
اليمن
ي التمويل تؤدي اىل انعدام االمن 

الرصاع و االزمة االقتصادية والقصور �ف
ي .

الغذا�ئ
 

نظرة عامة
13.5 مليون  ي ما مجموعه 

2020، يعا�ن أكتوبر إىل ديسم�ب  الزمنية: من  ة  المتأثرين والف�ت مستوى الشدة وعدد السكان 
المتكامل(.  المرحلي  التصنيف  الثالثة وما فوق  من  )المرحلة  الحاد  ي 

الغذا�ئ األمن  انعدام  السكان من  %45 من  أو  شخص 
ي 

(، و 3.65 مليون شخص )%12( �ن ي ي المرحلة الخامسة من التصنيف )وضع كاري�ث
ويشمل ذلك حواىلي 16,500 شخص �ن

ي المرحلة الثالثة )مرحلة األزمة( من 
المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي )مرحلة الطوارئ( و 9.8 مليون شخص )%33( �ن

 . التصنيف المرحلي

الحاد  ي 
الغذا�ئ األمن  انعدام  من  عالية  يواجهوا مستويات  أن  ُيرجح  الذين  األشخاص  داد عدد  ن 2021، س�ي ويونيو  يناير  ن  ب�ي

ن إىل 16.2 مليون )%54 من إجماىلي السكان(. من  )المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل( بنحو 3 مالي�ي
ي حالة 

ن �ن (، و 5 مالي�ي ي مرحلة األزمة )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي
ن هؤالء، يقدر أن ُيصنف 11 مليون شخص �ن ب�ي

ي  )المرحلة  ي الوضع الكاري�ث
(، ومن المرجح أن يرتفع عدد األشخاص المصنفون �ن الطوارئ )المرحلة 4 من التصنيف المرحلي

( إىل 47,000. 5 من التصنيف المرحلي

ي المائة )نصف 
 إىل 13.5 مليون مستفيد ستنخفض بنسبة 50 �ن

ً
ي تصل حاليا يعت�ب  هذا التحليل أن المساعدات اإلنسانية ال�ت

ي الشمال 
ة من يناير إىل يونيو لجميع المديريات البالغ عددها 333 مديرية. وقد تم تطبيق  نفس االعتبار �ن الحصص( للف�ت

 ، ي
نة بصدمات أخرى يمكن أن تؤدي إىل ارتفاع مستويات انعدام األمن الغذا�ئ ة التحليل الحالية. أي انخفاضات أخرى مق�ت لف�ت

. ) ي ي المرحلة الخامسة )الوضع الكاري�ث
ي ُتصنف �ن ال سيما الفئات السكانية ال�ت

الوصول  ذات  الحدودية  المناطق  أو   
ً
نشطا قتااًل  تشهد  ي  ال�ت المناطق  ي 

�ن شدة  أك�ث  ي 
الغذا�ئ األمن  انعدام  يكون  ومن:  أين 

 والفئات المهمشة مثل عمال االجر اليومي اللذين ال يملكون ارض 
ً
ن داخليا المحدود، والذي  يؤثر بشكل خاص عل النازح�ي

منخفضة وغ�ي  الناس عل مصادر دخل  فيها  يعيش  ي  ال�ت المناطق  ي 
�ن  

ً
ي شديدا

الغذا�ئ األمن  انعدام  يكون  كما   . ن والمهمش�ي
ي )المرحلة الخامسة 

منتظمة ويعانون من صعوبة الحصول اىل الخدمات العامة. ويتواجد السكان اللذين يعانون من وضع كار�ث
ة الحالية، وارتفع إىل 11 مديرية  ي محافظات الجوف وحجة وعمران خالل الف�ت

ي خمس مديريات �ن
( �ن من التصنيف المرحلي

ة التوقع. ي نفس المحافظات خالل ف�ت
�ن

ي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل )< 75٪( 
ي تضم أعل نسبة من المديريات المصنفة �ن تقع المحافظات ال�ت

ي المرحلة الثالثة أو ما فوق ، فإن 
ن �ن ي محافظات الضالع والجوف وحجة ومأرب وريمة. بالنظر إىل عدد األشخاص المصنف�ي

�ن
ي المرحلة الثالثة من 

كل من محافظات الحديدة وذمار وحجة وإب ومدينة صنعاء وتعز يوجد فيها أك�ث من مليون شخص �ن
ي 

ن تدهور حالة األمن الغذا�ئ التصنيف المرحلي المتكامل )مرحلة األزمة( أو ما فوق. أي تداخالت جغرافية وروابط محتملة ب�ي
ي لسوء التغذية الحاد.

ي اإلصدار الالحق من تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا�ئ
وسوء التغذية سيتم توضيحها �ن

ي عام 2019، اندلعت األعمال 
ي اليمن،  وبعد انخفاض شدته �ن

ي �ن
لماذا: يظل الرصاع المسبب الرئيسي النعدام األمن الغذا�ئ

وح واستنفاذ المزيد من قدرات التكيف. وبعد حواىلي  ن ي ال�ن
ي عام 2020 وتسببت �ن

القتاليه والمعارك المسلحة مرة أخرى �ن
ي مقابل الدوالر األمريكي  مايقرب 6 سنوات من الرصاع، يوشك اقتصاد البالد عل االنهيار، حيث وصل سعر رصف الريال اليم�ن
ي األجزاء الجنوبية من البالد إىل قيمة منخفضة  لم تسجل من قبل، ومع ذلك ُتظهر االتجاهات أن انخفاض قيمة الريال 

�ن
ي وأك�ث  ي المناطق الجنوبية ليصل إىل 1000 ريال يم�ن

ي قيمة الريال �ن
مرجح للغاية. ومن المحتمل حدوث مزيد من االنخفاض �ن

مقابل الدوالر األمريكي الواحد وذلك بسبب تقلص مصادر العمالت األجنبية ونضوب احتياطي العمالت األجنبية. كما إن 
ي تتجل من خالل تكلفة الحد  ي أسعار السلع الغذائية المستوردة وال�ت

التأث�ي الكب�ي لتدهور العملة كان حادا مما ادى اىل تسارع  �ن
ي المحافظات الجنوبية إىل %32 وهي أعل نسبة ُسجلت عل اإلطالق. 

ي شهر أكتوبر �ن
ي ارتفعت �ن األد�ن للسلة الغذائية ال�ت

ي توفر فرص العمل إىل تفاقم الوضع نتيجة تعطيل  ي البلدان ال�ت
أدى انخفاض التحويالت بسبب اآلثار المرتبطة بكوفيد - 19 �ن

الدخل وسبل العيش.

وح  ن وال�ن الرصاع  يعت�ب  وعمران،  وحجة  الجوف  هي  ي  وال�ت  ) ي
)وضع كار�ث الخامسة  المرحلة  ي 

�ن سكان  فيها  ي  ال�ت المناطق  ي 
�ن

. يعت�ب وجود عدد كب�ي من الفئات  ي
والوصول المحدود للمساعدات اإلنسانية الدوافع الرئيسية للحرمان وإنعدام األمن الغذا�ئ

المهمشة الضعيفة للغاية، خاصة عمال االجر اليومي اللذين ال يملكون ارض والذين يفتقرون إىل الخدمات العامة مثل المياه 
ي محافظة عمران. بشكل عام، هناك أك�ث من 

ي وخاصة �ن
ي وراء انعدام األمن الغذا�ئ

والرصف الصحي والصحة هو سبب اضا�ن
. ي

 من ناحية األمن الغذا�ئ
ً
ي اليمن يواجهون مخرجات أسوأ نسبيا

ن نازح �ن 4 مالي�ي

العادية  الفردية  2021 والذي يقارب ٪50 من الحصص  الغذائية اإلنسانية لعام  المساعدات  المتوقع من  يعت�ب المستوى 
ي وسوء التغذية.

عاماًل لتفاقم انعدام األمن الغذا�ئ

الزراعية حيث  العيش  : مثل سبل  ي جميع قطاعات االقتصاد تقريباً
الحالية إىل تفاقم الصعوبات �ن الوقود  ، أدت أزمة 

ً
ا أخ�ي

ن  ايدة أو نقلوها إىل المستهلك�ي ن ، وتحمل التجار تكلفة النقل الم�ت ن ن الريفي�ي أصبحت تكلفة الري بعيدة المنال بالنسبة للمزارع�ي
 عل دخل األرسة المعيشية.

ً
 سلبيا

ً
كات أثرا ايدة لل�ش ن وكان لتكاليف التشغيل الم�ت

ي الحاد
تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

اكتوبر 2020 - يونيو 2021
ي ديسم�ب 2020

صدر �ف

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

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

الوضع الحالي : اكتوبر - ديسم�ب 2020

           13.5  مليون
%45 من السكان الذين تم 

تحليلهم

ي 
يعانون من انعدام االمن الغذا�ئ
الحاد الشديد )المرحلة الثالثة 

) ومافوق من التصنيف المرحلي

بحاجة اىل إجراء عاجل

16,500المرحلة 5
ي
ي الوضع الكار�ث

من السكان �ف

3,648,000المرحلة 4
ي طوارئ

من السكان �ف

9,815,000المرحلة 3
ي ازمة

من السكان �ف

10,020,000المرحلة 2
ي شدة

من السكان �ف

6,544,500ًالمرحلة 1
ف غذائيا من السكان مؤمن�ي

الدوافع الرئيسية

الرصاع
ي اليمن، مما 

ي �ن
ُيعد الرصاع وما ترتب عليه من تبعات، المحركات الرئيسية النعدام األمن الغذا�ئ

ئ وأزمة الوقود والقيود  يؤدي إىل نزوح واسع النطاق والحصار والقيود المفروضة عل الموا�ن
األزمة  اىل  باإلضافة  العامة،  الخدمات  تعطل  وكذا  اإلنسانية  المساعدات  بوصول  المتعلقة 
ي 

االقتصادية. وبدون إيجاد حل دائم، فإنه من غ�ي الممكن أن يكون ألي من التداب�ي المتبعة �ن
معالجة الوضع القائم أثٌر طويل األمد.

انخفاض احتياطي العمالت األجنبية
ي حدوث 

ي وتوقف الحواالت �ن
ي المبارسش وتراجع التمويل اإلنسا�ن ساهم انخفاض الدعم الخار�ب

انخفاضات  أدت  كما  مسبوقة.  غ�ي  مستويات  إىل  الريال  قيمة  وانخفاض  سيولة  أزمة 
المساعدات الغذائية اإلنسانية بسبب نقص التمويل إىل زيادة مستويات الضعف لدى أولئك 

الذين يعتمدون عل المساعدات اإلنسانية.

األزمة االقتصادية
ها وزيادة  ي ال يمكن توف�ي أثرت أسعار المواد الغذائية المرتفعة والحد األد�ن من سلة الغذاء ال�ت
 وذلك ألن البالد 

ً
 عل جميع األرس تقريبا

ً
ا  كب�ي

ً
ا انخفاض قيمة الريال مقابل الدوالر األمريكي تأث�ي

 ألن تكلفة الغذاء صارت صعبة، تتجه العديد من 
ً
اد. ونظرا تعتمد بشكل أساسي عل االست�ي

اتيجيات سلبية للوصول إىل الغذاء. ي اس�ت األرس إىل تب�ن

الوضع الحالي : اكتوبر - ديسم�ب 2020

الوضع المتوقع : يناير - يونيو 2020
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البحر الحمر 1- الحد االد��

2- الشدة

3-  االزمة

4- الطوارئ

5- المجاعة

� التحل�ل
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مناطق مع ادلة غ�� �اف�ة
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الوضع المتوقع : يناير - يونيو 2021

           16.2  مليون
%54 من السكان الذين تم 

تحليلهم

ي 
يعانون من انعدام االمن الغذا�ئ
الحاد الشديد )المرحلة الثالثة 

) ومافوق من التصنيف المرحلي

بحاجة اىل إجراء عاجل

47,000المرحلة 5
ي
ي الوضع الكار�ث

من السكان �ف

5,058,000المرحلة 4
ي طوارئ

من السكان �ف

11,042,000المرحلة 3
ي ازمة

من السكان �ف

8,644,500المرحلة 2
ي شدة

من السكان �ف

5,258,000ًالمرحلة 1
ف غذائيا من السكان مؤمن�ي



ي الحاد
2اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

اإلتجاهات
ي 2018/2019. من حيث الشدة )مرحلة التصنيف المرحلي المتكامل(، فإن عدد المديريات المتوقع أن ُتصنف 

ي لوحظت �ن  مقارنة بالمستويات المرتفعة للغاية ال�ت
ً
ايدا ن  م�ت

ً
ي اليمن تطورا

ي �ن
ُيظهر انعدام األمن الغذا�ئ

ي المرحلة الثالثة و ما فوق من التصنيف المرحلي 
ن �ن ي 2018/2019 )من 49 إىل 154(، ومن المتوقع ارتفاع عدد األشخاص المصنف�ي

ي عام 2021 هو ثالثة أضعاف العدد �ن
ضمن المرحلة الرابعة )مرحلة الطوارئ( �ن

ي كانت قريبة من تصنيفها ضمن المرحلة الرابعة  ي 2018/2019 )175 مديرية( ال�ت
ي بنسبة ٪2 من 15.9 مليون إىل 16.2 مليون. يمكن تفس�ي ذلك من خالل العدد الكب�ي للمديريات �ن

المتكامل )الحجم( بشكل هامسش
ي 14 محافظة من أصل 22 محافظة تم تحليلها، 

ي المرحلة الثالثة. �ن
ي المرحلة األعل، أي %15 من السكان �ن

ي المرحلة الثالثة عل حافة أن يتم تصنيفهم �ن
ن �ن من التصنيف المرحلي المتكامل باإلضافة اىل كون المصنف�ي

ي محافظات الجوف وحجة 
ة 2019-2018. وقد لوحظت ارتفاعات عاليه  شديدة الخطورة �ن ي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل )مرحلة األزمة(  و ما فوق مقارنة بالف�ت

ن �ن ارتفع عدد السكان المصنف�ي
وإب وريمة وصعدة.

ي وظلت مستقرة معظم عام 2019 وح�ت بدايات عام 2020  نتيجة للمساهمة السخية من 
ي أواخر عام 2018، تحسنت حالة األمن الغذا�ئ

ي �ن
ي أعقاب ذروة انعدام األمن الغذا�ئ

ومع ذلك، تجدر اإلشارة إىل أنه �ن
ي التحليل األخ�ي للتصنيف 

انه بتدهور حالة التغذية عل النحو المشار إليه �ن ء الذي طال أمده واق�ت ي أوائل عام 2019. إن الوضع السي
ي قدمت الموارد الالزمة بشكل عاجل للحد مخاطر المجاعة �ن الجهات المانحة ال�ت

المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد يهدد هذه المكاسب بسبب هشاشة سبل كسب العيش.
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الب�ضاء الضالع الحد�دة الجوف المح��ت امانة العاصمة عمران ذمار
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المهرة موت ح�� شبوة سقطرى صعدة عدن لحج

المرحلة الخامسةالمرحلة الرا�عةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثان�ةالمرحلة االو�
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خريطة الوضع الحالي مع جدول السكان ) اكتوبر -  ديسم�ب 2020(

ماذا يوجد عل الخريطة؟
ي المرحلة 

ي المرحلة الثالثة من التصنيف )مرحلة األزمة( وتصنيف 24 مديرية �ن
ي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل )مرحلة الطوارئ(، وتصنيف 225 مديرية �ن

تم تصنيف 84 مديرية �ن
الثانية للتصنيف )مرحلة الشدة(.

ي الجدول؟
ماذا يوجد �ف

ي 	 
ي المرحلة الرابعة من التصنيف )مرحلة الطوارئ( و ٪33 )حواىلي 9.8 مليون شخص( �ن

مع المستويات الحالية للمساعدة الغذائية اإلنسانية، ُيصنف ٪12 من السكان )حواىلي 3.65 مليون شخص( �ن
المرحلة الثالثة من التصنيف )مرحلة األزمة(.

ي حجة(.	 
ي عمران و 1 �ن

ي محافظة الجوف و 2 �ن
( من 5 مديريات )2 �ن ي ي المرحلة الخامسة من التصنيف )وضع كاري�ث

ة، ُصنف حواىلي 16500 شخص �ن باإلضافة إىل ذلك، وخالل نفس الف�ت

يالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

المرحلة الثالثة وما فوقالكارثة

ف 49 304,500  -  98,000  206,500  185,500  123,500  615,154 اب�ي

38 375,000  -  100,500  274,500  361,000  260,500  997,308 عدن

44 340,000  -  94,500  245,500  241,000  196,000  775,404 البيضاء

50 387,000  -  134,000  253,000  211,500  180,500  779,656 الضالع

46 1,370,000  -  446,000  924,000  950,500  667,500  2,985,122 الحديدة

63 378,500  10,000  126,000  242,500  149,500  77,000  603,816 الجوف

24 41,000  -  7,000  34,000  96,000  33,000  169,327 المهرة

51 397,000  -  106,000  291,000  234,000  142,000  774,511 المحويت

40 1,373,000  -  200,500  1,172,500  1,154,500  879,000  3,406,643 امانة العاصمة

58 701,000  3,500  197,000  500,500  327,500  177,500  1,205,960 عمران

49 1,076,500  -  307,000  769,500  696,000  405,000  2,176,229 ذمار

موت 17 260,500  -  19,500  241,000  824,500  427,500  1,510,895 حرصف

57 1,427,500  3,000  410,500  1,014,000  704,000  379,500  2,510,327 حجة

38 1,179,000  -  360,000  819,000  992,000  909,500  3,080,130 إب

29 302,000  -  79,500  222,500  405,500  348,000  1,058,219 لحج

49 243,500  -  68,000  175,500  175,500  76,000  495,634 مارب

62 400,500  -  126,000  274,500  149,500  97,000  646,854 ريمة

63 622,500  -  182,000  440,500  220,000  138,500  981,401 صعدة

48 702,000  -  122,000  580,000  488,000  281,000  1,469,960 صنعاء

47 311,500  -  74,500  237,000  234,500  121,500  665,881 شبوة

51 35,000  -  10,500  24,500  20,500  13,000  68,247 سقطرى

41 1,252,000  -  379,000  873,000  1,199,000  611,500  3,065,034 تعز

45 13,479,500  16,500  3,648,000  9,815,000  10,020,000  6,544,500  30,041,712 اإلجمالي

1- الحد االد��

2- الشدة

3-  االزمة

4- الطوارئ

5- المجاعة

� التحل�ل
مناطق غ�� مشمولة ��

مناطق مع ادلة غ�� �اف�ة

� الحاد -
مراحل تص��ف انعدام األمن الغذا��

�
التص��ف المرح�� المت�امل لألمن الغذا��
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ي ٪50-25 من احتياجاتها من السعرات الحرارية. ي تل�ب *تل�ت ما يقرب من 260 مديرية من أصل 333 مساعدة غذائية إنسانية مهمة لما ال يقل عن ٪25 من األرس ال�ت
ي أعدتها مجموعة العمل السكانية  ي اليمن لتخطيط االستجابة ، وال�ت

ي استخدمت �ن ي كل مرحلة هي األرقام الرسمية ال�ت
ي  �ن

ي التصنيف المرحلي المتكامل لالمن الغذا�ئ
ي تقدير السكان �ن

مالحظة: أرقام السكان األساسية لعام 2019 المستخدمة �ن
ي التصنيف المرحلي المتكامل لكل مرحلة مقربة إىل أقرب 500.

وصادق عليها الجهاز المركزي لالحصاء. تقديرات السكان �ن
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1- الحد االد��

2- الشدة

3-  االزمة

4- الطوارئ

5- المجاعة

� التحل�ل
مناطق غ�� مشمولة ��

مناطق مع ادلة غ�� �اف�ة

� الحاد -
مراحل تص��ف انعدام األمن الغذا��

�
التص��ف المرح�� المت�امل لألمن الغذا��
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المح��ت
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ذمار

إب
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الجوف

صعدة

الممل�ة الع���ة السعود�ة

يالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

المرحلة الثالثة وما فوقالكارثة

ف 55 336,000  -  113,000  223,000  180,500  98,000  615,154 اب�ي

49 485,500  -  144,500  341,000  308,500  203,000  997,308 عدن

51 393,500  -  116,000  277,500  221,000  162,500  775,404 البيضاء

56 440,500  -  156,000  284,500  179,000  159,000  779,656 الضالع

56 1,675,500  -  569,000  1,106,500  763,000  550,000  2,985,122 الحديدة

72 435,500  19,500  162,000  254,000  118,000  51,500  603,816 الجوف

31 52,000  -  10,500  41,500  91,500  27,000  169,327 المهرة

60 462,500  -  144,500  318,000  196,500  115,500  774,511 المحويت

47 1,608,500  -  313,000  1,295,500  1,054,500  743,500  3,406,643 امانة العاصمة

67 807,500  12,000  262,000  533,500  274,000  125,000  1,205,960 عمران

60 1,310,500  -  444,000  866,500  521,500  346,500  2,176,229 ذمار

موت 26 388,500  -  42,500  346,000  766,500  357,500  1,510,895 حرصف

67 1,687,500  15,500  649,000  1,023,000  556,500  269,000  2,510,327 حجة

49 1,508,500  -  528,000  980,500  832,500  741,000  3,080,130 إب

33 354,500  -  83,000  271,500  398,000  303,500  1,058,219 لحج

61 302,000  -  94,000  208,000  144,000  49,500  495,634 مارب

72 465,000  -  170,000  295,000  116,500  64,500  646,854 ريمة

68 669,000  -  237,500  431,500  201,500  108,000  981,401 صعدة

53 775,500  -  165,000  610,500  486,500  209,000  1,469,960 صنعاء

48 320,500  -  104,500  216,000  224,500  121,000  665,881 شبوة

51 35,000  -  10,500  24,500  20,500  13,000  68,247 سقطرى

53 1,633,500  -  539,500  1,094,000  989,500  440,500  3,065,034 تعز

54 16,147,000  47,000  5,058,000  11,042,000  8,644,500  5,258,000  30,041,712 اإلجمالي

%

خريطة الوضع المتوقع  مع جدول السكان ) يناير -  يونيو  2020(

ماذا يوجد عل الخريطة؟
تم تصنيف 154 مديرية ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل )مرحلة الطوارئ(، وتصنيف 173 مديرية ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف )مرحلة األزمة(، وتصنيف 6 مديريات ضمن 

المرحلة الثانية من التصنيف )مرحلة الشدة(.
ي الجدول؟

ماذا يوجد �ف
ي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل )مرحلة الطوارئ( و ٪37 )حواىلي 11 	 

مع المستويات المتوقعة للمساعدات الغذائية اإلنسانية، ُيصنف ٪17 من السكان )حواىلي 5 مليون شخص( �ن
ي المرحلة الثالثة من التصنيف )مرحلة األزمة(.

مليون شخص( �ن
ي محافظة 	 

ي محافظة عمران و 3 �ن
ي محافظة الجوف، و 5 �ن

( من 11 مديرية )3 �ن ي ي المرحلة الخامسة من التصنيف )وضع كاري�ث
ة، ُصنف حواىلي 47000 شخص �ن باإلضافة إىل ذلك، وخالل نفس الف�ت

حجة(.

ي ٪50-25 من احتياجاتها من السعرات الحرارية. ي تل�ب *تل�ت ما يقرب من 260 مديرية من أصل 333 مساعدة غذائية إنسانية مهمة لما ال يقل عن ٪25 من األرس ال�ت
ي أعدتها مجموعة العمل السكانية  ي اليمن لتخطيط االستجابة ، وال�ت

ي استخدمت �ن ي كل مرحلة هي األرقام الرسمية ال�ت
ي  �ن

ي التصنيف المرحلي المتكامل لالمن الغذا�ئ
ي تقدير السكان �ن

مالحظة: أرقام السكان األساسية لعام 2019 المستخدمة �ن
ي التصنيف المرحلي المتكامل لكل مرحلة مقربة إىل أقرب 500.

وصادق عليها الجهاز المركزي لالحصاء. تقديرات السكان �ن
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الدوافع الرئيسية 

ي يبذلها مكتب المبعوث الخاص لألمم المتحدة حول تنفيذ االتفاقيات   بالرغم من استمرار الجهود ال�ت
ً
ي اليمن. فالوضع ال يزال متقلبا

ي �ن
يعت�ب الرصاع المسبب الرئيسي النعدام األمن الغذا�ئ

اض  أن يظل الوضع  ، تم اف�ت
ً
ي طاولة المفاوضات. بالنسبة للسيناريو األك�ث ترجيحا

 )مثل اتفاقيات الرياض أو ستوكهولم( عل جبهات عديدة لتشجيع األطراف عل الجلوس �ن
ً
الموقعة سابقا

 مأرب والجوف والحديدة وأجزاء من تعز. سيؤدي ذلك إىل نزوح واسع النطاق وزيادة القيود المفروضة عل 
ً
ي بعض جبهات القتال الرئيسية وتحديدا

غ�ي مستقر مع احتمال حدوث تصعيد �ن
. تم إيالء اهتمام خاص عل مديرية  ئ ي ذلك تسليم الرواتب والوصول إىل األسواق، فضاًل عن المزيد من الحصار والقيود عل الموا�ن

وصول المساعدات اإلنسانية وتعطيل الخدمات العامة بما �ن
 أمام تقدم االتفاقات 

ً
ي الجنوب عائقا

. كما يصبح الرصاع �ن الدريــهمي بمحافظة الحديدة حيث يقع جزء من المدينة تحت الحصار مما يجعل الوصول إىل أجزاء من السكان غ�ي ممكن تماماً
ي عواقب اقتصادية سلبية.

 �ن
ً
الموقعة  مسببا

األزمة االقتصادية الحالية هي أهم  وابرز مظهر مبارسش من مظاهر الرصاع الذي طال أمده. كما أدى ظهور كوفيد- 19 هذا العام إىل تفاقم الصدمات االقتصادية مما أدى إىل زيادة مستويات 
 عل 

ً
ا  كب�ي

ً
ا ها وزيادة انخفاض قيمة الريال مقابل الدوالر األمريكي تأث�ي ي ال يمكن توف�ي نقاط الضعف الموجودة بالفعل. وأثرت أسعار المواد الغذائية المرتفعة والحد األد�ن من سلة الغذاء ال�ت

اتيجيات سلبية للوصول إىل الغذاء بينما تدهور  ي اس�ت  ألن تكلفة الغذاء صارت صعبة، تتجه العديد من األرس إىل تب�ن
ً
اد. ونظرا  وذلك ألن البالد تعتمد بشكل أساسي عل االست�ي

ً
جميع األرس تقريبا

. قدرتها عل الصمود أك�ث

ي الشمال والجنوب، حيث كانت جميع المديريات الخاضعة 
ن أسعار الرصف �ن ي الشمال إىل تباين كب�ي ب�ي

ي الجنوب وحظر تداول األوراق النقدية الجديدة �ن
ي طباعة النقود �ن

أدى اإلفراط �ن
، انخفض الريال إىل مستويات غ�ي مسبوقة تجاوزت مستويات أزمة 2018 

ً
ف بها دوليا ي المديريات الخاضعة للحكومة المع�ت

ي عام 2020، بينما �ن
لسلطات صنعاء تتمتع بعملة مستقرة نسبًيا �ن

. وقد أدى ذلك إىل زيادة تكلفة  ن ن المنطقت�ي ي الجنوب والشمال إىل معدل خصم يقارب %35 مطبق عل التحويالت المالية ب�ي
ن أسعار الرصف �ن ي المائة. وأدت الفجوة الواسعة ب�ي

بنسبة 12 �ن
ي يتحملها المستهلكون بشكل أساسي من خالل زيادة أسعار المواد الغذائية. التجارة ال�ت

ي استقرار سعر الرصف وتعزيز السيولة من خالل تغذية احتياطي 
 �ن

ً
 رئيسيا

ً
ي البنك المركزي دورا

ة �ن تلعب عائدات صادرات النفط والتحويالت والمساعدات اإلنسانية والودائع األجنبية المبارسش
ي تدفقات التحويالت المالية نتيجة 

ي والدعم المبارسش وكذلك �ن
ي التدفقات األجنبية الواردة من التمويل اإلنسا�ن

 �ن
ً
 ملحوظا

ً
العمالت األجنبية لدعم االقتصاد. ومع ذلك، شهد عام 2020 انخفاضا

ن من خالل الضخ المبارسش للعمالت األجنبية إىل اليمن مما ساعد  ي أواخر عام 2018/ أوائل عام 2019، تم منع خطر المجاعة بسبب المساهمات السخية من المانح�ي
وس كوفيد - 19. �ن لف�ي

، أي أن التكيف قد استخدم إىل أقىص الحدود. وزاد إجماىلي عدد  ن  بظروف أسوأ مقارنة بما كان عليه قبل عام�ي
ً
ي ودعم الواردات الغذائية، ومع ذلك، يمر اليمن حاليا عل استقرار الريال اليم�ن

، واشتد الرصاع واتسع  ، وامتدت أزمة الوقود ألك�ث من خمسة أشهر، وأدت أرساب الجراد والفيضانات المفاجئة إىل تدم�ي  انتاج الغذاء  المحلي ي
 بمقدار مليون شخص إضا�ن

ً
ن داخليا النازح�ي

ي المساعدات الغذائية 
ي لتجنب المزيد من االنخفاضات �ن

، من المرجح أن يتدهور الوضع الحاىلي ب�عة إىل مستويات كارثية. هناك حاجة ماسة للتمويل اإلنسا�ن نطاقه. بدون تمويل عاجل وكب�ي
ي هذا التقرير.

اإلنسانية مما قد يؤدي إىل وضع أسوأ بكث�ي مما هو متوقع �ن
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ي
المخرجات الرئيسية النعدام األمن الغذا�ئ

ي طالها الدمار وضعف  ي و البنية التحتية ال�ت  إىل هذا الحد وذلك بسبب مرور ما يقارب ست سنوات من الرصاع واألزمات المتوالية وتراجع الدعم الخار�ب
ً
ي يوم من األيام هشا

لم يكن اليمن �ن
ي وال ينتج سوى %10 من احتياجاته الغذائية. وتش�ي التقديرات إىل أن ما ال يقل عن 50% 

ي من عجز غذا�ئ
القدرات المؤسسية. لطالما تم تصنيف اليمن عل أنه بلد ذو دخل منخفض ويعا�ن

ي من الحرمان  ي الشعب اليم�ن
ن تش�ي التقديرات الحالية إىل زيادة نسبة االفتقار اىل الدخل مما يؤثر عل حواىلي ثالثة أرباع السكان. يعا�ن ي ح�ي

ي حالة فقر قبل األزمة، �ن
من السكان كانوا يعيشون �ن

ي مجاىلي  سبل كسب العيش و االستهالك مما يجعلهم أك�ث عرضة للصدمات األخرى. وتشمل هذه الصدمات 
اتيجيات التكيف  �ن المزمن والحاد عل حد سواء، كما أنهم يعانون من استنفاذ اس�ت

ي ذلك غزو 
ي البالد وأزمة الوقود وتقلص المساعدات اإلنسانية وسلسلة من الكوارث الطبيعية بما �ن

وس كورونا والتدهور االقتصادي العام �ن تصعيد الرصاع وفقدان مصادر الدخل بسبب ف�ي
ي بيئة أقل هشاشة.

ي كان من الممكن أن يكون لها تأث�ي أك�ث اعتدااًل �ن  عل األرس ال�ت
ً
ا  كب�ي

ً
ا أرساب الجراد والفيضانات المفاجئة. كان للعنارص المذكورة أعاله والمتشابكة تأث�ي

ي نهاية عام 2019 واألشهر 
ي �ن

ي بعض مخرجات األمن الغذا�ئ
 �ن

ً
 طوال عام 2019، شهد اليمن تحسنا

ً
 نسبيا

ً
ي والظروف االقتصادية األك�ث استقرارا بعد ذروة أزمة 2018، ومع زيادة الدعم الخار�ب

ي أكتوبر 2018 إىل ذروة بلغت 
ي اليمن، وصلت نسبة السكان الذين يعانون من عدم كفاية استهالك الغذاء �ن

ي ع�ب التلفون  �ن
األوىل من عام 2020. عل سبيل المثال، وفًقا لرصد األمن الغذا�ئ

ي تم تحقيقها مع زيادة نقاط الضعف وصعوبة التكيف. وبحلول  ة من يناير إىل أبريل 2020. لسوء الحظ، تالشت المكاسب ال�ت ة ولكنها انخفضت إىل متوسط %34 خالل الف�ت %44 خالل الف�ت
سبتم�ب 2020، عادت نسبة السكان الذين يعانون من نقص استهالك الغذاء إىل 40%.

ي ديسم�ب 2019 ويناير 2020 لجنوب اليمن وخالل مارس وأبريل 2020 لشمال اليمن، ويعت�ب المصدر الرئيسي للبيانات الخاصة بالتصنيف 
ي وسبل كسب العيش �ن

تم إجراء تقييم األمن الغذا�ئ
ي ذلك الوقت، كان أك�ث من 13.5 مليون شخص يتلقون مساعدات غذائية تغطي %80 من الحد األد�ن الحتياجاتهم من استهالك السعرات الحرارية. يأخذ هذا 

. �ن المرحلي المتكامل الحاىلي
ة  ي جميع المديريات البالغ عددها 333 مديرية للف�ت

ي المحافظات الشمالية و �ن
( �ن ي المائة )نصف الحصص( من مايو إىل ديسم�ب 2020 )الحاىلي

ي االعتبار خفض المساعدة بنسبة 50 �ن
التحليل �ن

ي تم  ي 74 مديرية من أصل 310 ال�ت
ي المنطقة( �ن

من يناير إىل يونيو 2021 )المتوقع(. و اظهرت بيانات التقييم ارتفاع معدل انتشار سوء استهالك الغذاء الضعيف )%20 من األرس المعيشية �ن
ي بعض مديريات محافظات حجة والجوف وعمران وريمة والبيضاء، وقد مثلت هذه الفجوات 

جمع بياناتها، مما يش�ي إىل ارتفاع معدل انتشار فجوات استهالك الغذاء، وعل وجه الخصوص �ن
ي 

ن الضعيف والمقبول  �ن ي الحد ب�ي
ي �ن

ة من السكان استهالك غذا�ئ ي الوقت نفسه، كان لدى نسبة كب�ي
ي حجة والجوف وعمران. و�ن

 �ن
ً
درجة عالية من الخطورة. كما كان سوء التغذية الحاد مرتفعا

وات بالكاد وال تزال غ�ي قادرة عل الحصول عل استهالك كاٍف من الغذاء، ومع أقل صدمة قد ينتقلون إىل  يحة من السكان المواد الغذائية األساسية والخرصن 229 مديرية. تستهلك هذه ال�ش
مستويات أشد من الحرمان.

ي المساعدة، مما يش�ي إىل وجود اعتماد ملحوظ عل المساعدات اإلنسانية لما يقرب من نصف 
ي الجنوب أفادت بتل�ت

ي شمال البالد و %54 �ن
تظهر البيانات أن %43 من األرس المعيشية �ن

ي وقت جمع البيانات، كان العمل باالجر اليومي أو االعمال 
ي 258 من أصل 333 مديرية، يحصل أك�ث من %25 من السكان عل مساعدات غذائية. �ن

، �ن ي
. وفًقا لمجموعة األمن الغذا�ئ ن اليمني�ي

ي 
ي الشمال و 32 �ن

ي المائة �ن
ي الجنوب(، بينما ورد أن رواتب الحكومة كانت متقطعة )5 �ن

ي المائة �ن
ي الشمال و 34 �ن

ي المائة �ن
ة هو المصدر الرئيسي للدخل لمعظم األرس )46 �ن التجارية الصغ�ي

 
ً
ا  كب�ي

ً
ي 107 مديرية اعتمادا

ي الجنوب(، ويرجع انخفاض هذه النسبة �ن الشمال عل األغلب اىل انقطاع دفع الرواتب الحكومية منذ عام 2017. ويعتمد ما ال يقل عن ثلث السكان �ن
المائة �ن

ن األطفال 
ّ
 اىل المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل، مثل تقليل أحجام حصص الطعام مما يمك

ً
ا اتيجيات التكيف المنخفضة مع استهالك الغذاء )rCSI> 19(، مش�ي عل اس�ت

اتيجيات التكيف المتعلقة  بسبل كسب العيش أقل تواترا، ويرجع ذلك عل األرجح إىل الطبيعة  ن واستهالك األطعمة األقل تفضياًل. يعت�ب االعتماد عل اس�ت من االستهالك عل حساب البالغ�ي
اتيجيات المواجهة إىل قدرة األرس المعيشية عل  ايد عل اس�ت ن المطولة لألزمة واالستنفاذ المحتمل ألصول األرسة واستنفاذ آليات التكيف مع سبل العيش. بشكل عام، يش�ي اعتماد األرس الم�ت

التعامل مع المزيد من الصدمات/ المخاطر.

ي 154 مديرية ان يكونوا ضمن المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل )مرحلة 
، حيث من  المتوقع أن أك�ث من ُخمس السكان �ن

ً
 صعبا

ً
ي وضعا

باختصار، ُتصور مخرجات األمن الغذا�ئ
ي هذه الظروف يمارسون  

ي ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل. األرس المعيشية �ن ي وضع كاري�ث
ي 11 مديرية �ن

ة التوقع، مع ما يقارب 47,000 شخص �ن ي ف�ت
الطوارئ( �ن

ي ستعيق قدرتها عل الصمود مستقباًل. اتيجيات  تكيف  سبل كسب العيش خالل األزمات وحاالت الطوارئ ال�ت اس�ت

” مع %50 من الحصةاالساس )مارس/ابريل 2020( - الحصص كاملة “الحالي

ي تجاوزت حد استهالك 
عدد المديريات ال�ت

الغذاء الضعيف

المديريات الشمالية )من 177 مديرية - بيانات 
ي وسبل العيش(

52103مسح االمن الغذا�ئ

المديريات الجنوبية )من 133 مديرية - بيانات 
ي وسبل العيش(

2255مسح االمن الغذا�ئ

الغذائية  المساعدات  تم تخفيض  أنه  االعتبار  ي 
اإلنسانية مع األخذ �ن الغذائية  المساعدة  أهمية  التحليل عل  ركز 

البيانات. ولفهم تأث�ي خفض المساعدات  2020، أي بعد جمع  أبريل  ي المحافظات الشمالية منذ 
%50 �ن بنسبة 

لتحليل  تكميلية  معلومات  واحد  مؤرسش  تحليل  قدم   ، ي
الغذا�ئ األمن  مخرجات  ات  مؤرسش عل  اإلنسانية  الغذائية 

التصنيف المرحلي المتكامل، مما يوضح اآلثار الكمية المحتملة النخفاض المساعدات الغذائية عل درجة استهالك 
االمن  تقييم  بيانات  من  الغذاء  استهالك  درجة  إعادة حساب  من خالل  ات  التأث�ي التحليل  هذا  قّرب  كما  الغذاء. 
ي وسبل كسب العيش بناًء عل مصدر الغذاء الرئيسي باإلضافة إىل التكلفة اإلرشادية المنقحة لكل وحدة من 

الغذا�ئ
درجات استهالك الغذاء عندما تم خصم النفقات المقدرة من المساعدة من إجماىلي نفقات الغذاء. تسلط النتائج 
ي مارس/ 

ي المديريات الشمالية، بلغ خط األساس )�ن
ن السكان الذين تلقوا المساعدة �ن العامة الضوء عل أنه من ب�ي

أبريل 2020( الستهالك الغذاء الضعيف %12 من جميع األرس. وبسبب انخفاض المساعدة بنسبة %50، وبالتاىلي 
ي تتل�ت المساعدة  ة الحالية، تضاعف هذا الرقم ثالث مرات ليصل إىل %38 من األرس ال�ت تمثل الظروف خالل الف�ت

والموضحة أدناه.

ي وسبل كسب العيش، 
ي تم فيها جمع بيانات تقييم األمن الغذا�ئ بالنسبة لكل من المديريات الشمالية والجنوبية ال�ت

ي يظهر فيها أك�ث من 20%  . حيث يتضاعف عدد المديريات ال�ت ي درجة استهالك الغذاء خط�ي
فإن التدهور المقدر �ن

ي المناطق 
%50 �ن ي ضعيف مع انخفاض المساعدات الغذائية اإلنسانية بنسبة 

من السكان درجة استهالك غذا�ئ
ي وسبل العيش. 

ن 177  مديرية  تم فيها جمع بيانات مسح االمن الغذا�ئ الشمالية، ومن 52 إىل 103 مديرية من ب�ي
ن 133 مديرية تم تحليلها. ال يوضح  ي المناطق الجنوبية، يزداد العدد بمعدل 2.5 من 22 مديرية إىل 55 من ب�ي

و�ن
 التدهور المحتمل الستهالك الغذاء إذا 

ً
هذا التحليل اعتماد األرس عل المساعدات الغذائية فقط ولكن يوضح أيضا

كان البد من تقليل المساعدة الغذائية. وكلما زاد االعتماد عل المساعدات الغذائية كلما زاد التدهور.
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ي اوساط االرس
مقياس إستهالك الغذاء الضعيف �ف

ي الشمال 
المعتمدة عل المساعدات اإلنسانية �ف

الجدول 1 : تدهور مقياس استهالك الغذاء كنتيجة لتخفيض المساعدات الغذائية
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التوصيات الرئيسية 
 من التنقيح من خالل تحليل االستجابة متعدد القطاعات.

ً
تشمل التوصيات العامة لتحليل التصنيف المرحلي المتكامل ما يلي، والتي سيتطلب بعضها مزيدا

الوقف الفوري إلطالق النار ووقف تصعيد األعمال القتالية

المسلحة  لألنشطة  الفوري  الوقف  الصراع  في  المشاركة  األطراف  اليمن. وعلى  في  الغذائي  األمن  الرئيسي النعدام  المسبب  انه  على  الصراع  اعتبار  تم 
واألعمال القتالية وذلك لحماية أرواح اليمنيين وسبل كسب عيشهم. ويجب على أصحاب المصلحة المعنيين رفع الحصار والقيود المفروضة على الموانئ 
لتسريــــع حركة البضائع التي تشتد الحاجة إليها وخفض أسعارها. كما أن هناك حاجة ملحة أخرى للسماح  والمناصرة بالتدفق دون عوائق للواردات اإلنسانية 

والتجارية إلى البلد وداخله والتي تخدم االحتياجات األساسية.

الحاجة إىل مساعدة مستعجلة إلنقاذ األرواح

لتمكين  الملحة  الموارد  توفير  المانحة  الدول األعضاء والجهات  المجاعة، يجب على  الذي ال يرحم واالنجراف نحو ظروف  التدهور  لوقف والحد من 
الحصول على المساعدة الغذائية الضرورية المنقذة للحياة وتقديمها إلى السكان الذين يعانون من فجوات كبيرة في استهالك الغذاء. ولتحقيق ذلك، هناك 
حاجة ملحة لدمج وتنسيق اإلجراءات الحتواء المعدالت المرتفعة من استنفاذ اصول سبل العيش  والفجوات في استهالك الغذاء من خالل المساعدة 
الغذائية وسبل كسب العيش للسكان المصنفين في مرحلة الطوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل( ومرحلة األزمة )المرحلة الثالثة من 
 تعزيز االستهداف 

ً
التصنيف(. تدخالت التغذية المنقذة للحياة ضرورية للنساء الحوامل والمرضعات واألطفال دون سن الخامسة. ومن المطلوب أيضا

لضمان حصول جميع األسر المعيشية التي تعاني من وضع كاريثي  )المرحلة الخامسة من التصنيف( كأولوية في الحصول على مساعدة غذائية فورية منقذة 
للحياة.

ورية تتبع رسيــــع للسياسات المالية والنقدية الرصف

لوقف والحد من االنخفاض المتسارع لقيمة الريال اليمني وبالتالي تخفيف قيود االستيراد والضغوط المرتبطة بأسعار المواد الغذائية واالقتصاد بشكل عام، 
 استيراد 

ً
فهناك حاجة الستكشاف الفرص على وجه السرعة لتقديم دعم فعال الحتياطي العمالت األجنبية في البنك المركزي اليمني والتي ستسهل أيضا

المواد الغذائية وبالتالي استقرار االقتصاد.

حماية سبل كسب العيش واستعادتها

بالنظر إلى تقلص قدرة األفراد على الصمود وارتفاع مستوى التعرض للصدمات وكذلك الطبيعة المزمنة النعدام األمن الغذائي، فإن التعاون الوثيق بين 
البرامج اإلنسانية واإلنمائية ضروري لمعالجة األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي وتعزيز صمود السكان ووسائل سبل كسب عيشهم. سيضمن ذلك 

حماية سبل كسب العيش ومنع الناس من االنزالق إلى ظروف أسوأ.

المراقبة من أجل العمل

مواصلة وتعزيز المراقبة المنتظمة والدقيقة لألمن الغذائي في ضوء حالة األمن الغذائي الهشة. ويجب مراقبة عوامل الخطر الرئيسية/ المسببات الرئيسية 
عن كثب للتأكد مما إذا كانت قد وصلت إلى مستويات الحدود  ذات الصلة/ التحفيز.
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العملية والمنهجية

ي اليمن لعام 2020
عملية تحليل التصنيف المرحلي المتكامل �ف

كاء الموارد  ي ذلك وكاالت األمم المتحدة ورسش
ي اليمن من جهات متعددة تمثل مختلف القطاعات الحكومية وغ�ي الحكومية، بما �ن

تتكون مجموعة العمل الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل �ن
والوكاالت غ�ي الحكومية الدولية.

الفنية واللوجستية واإلدارية واإلجرائية والتنسيقية والتحليلية واالستعراضية. من خالل اإلدارة  2020 بطبقات متعددة من العمليات  اليمن لعام  ي 
مر تحليل التصنيف المرحلي المتكامل �ن

ي اليمن سلسلة من االجتماعات التشاورية والفنية ونفذت المراحل المختلفة 
ن من قبل منظمة األغذية والزراعة، أجرت مجموعة العمل الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل �ن والتنسيق العام�ي

ي ذلك جرد 
ي أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020 من خالل إعداد خطة تنفيذ مفصلة وتحديد جداول زمنية لألنشطة بما �ن

لعملية تحليل التصنيف لعام 2020. بدأت عملية التصنيف �ن
المعلومات المتاحة وتحديد الحاجة إىل بيانات جديدة الزمة للتحليل. كان جمع البيانات الثانوية ومراجعتها باإلضافة إىل مراقبة حالة االستطالعات والتقييمات المختلفة المخطط لها من 
اء  ي بداية التمرين بأكمله. غط تحليل التصنيف جميع المديريات اليمنية البالغ عددها 333 مديرية موزعة عل 22 محافظة. لمعالجة مشاركة أفضل للخ�ب

ضمن مهام مجموعة العمل الفنية �ن
ن – عدن  ي مركزين/ موقع�ي

ي الحاد لعام 2020 �ن
ن من المكاتب الحكومية عل مستوى المحافظات، وقررت المجموعة إجراء تحليل التصنيف المرحلي المتكامل النعدام األمن الغذا�ئ المحلي�ي

: الحاىلي أكتوبر ا – ديسم�ب 2020 والمتوقع  يناير – يونيو 2021. ن ت�ي وصنعاء. وغط التحليل ف�ت

 لوجه” بمشاركة 110 خب�ي من الوكاالت الحكومية الوطنية والمحلية واألمم المتحدة 
ً
ي صنعاء، خضع التحليل لطريقة “وجها

ة من أكتوبر إىل نوفم�ب 2020. �ن تم إجراء التحليل خالل الف�ت
ن )إما معتمدين  كاء عالمي�ي اء من وحدة الدعم العالمي التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل ورسش والمنظمات الدولية غ�ي الحكومية والمنظمات الوطنية غ�ي الحكومية. إىل جانب ذلك، قدم 10 خ�ب
اضية. عل العكس من ذلك،  اء من األمم المتحدة والمنظمات الدولية غ�ي الحكومية ع�ب الوسائل االف�ت ي عن ُبعد، وشارك 6 خ�ب ن من االعتماد( الدعم الف�ن من التصنيف من المستوى 3 أو قريب�ي
ن للتصنيف  كاء العالمي�ي اء ال�ش  من الوكاالت الحكومية الوطنية والمحلية واألمم المتحدة والمنظمات غ�ي الحكومية وخ�ب

ً
ا اضية بالكامل بمشاركة 70 خب�ي ي عدن الوسائل االف�ت

استخدم التحليل �ن
المرحلي المتكامل.

. جمعت عملية  ن كاء الدولي�ي كاء الموارد وال�ش ي ذلك وكاالت األمم المتحدة ورسش
بدأ التحليل بتشكيل فريق تحليل يتألف من عدة جهات تمثل مختلف المنظمات الحكومية وغ�ي الحكومية، بما �ن

ي 
ي ظل الظروف السائدة. تم تشكيل 22 مجموعة للعمل �ن

ي �ن
ي المتاحة بطريقة منهجية إليجاد أفضل التقديرات الممكنة لحالة األمن الغذا�ئ

التصنيف المرحلي المتكامل معلومات األمن الغذا�ئ
اء آخرين عل دراية بالعوامل االجتماعية واالقتصادية  اء من مختلف القطاعات إىل جانب خ�ب  من الخ�ب

ً
مرحلة ما بعد التحليل عل مستوى المحافظة/ المديرية. وضمت كل مجموعة عددا

ي سبل كسب 
ة جمع بيانات تقييم األمن الغذا�ئ ي االعتبار جميع العوامل المساهمة منذ ف�ت

ي المحافظات/ المديريات. أجرت المجموعات التحليالت مع األخذ �ن
والعوامل األخرى المساهمة �ن

ي  ا، تم إنتاج خريطة التصنيف المرحلي من خالل مناقشة مكثفة وتوافق ف�ن ً . أخ�ي العيش وتم عرض المناقشة العامة باستخدام أوراق عمل تحليل التصنيف المرحلي المتكامل واإلطار التحليلي
ي ذلك أعضاء مجموعة العمل الفنية.

ن فريق التحليل بما �ن ب�ي

ي تحليل التصنيف المرحلي المتكامل
المصادر الرئيسية لألدلة المستخدمة �ف

ي اليمن جميع البيانات والمعلومات المتاحة حول توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه واستخدامه واستقرار توافره من 
جمعت مجموعة العمل الفنية التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل �ن

ي تم جمعها خالل ديسم�ب 2019 – يناير 2020 للمحافظات الواقعة  ي وسبل كسب العيش ال�ت
ي أجريت خالل عام 2020. وتضمنت مصفوفة البيانات بيانات تقييم األمن الغذا�ئ التقييمات ال�ت

ات المخرجات باستخدام نظام مراقبة األغذية العالمي ونظام مراقبة السوق التابع  ي الشمال كمصادر رئيسية لمؤرسش
ة من مارس إىل أبريل 2020 للمحافظات الواقعة �ن ي الجنوب وخالل الف�ت

�ن
ها  ي تم توف�ي ها، وال�ت نامج األغذية العالمي ومن بيانات السوق وتقارير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العالمية/ وزارة الصحة العامة والسكان وبيانات هطول األمطار وغ�ي ل�ب
لفريق تحليل التصنيف المرحلي المتكامل بتنسيق ملف إكسل. خلصت مجموعة العمل الفنية إىل أن التحليل يستند إىل أدلة كافية للوصول إىل مستويات الثقة “المتوسطة” )أي مستوى األدلة 

وتوكوالت التصنيف المرحلي المتكامل. 2( لمعظم المحافظات/ المديريات وفًقا ل�ب
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القيود والتحديات الرئيسية
ي مارس/ 

ي الشمال، تم جمع البيانات �ن
ن من التحليل للشمال والجنوب. �ن ن مختلفت�ي ت�ي ن ف�ت كان التحدي الرئيسي للتحليل هو التوفيق ب�ي

ي أبريل، وتم 
/ يناير وتم إجراء التحليل �ن ي ديسم�ب

ي الجنوب، فتم جمع البيانات �ن
. أما �ن ي أكتوبر/ نوفم�ب

أبريل بينما تم إجراء التحليل �ن
ي الشمال، والتحديث  

 من نتائج التحليل الذي تم إجراؤه �ن
ً
. يقدم تقرير التصنيف المرحلي المتكامل هذا مزيجا ي نوفم�ب

 �ن
ً
تحديثه الحقا

ي نوفم�ب بالنسبة لجنوب اليمن.
�ن

إضافة لذلك، لم يتم تغطية بعض المحافظات والمديريات بالمصدر الرئيسي لمعلومات تحليل التصنيف المرحلي المتكامل والذ هو  
ي تم جمعها باستخدام مسوحات  ي صعدة إىل البيانات ال�ت

ي وسبل كسب العيش. عل سبيل المثال، استند التحليل �ن
تقييم األمن الغذا�ئ

بمحافظة  والدريــهمي  والصليف  تحليل مديريات مثل كمران  نفسه،  الوقت  ي 
المحافظة. و�ن المتاحة عل مستوى   )mVAM( الجوال 

ا مماثلة بسبب نقص بيانات 
ً
ي مأرب  تم استقرائه من  مديريات تواجه ظروف

الحديدة ومديريات حريب القراميش ورصواح وبدبدة �ن
ي وسبل كسب العيش.

تقييم االمن الغذا�ئ

ن وقت بدء جمع بيانات تقييم االمن  ي الذي يغطي البلد بأكمله كان هناك تاخ�ي كب�ي ب�ي
طر اخذ العينات الضخمة والنطاق الجغرا�ن

ُ
 أل

ً
نظرا

“التنبوء  استخدام منهجية  إىل  الحاجة  إىل  أدى ذلك  المتكامل.  المرحلي  التصنيف  تحليل  اجراء  العيش ووقت  ي وسبل كسب 
الغذا�ئ

ة الصالحية الحالية للتحليل – وهو أمر معقد، خاصة بالنسبة لبلد مثل  ي ف�ت
الفوري” - أي استنتاج الظروف خالل وقت جمع البيانات �ن

. ي شديد التغ�ي
ي تؤثر عل انعدام األمن الغذا�ئ اليمن حيث العوامل ال�ت

ي الحاد والتصنيف المرحلي المتكامل لسوء 
وباإلضافة اىل ذلك، فقد تم إجراء تحليالت التصنيف المرحلي المتكامل النعدام األمن الغذا�ئ

. عل الرغم من استخدام بيانات التغذية من خالل قياس محيط منتصف الذراع لتحليل انعدام األمن  ن ن منفصل�ي ي وقت�ي
التغذية الحاد �ن

ي وقت واحد، ال 
 إذا أجريت التحليالت �ن

ً
ن بشكل أك�ث وضوحا ن االثن�ي ي الحاد، إال أنه كان من الممكن أن تظهر الروابط المقطعية ب�ي

الغذا�ئ
تحليل سوء  اكتمال  بمجرد  المستحسن،  والمحافظات. ومن  المديريات  ي مختلف 

�ن والنتيجة  السبب  ن  ب�ي بالروابط  يتعلق  فيما  سيما 
التغذية الحاد، ن�ش ملخص حول النتائج الموحدة إلبراز الروابط والتكامل. بالنسبة لتحليل كل من التصنيف المرحلي المتكامل النعدام 
ي الحاد ولسوء التغذية الحاد، لم تكن بيانات التغذية الحديثة والدقيقة )سمارت( وبيانات الوفيات متاحة. باإلضافة إىل 

األمن الغذا�ئ
ذلك، يتم إكمال تحليالت سمارت فقط لمناطق محدودة، وهي متاحة عل مستوى المنطقة )أي مجموعة المديريات( بداًل من مستوى 

المديرية. 

ي تدعم التوقعات، فإن حالة التمويل غ�ي المؤكدة لعام 2021 جعلت تحديد  اضات ال�ت ي ظل االف�ت
نظًرا ألهمية المساعدة اإلنسانية �ن

اض أن ٪50 من المساعدات  ن اف�ت ن هذه، كان عل المحلل�ي ا للغاية. وبسبب حالة عدم اليق�ي
ً
 شاق

ً
السيناريو األك�ث احتمااًل للتوقعات أمرا

ي األشهر 
 عل مستويات التمويل الذي سيتم استالمها  �ن

ً
 يعتمد كليا

ً
 طموحا

ً
ي عام 2021. وال يزال هذا هدفا

الغذائية اإلنسانية ستستمر �ن
الستة األوىل من عام 2021.

ن عل إسناد التقديرات السكانية إىل األرقام الديموغرافية  أدى عدم وجود مجموعة بيانات سكانية محدثة لعام 2020 إىل إجبار المحلل�ي
ي تقدير االحتياجات.

ي �ن
ي عام 2019. وربما يؤدي ذلك إىل تقليل هامسش

المستخدمة �ن

 إىل جنب مع الضعف الشديد 
ً
ي جنبا

ي تؤثر عل األمن الغذا�ئ ي السياق مع المخاطر المتشابكة متعددة الطبقات ال�ت
ا، فإن التعقيد �ن ً أخ�ي

 الرتفاع مستوى التعرض للمخاطر، فقد تظهر بعض “الصدمات الهائلة 
ً
ي اليمن شديد التقلب. ونظرا

والواسع النطاق يجعل الوضع �ن
ي هذا التقرير.

ي الموضحة �ن
المحتملة” بعد االنتهاء من التحليل مما سيغ�ي مستويات انعدام األمن الغذا�ئ

ما هو التصنيف المرحلي المتكامل 
-  و التصنيف المرحلي  ي

لالمن الغذا�ئ
ي الحاد؟

المتكامل النعدام األمن الغذا�ئ

من  مجموعة  هو  المتكامل  المرحلي  التصنيف 
وخصائص  شدة  لتصنيف  واإلجراءات  األدوات 
أزمات الغذاء والتغذية الحادة وكذلك انعدام األمن 
يتكون  الدولية.  للمعاي�ي   

ً
وفقا المزمن  ي 

الغذا�ئ
التصنيف من أربــع وظائف يعزز بعضها اآلخر، ولكل 
وتوكوالت المحددة )األدوات  منها مجموعة من ال�ب
المرحلي  التصنيف   معاي�ي  تشمل  واإلجراءات(. 
والمساءلة  األدلة  وتقارب  اإلجماع  بناء  األساسية 
تحليل  ويــهدف  المقارنة.  وإمكانية  والشفافية 
التصنيف إىل توف�ي المعلومات الالزمة لالستجابة 
األمن  وبرامج  سياسات  وكذلك  الطوارئ  لحاالت 
ي عل المدى المتوسط والطويل. بالنسبة إىل 

الغذا�ئ
ف  ، ُيعرَّ ي

التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذا�ئ
أنه أي مظهر من  ي الحاد عل 

انعدام األمن الغذا�ئ
منطقة  ي 

�ن الموجود  ي 
الغذا�ئ األمن  انعدام  مظاهر 

ن من  ي نقطة زمنية محددة وبمستوى مع�ي
محددة �ن

ي تهدد الحياة أو سبل كسب العيش، أو  الخطورة ال�ت
أو  السياق  أو  األسباب  عن  النظر  بغض  كليهما، 
المدة. ويتصف بأنه شديد التأثر بالتغ�ي ويمكن أن 
زمنية  ة  ف�ت خالل  سكانية  فئة  ي 

�ن ويتجل  يحدث 
ي  ات المفاجئة أو الصدمات ال�ت ة نتيجة للتغ�ي قص�ي

. ي
 عل محددات انعدام األمن الغذا�ئ

ً
تؤثر سلبا

للحصول عل مزيد من المعلومات
شارلز فروم

مكتب التواصل - منظمة االغذية والزراعة لالمم 
المتحدة

Charles.Fromm@fao.org

د/ خرصف عطروش
الرئيس المشارك للتصنيف المرحلي المتكامل )عدن(

ي
السكرتارية الفنية لألمن الغذا�ئ

kbatroosh@hotmail.com

د/ عبدالواحد مكرد
الرئيس المشارك للتصنيف المرحلي المتكامل )صنعاء(

ي
السكرتارية الفنية لألمن الغذا�ئ

dr.abdulwahedmukred@gmail.com

 وحدة الدعم العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل
www.ipcinfo.org

منعدمة / الحد األد�فالمرحلة األول

تتمكن األرس من تلبية 
االحتياجات األساسية الغذائية 
ي 

وغ�ي الغذائية دون المشاركة �ن
اتيجيات غ�ي نمطية  اس�ت

 للحصول عل الغذاء والدخل.

المرحلة الثانية
 الشدة

ي من الحد 
توفر األرس ما يك�ن

 ، ي
األد�ن لالستهالك الغذا�ئ

ولكنها غ�ي قادرة عل توف�ي 
بعض النفقات األساسية 

المتعلقة ببعض االحتياجات 
االساسية الغ�ي غذائية دون 

اتيجيات  اللجوء إىل اس�ت
التكيف مع أوضاع الشدة. 

المرحلة الثالثة
األزمة

ي األرس إما من:
 تعا�ن

ي 
ي االستهالك الغذا�ئ

فجوات �ن
ي سوء التغذية الحاد 

تتضح �ن
 المرتفع أو فوق المعتاد

 أو 
القادرة بالكاد عل تلبية الحد 

األد�ن من االحتياجات الغذائية 
ولكن فقط باستنفاذ أصول 

سبل كسب العيش األساسية أو 
اتيجيات  باللجوء إىل اس�ت

التكيف مع األزمات.

المرحلة الرابعة
الطوارئ

ي األرس إما من:
 تعا�ن

ي االستهالك 
ة �ن فجوات كب�ي

ي االرتفاح 
ي تتضح �ن

الغذا�ئ
ي سوء التغذية الحاد 

الشديد �ن
 وزيادة معدل الوفيات.

 أو
تتمكن من تخفيف أثر 

ي االستهالك 
ة �ن الفجوات الكب�ي

، ولكن فقط باللجوء  ي
الغذا�ئ

اتيجيات التكيف  الس�ت
ي الطوارئ وتصفية 

المعيشية �ن
 األصول.

 

المرحلة الخامسة
الكارثة / المجاعة

ي 
ي األرس من نقص شديد �ن

تعا�ن
الغذاء أو االحتياجات األساسية 

األخرى او كالهما ح�ت بعد 
اتيجيات  اللجوء إىل جميع اس�ت

التكيف المعيشية، وعندها 
تكون مستويات المجاعة 

والموت والعوز وسوء التغذية 
 الحاد المفرط واضحة.     

ي 
)لتصنيف منطقة ما بأنها �ن

وضع مجاعة، ال بد من 
معاناتها من شدة ارتفاع 

مستويات سوء التغذية الحاد 
والوفيات(.

ي الحاد
إسم ووصف مراحل انعدام األمن الغذا�ئ

كاء
ش

رس
حليل

الت

األمن  معلومات  نظم  رعاية  تحت  التحليل  هذا  إجراء  تم 
. وقد  ي

اك مع السكرتارية الفنية لألمن الغذا�ئ ي باالش�ت
الغذا�ئ

ي والماىلي المقدم من االتحاد  تمت االستفادة من الدعم الف�ن
. ي االورو�ب

ي وسوء التغذية باستخدام 
تم تصنيف انعدام األمن الغذا�ئ

 ، ي
الغذا�ئ لالمن  المتكامل  المرحلي  التصنيف  بروتوكوالت 

ي جميع أنحاء العالم من قبل 
ي تم تطويرها وتنفيذها �ن ال�ت

 : ي
اكة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل لالمن الغذا�ئ ال�ش

كة  ، اللجنة الدائمة المش�ت العمل ضد الجوع، ومنظمة ك�ي
مركز   ، الساحل  منطقة  ي 

�ن الجفاف  لمكافحة  الدول  ن  ب�ي
كة - المفوضية األوروبية، منظمة االغذية  البحوث المش�ت
والزراعة لالمم المتحدة ، شبكة االنذار المبكر للمجاعة ، 
ي العالميه ، كتلة التغذية العالمية، الهيئة 

كتلة االمن الغذا�ئ
وبرنامج   ، أوكسفام   ، بالتنمية  المعنية  الدولية  الحكومية 
نظام تكامل أمريكا الوسط ، والجماعة اإلنمائية للجنوب 
ي ، ومنظمة إنقاذ الطفولة ، واليونيسيف ، وبرنامج 

األفري�ت
. األغذية العالمي
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يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

البيضاء

41 26,000 3 -  6,500  19,500  25,500  13,000  64,194 العرش

35 20,500 3 -  3,000  17,500  20,500  17,500  58,322 البيضاء

49 21,500 3 -  6,500  15,000  13,000  8,500  43,497 مدينة البيضاء *

35 14,000 3 -  2,000  12,000  14,000  12,000  39,771 المالجم *

35 14,000 3 -  4,000  10,000  14,000  12,000  40,126 القريشية *

40 14,500 3 -  3,500  11,000  12,500  9,000  36,062 الرياشية *

56 19,000 4 -  7,000  12,000  8,500  7,000  34,056 السوادية *

60 37,500 4 -  12,500  25,000  15,500  9,500  62,126 الصومعة *

ية * 51 23,500 4 -  9,500  14,000  11,500  11,500  46,476 ال�ش

54 20,500 3 -  5,500  15,000  9,500  7,500  37,691 الطفة *

45 9,500 3 -  2,000  7,500  7,500  4,000  21,123 الزاهر *

50 15,500 3 -  4,500  11,000  8,000  8,000  31,070 ذي ناعم *

68 6,500 4 -  2,500  4,000  2,500  1,000  9,615 مسورة *

اس * 35 17,500 3 -  5,000  12,500  17,500  15,000  49,440 مك�ي

43 7,500 3 -  1,500  6,000  5,000  4,500  17,335 ناطع *

43 5,500 3 -  1,500  4,000  5,000  2,500  12,692 نعمان *

30 24,500 3 -  8,000  16,500  24,500  33,000  82,374 رداع *

40 10,500 3 -  1,500  9,000  8,000  8,000  26,262 ردمان *

54 20,500 3 -  5,500  15,000  9,500  7,500  38,028 صباح *

46 11,500 3 -  2,500  9,000  9,000  5,000  25,144 ولد ربيع *

44 340,000  -  94,500  245,500  241,000  196,000  775,404 اإلجمالي

الضالع

60 79,500 4 -  26,500  53,000  26,500  26,500  132,166 الضالع *

55 35,500 3 -  9,500  26,000  16,000  13,000  64,847 االزارق *

ف * 50 31,500 4 -  12,500  19,000  19,000  12,500  62,888 الحص�ي

50 51,000 4 -  20,500  30,500  25,500  25,500  102,267 الحشاء *

55 34,500 4 -  12,500  22,000  16,000  12,500  63,121 الشعيب

35 33,000 3 -  9,500  23,500  28,500  33,000  94,535 دمت *

40 16,000 3 -  6,000  10,000  14,000  10,000  40,251 جحاف *

ف * 45 31,000 3 -  7,000  24,000  21,000  17,500  69,189 ج�ب

50 75,000 4 -  30,000  45,000  45,000  30,000  150,392 قعطبة *

50 387,000  -  134,000  253,000  211,500  180,500  779,656 اإلجمالي

الجوف

60 5,000 4 -  1,500  3,500  2,000  1,000  8,320 الغيل *

49 17,000 3 -  5,000  12,000  10,500  7,000  34,811 الحزم *

50 13,500 3 -  4,000  9,500  9,500  4,000  26,976 الحميدات *

56 8,500 3 -  2,500  6,000  4,500  2,500  15,281 الخلق *

42 6,000 3 -  1,500  4,500  5,500  3,000  14,180 المصلوب *

55 29,000 3 -  8,000  21,000  15,500  8,000  52,419 المطمه *

55 26,000 4 -  9,500  16,500  16,500  5,000  47,693 المتون *

50 16,000 3 -  5,000  11,000  11,000  5,000  32,081 الزاهر *

65 50,500 4 -  15,500  35,000  15,500  11,500  77,373 برط العنان *

70 69,500 4 -  20,000  49,500  20,000  10,000  99,063 خب و الشعف

70 62,000 4 4,500  26,500  31,000  17,500  9,000  87,948 خراب المرا�ش *

70 75,500 4 5,500  27,000  43,000  21,500  11,000  107,671 رجوزه *

63 378,500  10,000  126,000  242,500  149,500  77,000  603,816 اإلجمالي

تقديرات السكان للوضع الحالي ) اكتوبر - ديسم�ب 2020)
ملحق  1 : جدول تفاصيل السكان للوضع الحالي
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يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

الحديدة

65 65,000 4 -  20,000  45,000  25,000  10,000  99,818 الضحي *

46 10,000 4 -  4,500  5,500  6,500  5,500  21,897 الدريــهمي *

40 51,500 3 -  6,500  45,000  45,000  32,500  129,050 الجراحي *

54 9,000 3 -  2,500  6,500  4,000  3,500  16,663 الحجيلة *

60 36,500 4 -  12,000  24,500  18,500  6,000  60,934 الحاىلي *

40 33,000 3 -  12,500  20,500  29,000  20,500  82,280 الحوك *

46 18,000 4 -  8,000  10,000  14,000  8,000  39,521 الخوخه *

30 29,000 3 -  9,500  19,500  38,500  29,000  96,388 المنصورية *

40 96,000 3 -  36,000  60,000  84,000  60,000  239,385 المراوعة *

50 30,500 3 -  6,000  24,500  18,500  12,000  61,152 المغالف *

51 17,000 3 -  3,500  13,500  10,000  6,500  33,130 الميناء *

ة * 45 27,500 3 -  9,000  18,500  18,500  15,500  61,204 المن�ي

60 71,500 4 -  24,000  47,500  30,000  18,000  119,096 القناوص

40 68,500 3 -  25,500  43,000  60,000  43,000  171,578 اللحية

42 4,000 3 -  1,500  2,500  3,500  2,500  9,529 الصليف *

30 37,500 3 -  12,500  25,000  50,000  37,500  125,070 السخنة *

30 24,000 3 -  8,000  16,000  28,500  28,500  80,869 التحيتا *

35 54,000 3 -  15,500  38,500  61,500  38,500  153,759 الزيدية *

55 123,500 4 -  45,000  78,500  56,000  45,000  224,061 الزهرة *

65 170,500 4 -  65,500  105,000  65,500  26,500  262,946 باجل *

45 186,000 3 -  62,000  124,000  124,000  103,500  413,406 بيت الفقيه *

55 41,000 4 -  15,000  26,000  22,500  11,000  74,621 براع *

30 14,500 3 -  5,000  9,500  19,000  14,500  48,091 حيس *

50 36,000 3 -  7,000  29,000  18,000  18,000  72,309 جبل راس *

51 2,000 4 -  1,000  1,000  1,000  1,000  3,929 كمران *

40 114,000 3 -  28,500  85,500  99,500  71,000  284,436 زبيد *

46 1,370,000  -  446,000  924,000  950,500  667,500  2,985,122 اإلجمالي

المحويت

50 53,000 3 -  16,000  37,000  31,500  21,000  105,661 الخبت *

50 40,000 4 -  16,000  24,000  24,000  16,000  80,266 المحويت *

49 17,000 3 -  5,000  12,000  8,500  8,500  34,654 مدينة المحويت *

45 51,000 3 -  5,500  45,500  40,000  23,000  113,773 الرجم *

50 43,500 3 -  8,500  35,000  26,000  17,500  87,444 الطويلة *

ي سعد * 55 54,000 4 -  19,500  34,500  29,500  15,000  98,500 ب�ف

55 32,500 3 -  9,000  23,500  17,500  9,000  59,081 حفاش *

60 83,500 3 -  21,000  62,500  34,500  21,000  138,925 ملحان *

40 22,500 3 -  5,500  17,000  22,500  11,000  56,207 شبام كوكبان *

51 397,000  -  106,000  291,000  234,000  142,000  774,511 اإلجمالي

امانة العاصمة

40 80,500 3 -  10,000  70,500  70,500  50,000  200,767 الوحدة *

ف 40 244,500 3 -  30,500  214,000  183,500  183,500  611,867 السبع�ي

30 63,500 3 -  10,500  53,000  84,500  63,500  211,550 الصافية

40 53,000 3 -  6,500  46,500  46,500  33,000  132,473 التحرير *

25 89,500 3 -  18,000  71,500  125,000  143,000  357,419 الثورة

45 107,000 3 -  12,000  95,000  71,500  59,500  237,636 أزال

ي الحارث 40 184,500 3 -  23,000  161,500  161,500  115,500  461,298 ب�ف

ف * 50 306,000 3 -  61,000  245,000  214,500  92,000  612,350 مع�ي

50 61,500 3 -  6,000  55,500  37,000  24,500  123,688 صنعاء القديمة

40 183,000 3 -  23,000  160,000  160,000  114,500  457,595 شعوب

40 1,373,000  -  200,500  1,172,500  1,154,500  879,000  3,406,643 اإلجمالي

%
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يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

عمران

75 42,000 4 -  14,000  28,000  8,500  5,500  56,222 العشـــــه *

45 16,500 3 -  3,500  13,000  13,000  7,500  36,670 المــدان *

70 35,000 4 -  10,000  25,000  10,000  5,000  49,655 القفلة *

60 82,500 3 -  20,500  62,000  34,500  20,500  138,121 عمران *

70 23,000 4 1,500  8,500  13,000  6,500  3,500  33,017 السود *

70 29,500 4 2,000  10,500  17,000  8,500  4,000  42,136 السوده *

ي رصيم * 56 24,500 4 -  9,000  15,500  13,000  6,500  44,138 ب�ف

ف * 60 25,500 4 -  8,500  17,000  10,500  6,500  42,747 ذيب�ي

71 36,500 4 -  10,500  26,000  10,500  5,000  51,731 حبور ظليمة *

70 39,500 4 -  14,000  25,500  11,500  5,500  56,573 حرف سفيان *

55 19,500 3 -  3,500  16,000  9,000  7,000  35,188 حوث *

45 32,000 3 -  7,000  25,000  25,000  14,500  71,379 عيال رسيــــح

50 59,500 3 -  12,000  47,500  41,500  18,000  118,725 جبل عيال يزيد *

60 62,500 4 -  21,000  41,500  26,000  15,500  104,015 خمر *

55 35,500 4 -  13,000  22,500  19,000  9,500  64,059 خارف *

60 31,500 4 -  10,500  21,000  13,000  8,000  52,198 مسور *

45 29,000 3 -  6,500  22,500  22,500  13,000  64,696 ريده *

50 30,500 3 -  6,000  24,500  21,500  9,000  60,949 شهاره *

65 20,000 4 -  6,000  14,000  7,500  3,000  30,733 صـويــــر *

50 26,500 3 -  2,500  24,000  16,000  10,500  53,008 ثالء *

58 701,000  3,500  197,000  500,500  327,500  177,500  1,205,960 اإلجمالي

ذمار

45 101,000 3 -  22,500  78,500  78,500  45,000  224,062 الحداء *

45 35,500 3 -  8,000  27,500  27,500  16,000  78,953 المنار *

35 64,500 3 -  18,500  46,000  73,500  46,000  184,030 عنس

60 115,500 3 -  29,000  86,500  48,000  29,000  192,342 ضوران ًانس *

40 118,000 3 -  29,500  88,500  103,500  74,000  295,027 مدينة ذمار *

ق * 65 65,500 4 -  20,000  45,500  20,000  15,000  100,576 جبل ال�ش

40 55,500 3 -  14,000  41,500  48,500  34,500  138,899 جهران

60 52,000 3 -  13,000  39,000  26,000  8,500  86,699 مغرب عنس

40 38,000 3 -  9,500  28,500  37,500  19,000  94,240 ميفعة عنس

50 121,500 4 -  48,500  73,000  85,000  36,500  243,119 عتمة

55 151,500 4 -  55,000  96,500  69,000  55,000  275,137 وصاب العاىلي

60 158,000 3 -  39,500  118,500  79,000  26,500  263,145 وصاب السافل *

49 1,076,500  -  307,000  769,500  696,000  405,000  2,176,229 اإلجمالي

مارب

53 11,000 3 -  3,000  8,000  6,000  3,000  20,596 العبدية *

31 11,000 3 -  2,000  9,000  17,500  7,000  35,334 الجوبة *

40 10,500 3 -  2,500  8,000  13,500  2,500  26,515 بدبده *

26 14,500 3 -  3,000  11,500  22,500  20,000  56,801 حريب *

70 7,500 4 -  2,000  5,500  2,000  1,000  10,686 حريب القرامش *

50 10,000 3 -  3,000  7,000  6,000  4,000  20,090 جبل مراد *

44 11,000 3 -  2,500  8,500  10,000  3,500  24,772 ماهليه *

60 16,000 4 -  5,500  10,500  8,000  2,500  26,462 مجزر *

50 43,000 3 -  13,000  30,000  30,000  13,000  85,619 مأرب *

55 64,000 3 -  17,500  46,500  41,000  11,500  116,724 مدينة مأرب *

69 10,500 4 -  3,000  7,500  3,000  1,500  15,162 مدغل *

48 4,000 4 -  1,500  2,500  3,500  1,000  8,380 رغوان *

40 6,500 3 -  1,500  5,000  7,500  2,500  16,193 رحبه *

74 24,000 4 -  8,000  16,000  5,000  3,000  32,300 رصواح *

49 243,500  -  68,000  175,500  175,500  76,000  495,634 اإلجمالي

%
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يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

حجة

60 188,500 3 -  47,000  141,500  94,500  31,500  314,563 عبس *

45 28,000 3 -  6,000  22,000  22,000  12,500  62,404 افلح اليمن *

45 37,000 3 -  4,000  33,000  24,500  20,500  82,294 افلح الشام *

59 36,500 3 -  9,000  27,500  15,500  9,000  61,599 الجميمة *

65 62,000 4 -  24,000  38,000  19,000  14,500  95,524 المغربة

65 52,000 4 -  16,000  36,000  20,000  8,000  80,097 المحابشة

61 29,500 3 -  7,500  22,000  14,500  5,000  48,560 المفتاح *

50 38,000 3 -  11,500  26,500  22,500  15,000  75,276 الشغادرة *

50 25,000 3 -  2,500  22,500  17,500  7,500  49,639 الشاهل *

45 40,500 3 -  9,000  31,500  27,000  22,500  89,544 اسلم *

70 35,000 4 -  12,500  22,500  10,000  5,000  50,338 بكيل الم�ي *

ي العوام * 50 39,000 3 -  11,500  27,500  23,500  15,500  77,984 ب�ف

ي قيس * 50 45,000 4 -  18,000  27,000  27,000  18,000  89,517 ب�ف

45 18,500 3 -  6,000  12,500  16,500  6,000  41,327 حجة *

40 41,000 3 -  5,000  36,000  41,000  20,500  102,237 مدينة حجة *

70 98,000 4 -  35,000  63,000  28,000  14,000  139,538 حرض *

ان * 70 16,500 4 -  6,000  10,500  4,500  2,500  23,637 ح�ي

ان المحرق * 45 60,000 4 -  26,500  33,500  40,000  33,500  133,462 خ�ي

55 65,500 4 -  24,000  41,500  35,500  18,000  118,833 كعيدنه *

60 36,500 3 -  9,000  27,500  18,500  6,000  61,092 كحالن عفار *

ف * 50 36,500 3 -  7,500  29,000  25,500  11,000  72,687 كحالن ال�ش

55 63,000 3 -  11,500  51,500  34,500  17,000  114,320 ك�ش *

ف * 55 44,500 3 -  12,000  32,500  20,000  16,000  80,640 مب�ي

70 18,000 4 -  6,500  11,500  5,000  2,500  25,694 ميدي *

80 72,000 4 -  22,500  49,500  13,500  4,500  89,930 مستباء *

39 21,500 3 -  8,000  13,500  19,000  13,500  54,814 نجرة *

45 36,000 3 -  8,000  28,000  28,000  16,000  79,894 قفل شمر

75 42,000 4 3,000  14,000  25,000  11,000  3,000  55,741 قارة *

س * 51 12,000 3 -  2,500  9,500  7,000  4,500  23,695 رسش

ة * 66 11,500 4 -  3,500  8,000  4,500  1,500  17,499 ورصف

80 78,500 4 -  24,500  54,000  14,500  5,000  97,948 وشحة *

57 1,427,500  3,000  410,500  1,014,000  704,000  379,500  2,510,327 اإلجمالي

صنعاء

50 53,000 3 -  10,500  42,500  37,000  16,000  106,096 الحيمة الداخلية *

50 38,000 3 -  11,500  26,500  26,500  11,500  75,319 الحيمة الخارجية *

35 13,500 3 -  -  13,500  17,000  7,500  38,182 الحصن *

50 45,500 3 -  4,500  41,000  32,000  13,500  91,648 ارحب

25 11,500 3 -  -  11,500  23,000  11,500  46,083 الطيال *

ي ضبيان * 69 14,500 4 -  4,000  10,500  4,000  2,000  20,943 ب�ف

ي حشيش 45 51,000 3 -  5,500  45,500  40,000  22,500  113,607 ب�ف

ي مطر 35 45,000 3 -  13,000  32,000  45,000  38,500  127,914 ب�ف

56 22,000 3 -  4,000  18,000  12,000  6,000  39,588 بالد الروس *

50 80,500 3 -  8,000  72,500  48,000  32,000  160,794 همدان

35 23,000 3 -  -  23,000  26,000  16,500  65,046 جحانة *

50 15,000 3 -  3,000  12,000  10,500  4,500  30,046 خوالن *

50 51,500 3 -  10,500  41,000  36,000  15,500  102,575 مناخه *

56 30,000 3 -  5,500  24,500  16,000  8,000  53,950 نهم *

70 30,500 3 -  6,500  24,000  8,500  4,500  43,490 صعفان *

ي بهلول 50 177,500 3 -  35,500  142,000  106,500  71,000  354,679 سنحان وب�ف

48 702,000  -  122,000  580,000  488,000  281,000  1,469,960 اإلجمالي

%
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ي الحاد
14اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

إب

30 68,000 3 -  22,500  45,500  79,500  79,500  226,543 الظهار

35 55,500 3 -  8,000  47,500  55,500  47,500  158,955 المخادر *

35 51,500 3 -  22,000  29,500  52,000  44,500  148,325 المشنة *

50 73,500 4 -  29,500  44,000  36,500  36,500  146,630 القفر *

35 71,500 3 -  20,500  51,000  71,000  61,000  203,522 العدين *

35 38,000 3 -  11,000  27,000  37,500  32,500  107,528 النادرة *

50 54,500 3 -  11,000  43,500  27,000  27,000  108,825 الرضمة

ة 35 35,500 3 -  5,000  30,500  35,500  30,500  100,973 الس�ب

15 18,000 2 -  6,000  12,000  42,000  60,500  120,610 السدة

ي
50 80,500 3 -  16,000  64,500  48,500  32,500  161,591 السيا�ف

10 6,000 2 -  -  6,000  17,500  34,500  57,559 الشعر

35 57,000 3 -  8,000  49,000  57,000  49,000  162,582 بعدان

50 127,500 4 -  51,000  76,500  76,500  51,000  255,406 ذي السفال *

40 52,000 4 -  26,000  26,000  45,500  32,500  130,087 فرع العدين *

50 58,500 3 -  17,500  41,000  35,000  23,500  117,196 حزم العدين *

30 44,000 3 -  7,500  36,500  44,000  58,500  145,945 حبيش

30 59,500 3 -  20,000  39,500  69,000  69,000  197,798 إب *

60 98,000 4 -  41,000  57,000  41,000  24,500  163,539 جبلة

15 17,500 2 -  -  17,500  46,500  52,500  116,694 مذيخرة *

45 112,500 3 -  37,500  75,000  75,000  62,500  249,822 يريم

38 1,179,000  -  360,000  819,000  992,000  909,500  3,080,130 اإلجمالي

ريمة

ف * 65 89,000 4 -  27,500  61,500  27,500  20,500  136,426 الجب�ي

50 57,000 3 -  17,000  40,000  34,500  23,000  114,254 الجعفرية

65 75,000 4 -  23,000  52,000  29,000  11,500  115,583 السلفية *

59 31,500 4 -  13,000  18,500  13,000  8,000  52,946 بالد الطعام *

65 70,000 4 -  21,500  48,500  21,500  16,000  107,265 كسمه

65 78,000 4 -  24,000  54,000  24,000  18,000  120,380 مزهر

62 400,500  -  126,000  274,500  149,500  97,000  646,854 اإلجمالي

ف اب�ي

49 17,000 3 -  5,000  12,000  10,500  7,000  34,393 احوار

55 20,000 3 -  5,500  14,500  12,500  3,500  36,404 المحفد *

51 16,500 3 -  5,000  11,500  9,500  6,500  32,172 الوضيع *

54 11,000 3 -  2,000  9,000  6,000  3,000  20,205 جيشان *

45 75,500 4 -  33,500  42,000  50,500  42,000  167,786 خنفر *

50 59,500 3 -  18,000  41,500  35,500  24,000  119,074 لودر *

50 23,500 3 -  7,000  16,500  16,500  7,000  47,465 موديه *

50 37,000 3 -  7,500  29,500  22,000  15,000  74,068 رصد *

49 10,000 3 -  3,000  7,000  6,000  4,000  20,588 رسار *

56 12,500 3 -  3,500  9,000  6,500  3,500  22,292 سباح *

54 22,000 4 -  8,000  14,000  10,000  8,000  40,707 زنجبار *

49 304,500  -  98,000  206,500  185,500  123,500  615,154 اإلجمالي

المهرة

31 17,000 3 -  3,000  14,000  30,500  8,500  55,513 الغيظه *

31 6,000 3 -  1,000  5,000  11,500  2,000  19,310 المسيلة

24 5,000 3 -  1,000  4,000  10,500  5,000  20,880 حصوين

19 1,000 2 -  500  500  3,000  1,500  5,181 حات

21 2,000 3 -  500  1,500  5,500  2,000  9,338 حوف

21 2,000 3 -  500  1,500  6,000  1,500  9,602 منعر

16 3,500 2 -  -  3,500  13,000  5,500  22,045 قشن

14 3,000 2 -  -  3,000  13,000  5,500  21,595 سيحوت

26 1,500 3 -  500  1,000  3,000  1,500  5,863 شحن

24 41,000  -  7,000  34,000  96,000  33,000  169,327 اإلجمالي

%
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15اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

تعز

50 76,000 4 -  30,500  45,500  45,500  30,500  151,729 المعافر *

40 36,000 3 -  13,500  22,500  36,000  18,000  90,291 المخاء *

30 50,500 3 -  17,000  33,500  75,500  42,000  168,191 المواسط *

45 60,500 3 -  20,000  40,500  47,000  27,000  134,789 الم�اخ *

25 41,500 3 -  16,500  25,000  74,500  49,500  165,698 المظفر *

25 30,000 3 -  12,000  18,000  60,500  30,000  120,505 القاهرة *

57 5,500 4 -  2,000  3,500  3,000  1,500  9,626 الوازعية *

61 33,500 3 -  8,500  25,000  16,500  5,500  55,299 الصلو *

ف * 50 121,000 3 -  36,500  84,500  84,500  36,500  241,697 الشمايت�ي

40 112,500 3 -  28,000  84,500  126,500  42,000  281,622 التعزية *

40 10,500 3 -  4,000  6,500  10,500  5,500  26,481 ذباب *

45 81,500 3 -  18,000  63,500  63,500  36,000  181,113 دمنة خدير *

50 57,000 3 -  17,000  40,000  34,000  22,500  113,694 حيفان *

ي *
40 64,000 3 -  24,000  40,000  64,000  32,000  160,621 جبل حب�ش

45 118,000 3 -  26,000  92,000  118,000  26,000  262,387 مقبنة *

عة وحدنان * 39 13,500 3 -  5,000  8,500  12,000  8,500  34,791 م�ش

45 84,500 3 -  28,000  56,500  75,000  28,000  187,589 ماوية *

38 5,500 3 -  2,000  3,500  6,000  3,000  14,398 موزع *

35 49,500 3 -  14,000  35,500  49,500  42,500  141,715 ص�ب الموادم *

30 26,000 3 -  13,000  13,000  30,500  30,500  86,642 صالة *

45 27,500 3 -  6,000  21,500  24,500  9,000  61,202 سامع *

عب الرونة * 35 75,000 3 -  21,500  53,500  85,500  53,500  213,967 رسش

عب السالم * 45 72,500 3 -  16,000  56,500  56,500  32,000  160,987 رسش

41 1,252,000  -  379,000  873,000  1,199,000  611,500  3,065,034 اإلجمالي

شبوة

35 13,500 3 -  2,000  11,500  13,500  11,500  38,807 الروضه *

52 7,500 3 -  1,500  6,000  5,000  2,000  14,466 عرماء *

46 22,500 3 -  5,000  17,500  17,500  10,000  49,328 الصعيد *

58 8,000 3 -  2,000  6,000  3,500  2,000  13,715 الطلح *

45 24,000 3 -  5,500  18,500  21,500  8,000  53,467 عتق *

ف * 49 16,000 3 -  3,000  13,000  11,500  5,000  32,434 ع�ي

45 29,500 3 -  6,500  23,000  23,000  13,000  65,867 بيحان *

57 8,000 3 -  1,500  6,500  5,000  1,500  14,013 دهر *

45 19,000 3 -  4,000  15,000  15,000  8,500  42,234 حبان *

56 10,500 4 -  4,000  6,500  5,500  3,000  18,861 حطيب *

50 11,500 3 -  2,500  9,000  8,000  3,500  23,034 جردان *

60 27,500 4 -  9,000  18,500  13,500  4,500  45,672 مرخه العليا *

51 29,500 3 -  6,000  23,500  20,500  8,500  58,245 مرخه السفىل *

31 18,000 3 -  6,000  12,000  23,500  17,500  58,932 ميفعه *

45 27,000 3 -  6,000  21,000  21,000  12,000  59,628 نصاب *

55 24,500 3 -  6,500  18,000  15,500  4,500  44,417 عسيالن *

46 15,000 3 -  3,500  11,500  11,500  6,500  32,761 رضوم *

47 311,500  -  74,500  237,000  234,500  121,500  665,881 اإلجمالي

سقطرى

50 26,500 3 -  8,000  18,500  16,000  10,500  52,774 حديبو

55 8,500 3 -  2,500  6,000  4,500  2,500  15,473 قلنسيه وعبدالكوري *

51 35,000  -  10,500  24,500  20,500  13,000  68,247 اإلجمالي

%
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ي الحاد
16اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

موت ح�ف

25 9,000 3 -  2,000  7,000  19,500  7,000  35,746 الديس

20 5,500 3 -  -  5,500  17,000  5,500  27,976 الضليعه *

43 4,000 3 -  1,500  2,500  4,000  1,500  9,315 الع�ب *

16 3,500 2 -  -  3,500  12,500  7,000  22,514 المكال *

15 42,500 2 -  -  42,500  169,000  70,500  282,023 مدينة المكال

15 500 2 -  -  500  1,500  1,500  3,300 القف *

20 19,500 3 -  -  19,500  59,000  19,500  98,083 القطن

15 4,500 2 -  -  4,500  16,500  9,000  30,400 عمد *

20 14,000 3 -  3,500  10,500  41,500  14,000  69,562 الريده وقصيعر

15 3,000 2 -  -  3,000  10,500  6,000  19,362 السوم *

20 22,500 3 -  -  22,500  56,500  34,000  112,873 الشحر

30 8,000 3 -  2,500  5,500  13,500  5,500  26,644 بروم ميفع

15 10,000 2 -  -  10,000  30,000  27,000  66,982 دوعن

15 11,500 2 -  -  11,500  41,500  22,500  75,360 غيل باوزير *

ف 20 8,500 3 -  2,000  6,500  23,500  10,500  42,312 غيل بن يم�ي

41 16,000 4 -  8,000  8,000  13,500  10,000  39,282 حجر *

13 500 2 -  -  500  2,000  1,500  3,809 حجر الصيعر *

16 4,500 2 -  -  4,500  14,500  10,000  28,571 حريضه *

15 2,000 2 -  -  2,000  6,500  4,500  13,140 رخيه *

5 500 2 -  -  500  6,000  3,500  9,859 رماه *

15 5,500 2 -  -  5,500  19,500  10,500  35,794 ساه *

15 24,000 2 -  -  24,000  87,500  47,500  159,138 سيئون *

10 7,500 2 -  -  7,500  38,000  30,500  75,910 شبام

15 23,500 2 -  -  23,500  85,500  46,500  155,611 تريم

7 500 2 -  -  500  4,000  2,000  6,899 ثمود *

ف وحوره 15 6,500 2 -  -  6,500  21,500  15,000  43,089 وادي الع�ي

17 2,500 2 -  -  2,500  8,500  4,500  15,068 يبعث *

22 500 3 -  -  500  1,500  500  2,273 زموخ ومنوخ *

17 260,500  -  19,500  241,000  824,500  427,500  1,510,895 اإلجمالي

صعدة

65 23,500 3 -  5,500  18,000  9,000  3,500  35,957 الظاهر *

69 18,500 3 -  4,000  14,500  5,500  2,500  26,752 الحشوه *

70 65,500 3 -  14,000  51,500  18,500  9,500  93,303 الصفراء *

67 9,500 4 -  3,000  6,500  3,000  2,000  14,154 باقم *

59 18,500 3 -  4,500  14,000  8,000  4,500  31,584 غمر *

55 22,000 4 -  8,000  14,000  10,000  8,000  40,215 حيدان *

65 32,000 4 -  10,000  22,000  10,000  7,500  49,152 كتاف والبقع *

60 65,500 4 -  22,000  43,500  27,000  16,500  108,859 مجز *

65 55,000 4 -  17,000  38,000  17,000  12,500  84,748 منبه *

65 24,500 3 -  5,500  19,000  9,500  4,000  37,670 قطابر *

65 38,000 3 -  9,000  29,000  14,500  6,000  58,491 رازح *

60 57,000 4 -  19,000  38,000  23,500  14,000  94,918 صعدة *

65 154,000 4 -  47,500  106,500  47,500  35,500  236,870 سحار *

ف * 55 30,500 4 -  11,000  19,500  14,000  11,000  55,776 ساق�ي

66 8,500 3 -  2,000  6,500  3,000  1,500  12,952 شداء *

63 622,500  -  182,000  440,500  220,000  138,500  981,401 اإلجمالي

%
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17اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

عدن

يقه * 45 58,500 3 -  19,500  39,000  45,500  26,000  130,293 ال�ب

30 51,000 3 -  8,500  42,500  68,500  51,500  170,905 المنصورة

35 28,000 3 -  8,000  20,000  28,000  24,000  80,680 المعال

40 70,500 3 -  17,500  53,000  71,000  35,500  177,151 الشيخ عثمان

30 27,500 3 -  9,000  18,500  36,500  27,500  91,444 التواهي
35 45,500 3 -  13,000  32,500  39,000  45,500  129,552 كري�ت

55 79,500 3 -  21,500  58,000  43,500  21,500  144,666 دار سعد *

20 14,500 3 -  3,500  11,000  29,000  29,000  72,617 خور مك� *

38 375,000  -  100,500  274,500  361,000  260,500  997,308 اإلجمالي

لحج

30 23,000 3 -  7,500  15,500  23,000  31,000  77,336 الحد *

19 6,500 3 -  1,500  5,000  17,500  10,500  34,852 الحوطة *

35 25,000 3 -  3,500  21,500  25,000  21,500  71,844 المضاربة و العاره *

25 14,000 3 -  3,000  11,000  16,500  25,000  55,565 المفلحي

25 10,000 3 -  2,000  8,000  16,000  14,000  40,094 المالح *

40 33,500 3 -  8,500  25,000  25,000  25,000  83,840 المقاطرة *

20 7,500 3 -  2,000  5,500  17,000  13,000  37,439 المسيم�ي *

35 44,000 3 -  12,500  31,500  50,500  31,500  126,388 القبيطه *

35 21,000 3 -  9,000  12,000  21,000  18,000  59,521 حبيل ج�ب *

ف * 35 14,000 3 -  6,000  8,000  16,000  10,000  39,987 حالم�ي

30 18,500 3 -  6,000  12,500  25,000  18,500  62,123 ردفان *

ف * 20 28,500 3 -  7,000  21,500  65,000  50,500  144,544 ت�ب

30 20,000 3 -  3,500  16,500  30,000  16,500  66,342 طور الباحة *

25 26,000 3 -  5,000  21,000  31,500  47,000  104,880 يافع

20 10,500 3 -  2,500  8,000  26,500  16,000  53,464 يهر

29 302,000  -  79,500  222,500  405,500  348,000  1,058,219 اإلجمالي

%

ي ٪50-25 من احتياجاتها من السعرات الحرارية. ي تل�ب *تل�ت ما يقرب من 260 مديرية من أصل 333 مساعدة غذائية إنسانية مهمة لما ال يقل عن ٪25 من األرس ال�ت
ي أعدتها مجموعة العمل السكانية  ي اليمن لتخطيط االستجابة ، وال�ت

ي استخدمت �ن ي كل مرحلة هي األرقام الرسمية ال�ت
ي  �ن

ي التصنيف المرحلي المتكامل لالمن الغذا�ئ
ي تقدير السكان �ن

مالحظة: أرقام السكان األساسية لعام 2019 المستخدمة �ن
ي التصنيف المرحلي المتكامل لكل مرحلة مقربة إىل أقرب 500.

وصادق عليها الجهاز المركزي لالحصاء. تقديرات السكان �ن
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18اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

البيضاء

45 29,000 3 -  6,500  22,500  22,500  13,000  64,194 العرش

40 23,500 3 -  6,000  17,500  20,500  14,500  58,322 البيضاء

60 26,000 3 -  6,500  19,500  11,000  6,500  43,497 مدينة البيضاء *

45 18,000 3 -  4,000  14,000  12,000  10,000  39,771 المالجم *

45 18,000 3 -  4,000  14,000  12,000  10,000  40,126 القريشية *

44 16,000 3 -  3,500  12,500  11,000  9,000  36,062 الرياشية *

60 20,500 4 -  7,000  13,500  8,500  5,000  34,056 السوادية *

60 37,000 4 -  15,500  21,500  15,500  9,500  62,126 الصومعة *

ية * 60 28,000 4 -  9,500  18,500  9,500  9,500  46,476 ال�ش

65 24,500 4 -  7,500  17,000  9,500  4,000  37,691 الطفة *

50 10,500 3 -  3,000  7,500  7,500  3,000  21,123 الزاهر *

60 18,500 3 -  4,500  14,000  8,000  4,500  31,070 ذي ناعم *

73 7,000 4 -  3,000  4,000  2,000  1,000  9,615 مسورة *

اس * 46 22,500 3 -  7,500  15,000  15,000  12,500  49,440 مك�ي

61 10,500 4 -  3,500  7,000  4,500  2,500  17,335 ناطع *

55 7,000 4 -  2,500  4,500  4,000  2,000  12,692 نعمان *

35 28,500 3 -  8,000  20,500  24,500  29,000  82,374 رداع *

50 13,000 3 -  2,500  10,500  6,500  6,500  26,262 ردمان *

59 22,500 4 -  7,500  15,000  9,500  5,500  38,028 صباح *

52 13,000 3 -  4,000  9,000  7,500  5,000  25,144 ولد ربيع *

51 393,500  -  116,000  277,500  221,000  162,500  775,404 اإلجمالي

الضالع

60 79,500 4 -  26,500  53,000  26,500  26,500  132,166 الضالع *

55 35,500 4 -  13,000  22,500  16,000  13,000  64,847 االزارق *

ف * 55 34,500 4 -  12,500  22,000  15,500  12,500  62,888 الحص�ي

60 61,500 4 -  25,500  36,000  25,500  15,500  102,267 الحشاء *

60 38,000 4 -  16,000  22,000  12,500  12,500  63,121 الشعيب

50 47,000 3 -  14,000  33,000  23,500  23,500  94,535 دمت *

50 20,000 4 -  8,000  12,000  12,000  8,000  40,251 جحاف *

ف * 50 34,500 3 -  10,500  24,000  17,500  17,500  69,189 ج�ب

60 90,000 4 -  30,000  60,000  30,000  30,000  150,392 قعطبة *

56 440,500  -  156,000  284,500  179,000  159,000  779,656 اإلجمالي

الجوف

66 5,500 4 -  2,000  3,500  1,500  1,000  8,320 الغيل *

50 17,500 4 -  7,000  10,500  10,500  7,000  34,811 الحزم *

65 17,500 4 -  6,500  11,000  6,500  2,500  26,976 الحميدات *

65 10,000 3 -  2,500  7,500  4,000  1,500  15,281 الخلق *

49 7,000 3 -  2,000  5,000  4,500  3,000  14,180 المصلوب *

65 34,000 4 -  13,000  21,000  13,000  5,000  52,419 المطمه *

65 31,000 4 -  12,000  19,000  14,500  2,500  47,693 المتون *

56 18,000 3 -  5,000  13,000  8,000  6,500  32,081 الزاهر *

76 58,500 4 4,000  19,500  35,000  11,500  7,500  77,373 برط العنان *

80 79,500 4 -  25,000  54,500  15,000  5,000  99,063 خب و الشعف

80 70,500 4 4,500  35,000  31,000  13,000  4,500  87,948 خراب المرا�ش *

80 86,500 4 11,000  32,500  43,000  16,000  5,500  107,671 رجوزه *

72 435,500  19,500  162,000  254,000  118,000  51,500  603,816 اإلجمالي

%

تقديرات السكان للوضع المتوقع ) يناير - يوينو 2021)

ملحق  2 : جدول تفاصيل السكان للوضع المتوقع



ي الحاد
19اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

الحديدة

65 65,000 4 -  20,000  45,000  25,000  10,000  99,818 الضحي *

59 13,000 4 -  5,500  7,500  4,500  4,500  21,897 الدريــهمي *

50 64,500 3 -  13,000  51,500  38,500  26,000  129,050 الجراحي *

60 10,000 3 -  2,500  7,500  4,000  2,500  16,663 الحجيلة *

65 39,500 4 -  15,000  24,500  15,000  6,000  60,934 الحاىلي *

55 45,500 4 -  16,500  29,000  20,500  16,500  82,280 الحوك *

56 22,000 4 -  8,000  14,000  12,000  6,000  39,521 الخوخه *

45 43,500 3 -  14,500  29,000  33,500  19,500  96,388 المنصورية *

50 120,000 4 -  48,000  72,000  72,000  48,000  239,385 المراوعة *

60 36,500 3 -  9,000  27,500  15,500  9,000  61,152 المغالف *

60 20,000 3 -  5,000  15,000  8,500  5,000  33,130 الميناء *

ة * 50 30,500 4 -  12,000  18,500  15,500  15,500  61,204 المن�ي

65 77,500 4 -  30,000  47,500  24,000  18,000  119,096 القناوص

50 86,000 4 -  34,500  51,500  43,000  43,000  171,578 اللحية

52 5,000 4 -  2,000  3,000  2,500  2,500  9,529 الصليف *

50 63,000 3 -  19,000  44,000  31,500  31,500  125,070 السخنة *

45 36,000 4 -  16,000  20,000  28,500  16,000  80,869 التحيتا *

50 77,000 4 -  23,000  54,000  46,000  31,000  153,759 الزيدية *

60 134,500 4 -  45,000  89,500  45,000  45,000  224,061 الزهرة *

70 184,000 4 -  65,500  118,500  52,500  26,500  262,946 باجل *

55 227,000 4 -  82,500  144,500  103,500  82,500  413,406 بيت الفقيه *

65 48,500 4 -  18,500  30,000  15,000  11,000  74,621 براع *

45 21,500 4 -  9,500  12,000  17,000  9,500  48,091 حيس *

65 47,000 3 -  11,000  36,000  18,000  7,000  72,309 جبل راس *

51 2,000 4 -  1,000  1,000  1,000  1,000  3,929 كمران *

55 156,500 3 -  42,500  114,000  71,000  57,000  284,436 زبيد *

56 1,675,500  -  569,000  1,106,500  763,000  550,000  2,985,122 اإلجمالي

المحويت

60 63,500 4 -  21,000  42,500  26,500  16,000  105,661 الخبت *

60 48,000 4 -  16,000  32,000  20,000  12,000  80,266 المحويت *

59 20,500 4 -  8,500  12,000  7,000  7,000  34,654 مدينة المحويت *

55 62,500 3 -  11,500  51,000  34,000  17,000  113,773 الرجم *

60 52,500 3 -  13,000  39,500  22,000  13,000  87,444 الطويلة *

ي سعد * 60 59,000 4 -  19,500  39,500  24,500  15,000  98,500 ب�ف

65 38,500 4 -  12,000  26,500  15,000  6,000  59,081 حفاش *

65 90,000 4 -  34,500  55,500  28,000  21,000  138,925 ملحان *

50 28,000 3 -  8,500  19,500  19,500  8,500  56,207 شبام كوكبان *

60 462,500  -  144,500  318,000  196,500  115,500  774,511 اإلجمالي

امانة العاصمة

40 80,500 3 -  10,000  70,500  70,500  50,000  200,767 الوحدة *

ف 45 275,000 3 -  30,500  244,500  183,500  153,000  611,867 السبع�ي

45 95,000 3 -  21,000  74,000  74,000  42,500  211,550 الصافية

45 59,500 3 -  13,000  46,500  39,500  33,000  132,473 التحرير *

30 107,500 3 -  18,000  89,500  125,000  125,000  357,419 الثورة

50 119,000 3 -  24,000  95,000  71,500  47,500  237,636 أزال

ي الحارث 50 230,500 3 -  46,000  184,500  138,500  92,500  461,298 ب�ف

ف * 60 367,500 3 -  92,000  275,500  183,500  61,000  612,350 مع�ي

55 68,000 3 -  12,500  55,500  31,000  24,500  123,688 صنعاء القديمة

45 206,000 3 -  46,000  160,000  137,500  114,500  457,595 شعوب

47 1,608,500  -  313,000  1,295,500  1,054,500  743,500  3,406,643 اإلجمالي

%

تكملة تقديرات السكان للوضع المتوقع ) يناير - يوينو 2021)



ي الحاد
20اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

عمران

85 48,000 4 3,000  17,000  28,000  5,500  3,000  56,222 العشـــــه *

55 20,000 3 -  5,500  14,500  11,000  5,500  36,670 المــدان *

86 42,500 4 2,500  15,000  25,000  5,000  2,500  49,655 القفلة *

70 96,500 4 -  27,500  69,000  27,500  14,000  138,121 عمران *

80 26,500 4 1,500  10,000  15,000  5,000  1,500  33,017 السود *

80 33,500 4 2,000  12,500  19,000  6,500  2,000  42,136 السوده *

ي رصيم * 60 26,500 4 -  11,000  15,500  11,000  6,500  44,138 ب�ف

ف * 64 27,500 4 -  10,500  17,000  10,500  4,500  42,747 ذيب�ي

75 39,000 4 -  13,000  26,000  10,500  2,500  51,731 حبور ظليمة *

80 45,500 4 3,000  17,000  25,500  8,500  3,000  56,573 حرف سفيان *

61 21,500 3 -  5,500  16,000  9,000  5,500  35,188 حوث *

55 39,000 3 -  10,500  28,500  21,500  10,500  71,379 عيال رسيــــح

55 65,500 3 -  18,000  47,500  41,500  12,000  118,725 جبل عيال يزيد *

65 67,500 4 -  26,000  41,500  21,000  15,500  104,015 خمر *

65 41,500 4 -  16,000  25,500  16,000  6,500  64,059 خارف *

75 39,000 4 -  13,000  26,000  8,000  5,000  52,198 مسور *

55 35,500 3 -  9,500  26,000  19,500  9,500  64,696 ريده *

60 36,500 3 -  9,000  27,500  18,500  6,000  60,949 شهاره *

70 21,500 4 -  7,500  14,000  7,500  1,500  30,733 صـويــــر *

65 34,500 3 -  8,000  26,500  10,500  8,000  53,008 ثالء *

67 807,500  12,000  262,000  533,500  274,000  125,000  1,205,960 اإلجمالي

ذمار

60 134,500 3 -  33,500  101,000  45,000  45,000  224,062 الحداء *

55 43,500 3 -  12,000  31,500  23,500  12,000  78,953 المنار *

45 82,500 3 -  27,500  55,000  55,000  46,000  184,030 عنس

65 125,000 4 -  38,500  86,500  38,500  29,000  192,342 ضوران ًانس *

55 162,500 4 -  59,000  103,500  88,500  44,500  295,027 مدينة ذمار *

ق * 75 75,500 4 -  25,000  50,500  15,000  10,000  100,576 جبل ال�ش

50 69,500 3 -  21,000  48,500  41,500  28,000  138,899 جهران

70 61,000 4 -  17,500  43,500  17,500  8,500  86,699 مغرب عنس

50 47,000 3 -  14,000  33,000  28,500  19,000  94,240 ميفعة عنس

60 146,000 4 -  61,000  85,000  61,000  36,500  243,119 عتمة

65 179,000 4 -  69,000  110,000  55,000  41,500  275,137 وصاب العاىلي

70 184,500 4 -  66,000  118,500  52,500  26,500  263,145 وصاب السافل *

60 1,310,500  -  444,000  866,500  521,500  346,500  2,176,229 اإلجمالي

مارب

66 13,500 4 -  4,000  9,500  5,000  2,000  20,596 العبدية *

40 14,000 3 -  3,500  10,500  16,000  5,500  35,334 الجوبة *

57 15,000 4 -  5,500  9,500  10,500  1,500  26,515 بدبده *

40 22,500 3 -  5,500  17,000  20,000  14,000  56,801 حريب *

80 8,500 4 -  2,500  6,000  1,500  500  10,686 حريب القرامش *

55 11,000 4 -  4,000  7,000  6,000  3,000  20,090 جبل مراد *

54 13,500 3 -  3,500  10,000  8,500  2,500  24,772 ماهليه *

70 18,500 4 -  6,500  12,000  6,500  1,500  26,462 مجزر *

65 55,500 4 -  17,000  38,500  21,500  8,500  85,619 مأرب *

65 76,000 4 -  23,500  52,500  35,000  6,000  116,724 مدينة مأرب *

82 12,500 4 -  4,000  8,500  2,500  1,000  15,162 مدغل *

66 5,500 4 -  2,000  3,500  2,500  500  8,380 رغوان *

52 8,500 4 -  3,000  5,500  5,500  1,500  16,193 رحبه *

85 27,500 4 -  9,500  18,000  3,000  1,500  32,300 رصواح *

61 302,000  -  94,000  208,000  144,000  49,500  495,634 اإلجمالي

%

تكملة تقديرات السكان للوضع المتوقع ) يناير - يوينو 2021)



ي الحاد
21اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

حجة

75 236,000 4 -  94,500  141,500  63,000  15,500  314,563 عبس *

55 34,500 4 -  12,500  22,000  22,000  6,000  62,404 افلح اليمن *

50 41,000 3 -  8,000  33,000  24,500  16,500  82,294 افلح الشام *

70 43,000 4 -  15,500  27,500  12,500  6,000  61,599 الجميمة *

75 71,500 4 5,000  28,500  38,000  14,500  9,500  95,524 المغربة

75 60,000 4 -  28,000  32,000  16,000  4,000  80,097 المحابشة

70 34,000 4 -  9,500  24,500  12,000  2,500  48,560 المفتاح *

60 45,000 4 -  15,000  30,000  19,000  11,500  75,276 الشغادرة *

65 32,500 3 -  7,500  25,000  15,000  2,500  49,639 الشاهل *

50 45,000 4 -  18,000  27,000  27,000  18,000  89,544 اسلم *

79 40,000 4 -  17,500  22,500  7,500  2,500  50,338 بكيل الم�ي *

ي العوام * 65 50,500 4 -  15,500  35,000  15,500  11,500  77,984 ب�ف

ي قيس * 60 54,000 4 -  22,500  31,500  22,500  13,500  89,517 ب�ف

60 25,000 4 -  8,500  16,500  12,500  4,000  41,327 حجة *

55 56,500 3 -  15,500  41,000  30,500  15,500  102,237 مدينة حجة *

80 112,000 4 -  49,000  63,000  21,000  7,000  139,538 حرض *

ان * 80 19,000 4 -  8,500  10,500  3,500  1,000  23,637 ح�ي

ان المحرق * 55 73,500 4 -  40,000  33,500  33,500  26,500  133,462 خ�ي

65 77,000 4 -  29,500  47,500  29,500  12,000  118,833 كعيدنه *

70 43,000 4 -  15,500  27,500  15,500  3,000  61,092 كحالن عفار *

ف * 55 40,000 4 -  14,500  25,500  22,000  11,000  72,687 كحالن ال�ش

65 74,500 4 -  23,000  51,500  23,000  17,000  114,320 ك�ش *

ف * 65 52,500 4 -  16,000  36,500  16,000  12,000  80,640 مب�ي

80 20,500 4 -  9,000  11,500  4,000  1,500  25,694 ميدي *

85 76,500 4 -  36,000  40,500  9,000  4,500  89,930 مستباء *

50 27,500 4 -  11,000  16,500  16,500  11,000  54,814 نجرة *

55 44,000 4 -  16,000  28,000  24,000  12,000  79,894 قفل شمر

85 47,500 4 5,500  19,500  22,500  5,500  3,000  55,741 قارة *

س * 63 15,000 4 -  4,500  10,500  6,000  2,500  23,695 رسش

ة * 74 13,000 4 -  6,000  7,000  3,500  1,000  17,499 ورصف

85 83,500 4 5,000  34,500  44,000  10,000  5,000  97,948 وشحة *

67 1,687,500  15,500  649,000  1,023,000  556,500  269,000  2,510,327 اإلجمالي

صنعاء

55 58,500 3 -  16,000  42,500  37,000  10,500  106,096 الحيمة الداخلية *

60 45,000 4 -  15,000  30,000  22,500  7,500  75,319 الحيمة الخارجية *

41 15,500 3 -  2,000  13,500  17,000  5,500  38,182 الحصن *

60 55,000 3 -  9,000  46,000  27,500  9,000  91,648 ارحب

30 14,000 3 -  2,500  11,500  25,500  7,000  46,083 الطيال *

ي ضبيان * 79 16,500 4 -  5,000  11,500  3,000  1,000  20,943 ب�ف

ي حشيش 50 57,000 3 -  11,500  45,500  40,000  17,000  113,607 ب�ف

ي مطر 40 51,500 3 -  13,000  38,500  45,000  32,000  127,914 ب�ف

61 24,000 3 -  4,000  20,000  12,000  4,000  39,588 بالد الروس *

60 96,500 3 -  16,000  80,500  40,000  24,000  160,794 همدان

41 26,500 3 -  3,500  23,000  29,500  10,000  65,046 جحانة *

55 16,500 3 -  4,500  12,000  10,500  3,000  30,046 خوالن *

55 56,500 3 -  15,500  41,000  31,000  15,500  102,575 مناخه *

60 32,500 3 -  5,500  27,000  13,500  8,000  53,950 نهم *

75 32,500 3 -  6,500  26,000  8,500  2,000  43,490 صعفان *

ي بهلول 50 177,500 3 -  35,500  142,000  124,000  53,000  354,679 سنحان وب�ف

53 775,500  -  165,000  610,500  486,500  209,000  1,469,960 اإلجمالي

%

تكملة تقديرات السكان للوضع المتوقع ) يناير - يوينو 2021)



ي الحاد
22اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

إب

40 90,500 3 -  34,000  56,500  68,000  68,000  226,543 الظهار

45 71,500 3 -  16,000  55,500  47,500  39,500  158,955 المخادر *

45 66,500 4 -  29,500  37,000  44,500  37,000  148,325 المشنة *

60 88,000 4 -  36,500  51,500  29,500  29,500  146,630 القفر *

50 101,500 4 -  40,500  61,000  61,000  40,500  203,522 العدين *

45 48,500 3 -  16,000  32,500  32,500  27,000  107,528 النادرة *

60 65,500 3 -  16,500  49,000  22,000  22,000  108,825 الرضمة

ة 40 40,500 3 -  10,000  30,500  30,500  30,500  100,973 الس�ب

25 30,000 3 -  6,000  24,000  42,000  48,000  120,610 السدة

ي
55 89,000 4 -  32,500  56,500  40,500  32,500  161,591 السيا�ف

20 11,500 3 -  -  11,500  20,000  26,000  57,559 الشعر

45 73,500 3 -  16,500  57,000  49,000  40,500  162,582 بعدان

60 153,500 4 -  64,000  89,500  64,000  38,500  255,406 ذي السفال *

60 78,000 4 -  39,000  39,000  26,000  26,000  130,087 فرع العدين *

60 70,500 4 -  23,500  47,000  29,500  17,500  117,196 حزم العدين *

40 58,500 3 -  7,500  51,000  36,500  51,000  145,945 حبيش

40 79,000 3 -  29,500  49,500  59,500  59,500  197,798 إب *

70 114,500 4 -  49,000  65,500  32,500  16,500  163,539 جبلة

35 40,500 3 -  11,500  29,000  35,000  41,000  116,694 مذيخرة *

55 137,500 4 -  50,000  87,500  62,500  50,000  249,822 يريم

49 1,508,500  -  528,000  980,500  832,500  741,000  3,080,130 اإلجمالي

ريمة

ف * 75 102,000 4 -  34,000  68,000  20,500  13,500  136,426 الجب�ي

60 68,500 4 -  23,000  45,500  28,500  17,000  114,254 الجعفرية

75 87,000 4 -  29,000  58,000  23,000  6,000  115,583 السلفية *

70 37,000 4 -  16,000  21,000  10,500  5,500  52,946 بالد الطعام *

75 80,500 4 -  32,000  48,500  16,000  10,500  107,265 كسمه

75 90,000 4 -  36,000  54,000  18,000  12,000  120,380 مزهر

72 465,000  -  170,000  295,000  116,500  64,500  646,854 اإلجمالي

ف اب�ي

55 19,000 3 -  5,000  14,000  10,500  5,000  34,393 احوار

60 22,000 3 -  5,500  16,500  11,000  3,500  36,404 المحفد *

56 18,000 3 -  5,000  13,000  9,500  5,000  32,172 الوضيع *

54 11,000 3 -  3,000  8,000  6,000  3,000  20,205 جيشان *

55 92,500 4 -  42,000  50,500  50,500  25,000  167,786 خنفر *

50 59,500 3 -  18,000  41,500  35,500  24,000  119,074 لودر *

55 26,000 3 -  7,000  19,000  14,000  7,000  47,465 موديه *

50 37,000 3 -  11,000  26,000  22,000  15,000  74,068 رصد *

53 11,000 3 -  3,000  8,000  6,000  3,000  20,588 رسار *

61 13,500 3 -  3,500  10,000  5,500  3,500  22,292 سباح *

65 26,500 4 -  10,000  16,500  10,000  4,000  40,707 زنجبار *

55 336,000  -  113,000  223,000  180,500  98,000  615,154 اإلجمالي

المهرة

40 22,000 3 -  5,500  16,500  28,000  5,500  55,513 الغيظه *

36 7,000 3 -  2,000  5,000  10,500  2,000  19,310 المسيلة

29 6,000 3 -  1,000  5,000  9,500  5,000  20,880 حصوين

29 1,500 3 -  500  1,000  3,000  1,000  5,181 حات

27 2,500 3 -  500  2,000  5,500  1,500  9,338 حوف

26 2,500 3 -  500  2,000  6,000  1,500  9,602 منعر

20 4,500 3 -  -  4,500  13,000  4,500  22,045 قشن

21 4,500 3 -  -  4,500  13,000  4,500  21,595 سيحوت

26 1,500 3 -  500  1,000  3,000  1,500  5,863 شحن

31 52,000  -  10,500  41,500  91,500  27,000  169,327 اإلجمالي

%
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23اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

تعز

60 91,000 4 -  38,000  53,000  38,000  23,000  151,729 المعافر *

50 45,000 3 -  13,500  31,500  31,500  13,500  90,291 المخاء *

45 75,500 3 -  25,000  50,500  67,500  25,000  168,191 المواسط *

55 74,000 3 -  20,000  54,000  40,500  20,000  134,789 الم�اخ *

45 74,500 4 -  33,000  41,500  58,000  33,000  165,698 المظفر *

45 54,000 4 -  24,000  30,000  48,000  18,000  120,505 القاهرة *

57 5,500 4 -  2,000  3,500  3,000  1,500  9,626 الوازعية *

70 38,500 4 -  11,000  27,500  14,000  3,000  55,299 الصلو *

ف * 55 133,000 3 -  36,500  96,500  72,500  36,500  241,697 الشمايت�ي

60 169,000 4 -  56,500  112,500  84,500  28,000  281,622 التعزية *

51 13,500 4 -  5,500  8,000  9,500  4,000  26,481 ذباب *

55 99,500 3 -  27,000  72,500  54,500  27,000  181,113 دمنة خدير *

60 68,000 4 -  22,500  45,500  28,500  17,000  113,694 حيفان *

ي *
50 80,000 3 -  24,000  56,000  56,000  24,000  160,621 جبل حب�ش

60 157,500 4 -  52,500  105,000  92,000  13,000  262,387 مقبنة *

عة وحدنان * 49 17,000 3 -  5,000  12,000  10,500  7,000  34,791 م�ش

55 103,000 4 -  37,500  65,500  65,500  19,000  187,589 ماوية *

49 7,000 3 -  2,000  5,000  5,000  2,000  14,398 موزع *

50 71,000 3 -  21,500  49,500  42,500  28,500  141,715 ص�ب الموادم *

45 39,000 4 -  17,500  21,500  26,000  21,500  86,642 صالة *

55 33,500 3 -  9,000  24,500  18,500  9,000  61,202 سامع *

عب الرونة * 45 96,000 3 -  32,000  64,000  75,000  43,000  213,967 رسش

عب السالم * 55 88,500 3 -  24,000  64,500  48,500  24,000  160,987 رسش

53 1,633,500  -  539,500  1,094,000  989,500  440,500  3,065,034 اإلجمالي

شبوة

35 13,500 3 -  4,000  9,500  13,500  11,500  38,807 الروضه *

48 7,000 3 -  2,000  5,000  5,000  2,000  14,466 عرماء *

46 22,500 3 -  7,500  15,000  17,500  10,000  49,328 الصعيد *

58 8,000 4 -  2,500  5,500  4,000  1,500  13,715 الطلح *

50 26,500 3 -  8,000  18,500  18,500  8,000  53,467 عتق *

ف * 51 16,500 3 -  5,000  11,500  11,500  5,000  32,434 ع�ي

46 30,000 3 -  10,000  20,000  23,000  13,000  65,867 بيحان *

61 8,500 3 -  2,000  6,500  4,000  1,500  14,013 دهر *

45 19,000 3 -  6,500  12,500  15,000  8,500  42,234 حبان *

53 10,000 4 -  4,500  5,500  5,500  3,000  18,861 حطيب *

50 11,500 3 -  3,500  8,000  8,000  3,500  23,034 جردان *

60 27,500 4 -  11,500  16,000  13,500  4,500  45,672 مرخه العليا *

50 29,000 3 -  8,500  20,500  20,500  8,500  58,245 مرخه السفىل *

35 20,500 3 -  6,000  14,500  20,500  17,500  58,932 ميفعه *

45 27,000 3 -  9,000  18,000  21,000  12,000  59,628 نصاب *

61 27,000 4 -  9,000  18,000  13,500  4,500  44,417 عسيالن *

50 16,500 3 -  5,000  11,500  10,000  6,500  32,761 رضوم *

48 320,500  -  104,500  216,000  224,500  121,000  665,881 اإلجمالي

سقطرى

50 26,500 3 -  8,000  18,500  16,000  10,500  52,774 حديبو

55 8,500 3 -  2,500  6,000  4,500  2,500  15,473 قلنسيه وعبدالكوري *

51 35,000  -  10,500  24,500  20,500  13,000  68,247 اإلجمالي

%
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24اليمن | تحليل التصنيف المرحلي المتكامل إلنعدام األمن الغذا�ئ

يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

موت ح�ف

29 10,500 3 -  3,500  7,000  18,000  7,000  35,746 الديس

30 8,500 3 -  1,500  7,000  14,000  5,500  27,976 الضليعه *

59 5,500 4 -  2,000  3,500  3,500  1,000  9,315 الع�ب *

36 8,000 3 -  2,500  5,500  11,500  3,500  22,514 المكال *

20 56,500 3 -  -  56,500  169,000  56,500  282,023 مدينة المكال

15 500 2 -  -  500  2,000  500  3,300 القف *

35 34,500 3 -  5,000  29,500  54,000  10,000  98,083 القطن

30 9,000 3 -  1,500  7,500  12,000  9,000  30,400 عمد *

الريده وقصيعر
 69,562  14,000  28,000  21,000  7,000  - 3 28,000 40

21 4,000 3 -  -  4,000  11,500  4,000  19,362 السوم *

25 28,000 3 -  5,500  22,500  56,500  28,000  112,873 الشحر

51 13,500 3 -  4,000  9,500  10,500  2,500  26,644 بروم ميفع

15 10,000 2 -  -  10,000  30,000  27,000  66,982 دوعن

20 15,000 3 -  -  15,000  37,500  22,500  75,360 غيل باوزير *

ف 25 10,500 3 -  2,000  8,500  23,500  8,500  42,312 غيل بن يم�ي

60 23,500 4 -  8,000  15,500  12,000  4,000  39,282 حجر *

13 500 2 -  -  500  2,500  1,000  3,809 حجر الصيعر *

25 7,000 3 -  -  7,000  14,500  7,000  28,571 حريضه *

27 3,500 3 -  -  3,500  5,500  4,500  13,140 رخيه *

15 1,500 2 -  -  1,500  6,500  2,000  9,859 رماه *

20 7,000 3 -  -  7,000  18,000  10,500  35,794 ساه *

25 40,000 3 -  -  40,000  79,500  40,000  159,138 سيئون *

15 11,500 2 -  -  11,500  34,000  30,500  75,910 شبام

25 39,000 3 -  -  39,000  78,000  39,000  155,611 تريم

14 1,000 2 -  -  1,000  4,500  1,500  6,899 ثمود *

ف وحوره 20 8,500 3 -  -  8,500  21,500  13,000  43,089 وادي الع�ي

20 3,000 3 -  -  3,000  7,500  4,500  15,068 يبعث *

22 500 3 -  -  500  1,000  500  2,273 زموخ ومنوخ *

26 388,500  -  42,500  346,000  766,500  357,500  1,510,895 اإلجمالي

صعدة

64 23,000 4 -  7,000  16,000  9,000  3,500  35,957 الظاهر *

69 18,500 3 -  4,000  14,500  5,500  2,500  26,752 الحشوه *

70 65,500 3 -  14,000  51,500  18,500  9,500  93,303 الصفراء *

64 9,000 4 -  3,500  5,500  3,000  2,000  14,154 باقم *

59 18,500 3 -  4,500  14,000  8,000  4,500  31,584 غمر *

65 26,000 4 -  12,000  14,000  8,000  6,000  40,215 حيدان *

74 36,500 4 -  14,500  22,000  7,500  5,000  49,152 كتاف والبقع *

65 70,500 4 -  27,000  43,500  27,000  11,000  108,859 مجز *

75 63,500 4 -  25,500  38,000  12,500  8,500  84,748 منبه *

65 24,500 3 -  5,500  19,000  9,500  4,000  37,670 قطابر *

65 38,000 4 -  11,500  26,500  14,500  6,000  58,491 رازح *

75 71,000 4 -  33,000  38,000  14,000  9,500  94,918 صعدة *

70 165,500 4 -  59,000  106,500  47,500  23,500  236,870 سحار *

ف * 55 30,500 4 -  14,000  16,500  14,000  11,000  55,776 ساق�ي

66 8,500 4 -  2,500  6,000  3,000  1,500  12,952 شداء *

68 669,000  -  237,500  431,500  201,500  108,000  981,401 اإلجمالي

%
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يالمديريةالمحافظة
التعداد السكا�ف

(2019)
المرحلة االول

الحد االد�ف
المرحلة الثانية

الشدة
المرحلة الثالثة

االزمة
المرحلة الرابعة

الطوارئ
المرحلة الخامسة

الكارثة
تصنيف
المرحلة الثالثة وما فوقالمنظقة

عدن

يقه * 55 71,500 3 -  19,500  52,000  39,000  19,500  130,293 ال�ب

40 68,500 3 -  17,000  51,500  60,000  42,500  170,905 المنصورة

45 36,000 3 -  12,000  24,000  24,000  20,000  80,680 المعال

55 97,500 3 -  26,500  71,000  53,000  26,500  177,151 الشيخ عثمان

45 41,000 3 -  13,500  27,500  32,000  18,500  91,444 التواهي
45 58,500 3 -  19,500  39,000  39,000  32,500  129,552 كري�ت

60 87,000 4 -  29,000  58,000  36,000  21,500  144,666 دار سعد *

35 25,500 3 -  7,500  18,000  25,500  22,000  72,617 خور مك� *

49 485,500  -  144,500  341,000  308,500  203,000  997,308 اإلجمالي

لحج

35 27,000 3 -  7,500  19,500  27,000  23,000  77,336 الحد *

24 8,500 3 -  1,500  7,000  17,500  8,500  34,852 الحوطة *

40 28,500 3 -  3,500  25,000  25,000  18,000  71,844 المضاربة و العاره *

25 14,000 3 -  3,000  11,000  19,500  22,000  55,565 المفلحي

30 12,000 3 -  2,000  10,000  16,000  12,000  40,094 المالح *

40 33,500 3 -  8,500  25,000  29,500  21,000  83,840 المقاطرة *

40 15,000 3 -  5,500  9,500  11,000  11,000  37,439 المسيم�ي *

40 50,500 3 -  12,500  38,000  44,000  31,500  126,388 القبيطه *

40 24,000 3 -  9,000  15,000  21,000  15,000  59,521 حبيل ج�ب *

ف * 40 16,000 3 -  6,000  10,000  16,000  8,000  39,987 حالم�ي

35 21,500 3 -  6,000  15,500  25,000  15,500  62,123 ردفان *

ف * 25 36,000 3 -  7,000  29,000  65,000  43,500  144,544 ت�ب

35 23,500 3 -  3,500  20,000  26,500  16,500  66,342 طور الباحة *

25 26,000 3 -  5,000  21,000  36,500  42,000  104,880 يافع

35 18,500 3 -  2,500  16,000  18,500  16,000  53,464 يهر

33 354,500  -  83,000  271,500  398,000  303,500  1,058,219 اإلجمالي

%

ي ٪50-25 من احتياجاتها من السعرات الحرارية. ي تل�ب *تل�ت ما يقرب من 260 مديرية من أصل 333 مساعدة غذائية إنسانية مهمة لما ال يقل عن ٪25 من األرس ال�ت
ي أعدتها مجموعة العمل السكانية  ي اليمن لتخطيط االستجابة ، وال�ت

ي استخدمت �ن ي كل مرحلة هي األرقام الرسمية ال�ت
ي  �ن

ي التصنيف المرحلي المتكامل لالمن الغذا�ئ
ي تقدير السكان �ن

مالحظة: أرقام السكان األساسية لعام 2019 المستخدمة �ن
ي التصنيف المرحلي المتكامل لكل مرحلة مقربة إىل أقرب 500.

وصادق عليها الجهاز المركزي لالحصاء. تقديرات السكان �ن

تكملة تقديرات السكان للوضع المتوقع ) يناير - يوينو 2021)


