسوء التغذية. إن تهميش عدد كب�ي من الفئات الضعيفة 
وح والوصول المحدود للمساعدات اإلنسانية هي الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذا�ئ ن وحجة وعمران ، يعت�ب الرصاع وال�ن

ي عمران. 
ي ال سيما �ن

للغاية ، وال سيما العمال الذين ال يملكون أجًرا والذين يفتقرون إىل الوصول إىل الخدمات العامة مثل المياه والرصف الصحي والصحة والتغذية هو دافع إضا�ن

ي وسوء التغذية. ويعت�ب ايضا المستوى المتوقع للمساعدات الغذائية اإلنسانية 
ا صعبة وسيئة من انعدام األمن الغذا�ئ

ً
ي اليمن يواجهون ظروف

ن نازح �ن بشكل عام ، هناك أك�ث من أربعة مالي�ي
ي وسوء التغذية.

 النعدام األمن الغذا�ئ
ً
ي عام 2021 والذي يقارب 50 % عاماًل مفاقما

�ن

ن المهرة  ا والمالريا والتهابات الجهاز التنفسي الحادة ، فان هذا االمر ادى بالفعل اىل تفاقم نظام صحي مقيد من حيث الموظف�ي ي األمراض مثل الكول�ي
وبما أن اليمن عرضة لتفسش

 . والوظائف واإلمدادات والخدمات اللوجستية وسوء السلوك الصحي

ن  فإن تكلفة الري ال يمكن استيعابها ؛ وكذلك تكلفة  ن الريفي�ي ي جميع قطاعات االقتصاد تقريًبا: وعل سبيل المثال بالنسبة للمزارع�ي
ا فأن أزمة الوقود قد ادت إىل تفاقم الصعوبات �ن ً أخ�ي

ي نهاية المطاف عل دخل األرسة.
ي تكاليف التشغيل ، االمر الذي يؤثر �ن

ي تواجه زيادة �ن ن وكذلك األنشطة التجارية ال�ت ايدة للمستهلك�ي ن النقل الم�ت

العوامل الرئيسية لسوء التغذية الحاد

ي الحاد
انعدام األمن الغذا�ئ

ي 
ي الشمال مستويات عالية من انعدام األمن الغذا�ئ

من المتوقع أن تواجه جميع المناطق البالغ عددها 22 �ن
ي الشمال 

ي الشمال ، ومن المتوقع أن يتم تصنيف 17 من 19 منطقة �ن
الحاد )IPC AFI المرحلة 3 أو أعل( �ن

ي IPC AFI المرحلة 3 أو أعل.
�ن

ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار الفقراء 
 ، ي

ي الجنوب يملكون الحد األد�ن من متطلبات التنوع الغذا�ئ
ي الشمال وحواىلي 50 % �ن

 حواىلي 40 % فقط �ن
ي الجنوب.

ي الشمال وأقل من 25 % �ن
وانتشار  الرضاعة الطبيعية الحرصية أقل من 35 % �ن

ضعف الوصول إىل خدمات التغذية والصحة
والتغذوية  الصحية  الخدمات  إىل  الوصول  وتراجع  مناطق  عدة  ي 

�ن اع  ن ال�ن بسبب  الوصول  محدودية 
 )WASH( تعت�ب خدمات المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية .COVID-19 واالستفادة منها نتيجة

ي جميع المناطق.
مصدر قلق كب�ي �ن
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معدل االنتشار المرتفع لألمراض المعدية
ي الجنوب من اإلسهال. وحواىلي 3 من كل 5 

ي الشمال وطفل من كل 4 أطفال �ن
ي 2 من كل 5 أطفال �ن

يعا�ن
ي الجنوب مصابون بالمالريا.

ي الشمال و 1 من كل 4 أطفال �ن
أطفال �ن

ي الحاد المتوقع من يناير إىل يونيو 2021       
انعدام األمن الغذا�ئ

16.2 مليون 
من المتوقع أن يواجه 16.2 مليون شخص مستويات 

ي الحاد )المرحلة 3 او اعل ( 
عالية من انعدام األمن الغذا�ئ

ن يناير ويونيو 2021. ومن المحتمل أن يكون 47,000  ب�ي
ي كارثة )المرحلة 5(.

من هؤالء األشخاص �ن

التصنيف المرحلي المتكامل يناير - 
يونيو 2021
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الس�ان الذين
 تم تحل�لهم
 30 مليون

ي الحاد
الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذا�ئ

الرصاع
النطاق                         واسع  نزوح  إىل  ادى  والذي  اليمن  ي 

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

الوقود                                ي 
�ن وأزمة  ئ  الموا�ن وإغالق  العامة  الخدمات  وتعطيل  اإلنسانية  المساعدات  وصول  واعاقة 

واالضطراب االقتصادي. وبدون الوصول اىل حل دائم ، فسوف يكون لجميع تداب�ي التخفيف األخرى                               
آثار طويلة األمد.

الصدمات االقتصادية
ي ال يمكن تحملها  وس كوفيد - 19، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والحد األد�ن للسلة الغذائية ال�ت ف�ي
تقريًبا  حيث  اثر عل جميع األرس  والذي  األمريكي  الدوالر  ي مقابل  اليم�ن الريال  قيمة  انخفاض  ، وزيادة 
تعتمد البالد بشكل أساسي عل الواردات. نظًرا لتعذر الوصول إىل تكلفة الغذاء ، تتب�ن العديد من االرس 

اتيجيات التكيف السلبية لمواجهة الوضع القائم ولوصول إىل الغذاء. اس�ت

تخفيض االحتياطيات األجنبية
يولة  أزمة  إىل  التحويالت  وتوقف  اإلنسانية،  التمويالت  ونقص   ، األجنبية  االستثمارات  انخفاض  أدى 
وانخفاض قيمة الريال إىل مستويات غ�ي مسبوقة. كما ادى انخفاض المساعدات الغذائية اإلنسانية  بسبب 
ي لدى غالبية  السكان الذين يعتمدون عل هذه 

نقص التمويل  إىل زيادة مستويات انعدام االمن الغذا�ئ
المساعدة اإلنسانية.

ي الحاد ، المرحلة 3 ، 4 ، 5 | 2021-2018
ي التصنيف المرحلي المتكامل النعدام األمن الغذا�ئ

ي �ف
الوضع السكا�ف

2.25 مليون 

عدد األطفال من 59-0 شهًرا الذين 
يعانون من سوء التغذية الحاد 

بحاجة اىل عالج

1.15 مليون 

ي 
النساء الحوامل أو المرضعات الال�ت

ن من سوء التغذية الحاد  يعان�ي

بحاجة اىل عالج

COVID-19 ة لـ ة وغ�ي المبا�ش ات المبا�ش التأث�ي
إن انخفاض التحويالت ، وقلة الوصول إىل األسواق ، وصعوبة الحفاظ عل العمل ، وتأخر دفع الرواتب 

لها تأث�ي مضاعف عل سوء التغذية الحاد.
ي الحاد المتوقع | يناير - يونيو 2021

انعدام األمن الغذا�ئ
توصيات للعمل

وقف تصعيد العنف ووقف إطالق النار

اع الوقف الفوري لألنشطة المسلحة واألعمال العدائية لحماية  ن ي ال�ن
ي اليمن وعل األطراف المشاركة �ن

ي وسوء التغذية �ن
اع القائم هو المحرك الرئيسي النعدام األمن الغذا�ئ ن ان ال�ن

ي تشتد الحاجة إليها وخفض أسعارها.  ئ لت�يــــع حركة البضائع ال�ت ن وسبل عيشهم. وكذلك أصحاب المصلحة المعنيون برفع الحصار والقيود المفروضة عل الموا�ن حياة اليمني�ي
ي تخدم االحتياجات األساسية إىل البلد وداخله. وهناك حاجة ملحة أخرى وهي الدعوة اىل السماح بالتدفق دون عوائق للواردات اإلنسانية والتجارية ال�ت

المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة

ن الحصول عل المساعدة  ي تمس الحاجة إليها لتمك�ي لوقف التدهور الحاصل واالنجراف نحو ظروف المجاعة ، يجب عل الدول األعضاء والجهات المانحة توف�ي الموارد ال�ت
ي استهالك الغذاء. ولتحقيق ذلك ، فهناك حاجة ملحة لدمج وتنسيق اإلجراءات الحتواء 

ة �ن ورية المنقذة للحياة وتقديمها إىل السكان الذين يواجهون فجوات كب�ي الغذائية الرصن
ي حاالت الطوارئ )المرحلة الرابعة من 

ن �ن ي استهالك الغذاء من خالل المساعدة الغذائية وسبل العيش للسكان المصنف�ي
المعدالت المرتفعة الستنفاد األصول والفجوات �ن

(. يعد توسيع نطاق التدخالت التغذوية المنقذة للحياة أمًرا بالغ األهمية  ي والتغذية( واألزمات )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي
التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا�ئ

ي تواجه ظروف كارثة المرحلة الخامسة من التصنيف  للنساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة. وكذلك تعزيز االستهداف لضمان حصول جميع األرس ال�ت
ن القطاعات. كة ب�ي اتيجية مش�ت المرحلي كأولوية عل مساعدة غذائية فورية منقذة للحياة واستجابات اس�ت

التعقب الرسيــــع للسياسات المالية والنقدية الالزمة

اد والضغوط ذات الصلة عل أسعار المواد الغذائية واالقتصاد بشكل عام فأن هناك حاجة  ي ، وبالتاىلي تخفيف قيود االست�ي للحد من االنخفاض المتسارع لقيمة الريال اليم�ن
. ، مما سيسهل أيًضا الواردات الغذائية ويساعد عل استقرار االقتصاد. ي ي البنك المركزي اليم�ن

الستكشاف الفرص بشكل عاجل لدعم احتياطيات العمالت األجنبية بشكل فعال �ن

تنويــــع سبل العيش

امج اإلنسانية واإلنمائية  ن ال�ب ي ، فإن التعاون الوثيق ب�ي
بالنظر إىل تقلص قدرة الناس عل الصمود ، والحساسية العالية للتعرض للصدمات الطبيعية المزمنة النعدام األمن الغذا�ئ

ي ولتعزيز قدرة السكان عل الصمود و تعزيز سبل كسب عيشهم وسيضمن ذلك حماية سبل العيش ، ومنع الناس من 
وري لمعالجة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذا�ئ رصن

االنزالق إىل ظروف أسوا.

ي قدمها الجهاز المركزي لإلحصاء بناًء عل توقعات عام 2019. وعل هذا النحو،  : 13 أبريل 2021 * تستند التقديرات السكانية إىل األرقام الرسمية ال�ت تاريــــخ النرسش
وح مأخوذة من مكتب األمم المتحدة لتنسيق  ف ي عام 2021 بسبب هذه التقديرات. ** بيانات ال�ف

قد تتأثر دقة تقدير السكان الذين يحتاجون إىل إجراءات عاجلة �ف
ا رسمًيا أو تأييًدا ألي حدود مادية وسياسية.

ً
اف ي اع�ت ي اليمن.  إخالء للمسئولية: المعلومات الموضحة عل هذه الخريطة ال تع�ف

الشؤون اإلنسانية �ف

سوء التغذية الحاد المتوقع | يناير - مارس 2021

ف القطاعات كة ب�ي مجة المش�ت منارصة ودعم ال�ب

ي والتغذية والصحة والمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية.    وتشمل 
ي تركز عل القطاعات األربعة الرئيسية ؛ األمن الغذا�ئ ن القطاعات ال�ت كة ب�ي مجة المش�ت منارصة ودعم ال�ب

ن وتعزيز النظافة وتدخالت المياه والرصف الصحي والنظافة الصحية عل مستوى المنشأة والمجتمع  ي ذلك التحص�ي
هذه: استمرار خدمات الرعاية الصحية األولية المتكاملة بما �ن

وكذلك دعم برامج سبل العيش والتغذية المتكاملة من خالل المساعدات الغذائية العامة )الغذاء والقسائم والنقد( باإلضافة إىل دعم سبل العيش الممكنة محلًيا ، وتعزيز التنوع 
مجة النقدية. ي المطبخ عل مستوى األرسة والمجتمع ودعم ال�ب

�ن

دعم التواصل االجتماعي وتغي�ي السلوك

لية وتغذية الرضع وصغار األطفال وكذلك االستخدام السليم لمنتجات التغذية وتعزيز  ن ن النظم الغذائية الم�ن دعم تغي�ي السلوك االجتماعي من أجل التواصل )SBCC( لتحس�ي
النظافة.

تعزيز نظم المعلومات والمراقبة

ي ظل الوضع الهش القائم بحيث يجب مراقبة عوامل الخطر الرئيسية / المحركات الرئيسية عن كثب للتأكد مما إذا   
ي والتغذية �ن

مواصلة وتعزيز الرصد المنتظم لألمن الغذا�ئ
ن ذات الصلة. كانت قد وصلت إىل العتبة / ومستويات التحف�ي

سوء التغذية الحاد | أغسطس - ديسم�ب 2020
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