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ي التصنيف الرمحلي المتكامل إىل التقديرات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء �ف
* تستند بيانات  السكان المستخدمة �ف

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

 إخالء المسئولية: المعلومات الواردة �ف

ي اليمن مستويات 
سيواجه ما يقرب من 17.4 مليون شخص �ف

من  الثالثة  )المرحلة  الحاد  ي 
الغذا�ئ األمن  انعدام  من  عالية 

 .2022 مايو  ح�ت  فوق(  ما  أو  المتكامل   المرحلي  التصنيف 
5 من  )المرحلة  ي 

ي وضع كار�ث
31,000 شخص �ف وهذا يشمل 

الطوارئ  ي حاالت 
5.6 مليون شخص �ف و   ) المرحلي التصنيف 
* .) )المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي

تحليلهم  تم  الذين  السكان  من   54٪ ي 
سيعا�ف

انعدام  من  نسمة  مليون   31.9 عددهم   والبالغ 
المتكامل،  المرحلي  الحاد )التصنيف  ي 

الغذا�ئ األمن 
المرحلة  3 وما فوق(.
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لمحة عامة عن الوضع

ي وجود 17.4 
ي عام 2022، �ف

ي اليمن بشكل أك�ب �ف
ي الحاد وسوء التغذية �ف

تدهور وضع األمن الغذا�ئ
اىل مساعدة فورية،  بحاجة  المتكامل(  المرحلي  التصنيف  الثالثة وأعل من  )المرحلة  مليون شخص 
تفع العدد اىل 19.0 مليون من بداية يونيو اىل نهاية العام. مصدر القلق األك�ب هو أن 31,000  وس�ي
إىل  يرتفع   و   ،  ) ي ي وضع كاري�ث

�ف الخامسة  )المرحلة  اآلن  الشديد  الجوع  يواجهون مستويات  شخص 
منهم  الخامسة،  سن  دون  طفل  مليون   2.2 حواىلي  ذلك،  اىل  باإلضافة  يونيو.  بحلول   161,000
ي حواىلي 1.3 مليون امرأة حامل 

538,000 يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، ومن المتوقع أن تعا�ف
ة التوقع  ي ف�ت

ومرضعة من سوء التغذية الحاد خالل عام 2022. كما ترتفع شدة الخطورة بشكل كب�ي �ف
86 مديرية اىل مراحل اعل من  انتقلت  الحاد، حيث  التغذية  ي وسوء 

الغذا�ئ بالنسبة لكل من األمن 
مراحل التصنيف المرحلي المتكامل، منها 82 مديرية انتقلت من المرحلة الثالثة اىل المرحلة الرابعة.

ي االرصاع واالزمة 
ي اليمن متمثلة �ف

ي الحاد وسوء التغذية �ف
ظلت الدوافع الرئيسية النعدام األمن الغذا�ئ

 نتيجة عدم استقرار المساعدات اإلنسانية. وتش�ي النظرة المتوقعة لعام 
ً
االقتصادية، وزاد األمر تفاقما

ي النقاط الساخنة المهمة، 
ف ستستمران، مع احتمالية تصاعد جديد للقتال �ف 2022 اىل أن كال السمت�ي

ي موجات نزوح أخرى. كما أن الوصول اىل الخدمات العامة أوشك أن يتوقف بسبب 
وبالتاىلي التسبب �ف

االرصاع الممتد، مما نتج عنه تأخر الرواتب او عدم توفرها وصعوبة الوصول اىل الخدمات الصحية 
. ها عرضة للخطر بشكل كب�ي وعدم كفاية المياه، وبقاء الخدمات األخرى مثل التعليم والطاقة وغ�ي

التغذية  الحاد وسوء  ي 
الغذا�ئ األمن  الرئيسية النعدام  الكامنة  األسباب  عل مستوى األرسة، تضمنت 

النظام  تدهور  ي 
�ف ساهم  مما  العمل،  وفرص  الدخل  مصادر  انخفاض  ظل  ي 

�ف الغذاء  أسعار  ارتفاع 
ي تغطية مرافق الرصف الصحي وسوء ممارسات النظافة 

ي من ناحية الكمية والجودة، وكذلك تد�ف
الغذا�ئ

ي األمراض. ومع تفاقم األزمة االقتصادية، لجأت العديد 
الشخصية مما أدى اىل عبء عاىلي متمثل �ف

واتباع  اإلنتاجية(  األصول  بيع  )مثل  عيشهم  تآكل سبل كسب  ي ظل 
�ف التكيف  آليات  اىل  األرس  من 

ي األرس بشكل 
اتيجيات األزمة )بشكل أساسي االعتماد العاىلي عل المعونة(. عالوة عل ذلك، تعا�ف اس�ت

شهر  الديون كل  من  عالية  مستويات  اىل  بذلك  يصلون  فهم  الديون،  من  قاسية  سلسلة  من  ايد  ف م�ت
اتيجيات التكيف  ي لتغطية االحتياجات األساسية، وبــهذه المستويات من اس�ت

ويتخطون رصيدهم الكا�ف
السلبية، تتعرض األرس للخطر بصورة غ�ي مستقرة، وأي صدمات مفاجئة عل مستويات غ�ي مسبوقة 

ي وسوء التغذية ويصل بالتاىلي اىل مستويات حرجة.
قد تزيد من سوء وضع االمن الغذا�ئ

ي حجة هما ميدي 
ف �ف بسبب عدم كفاية األدلة واألرقام السكانية غ�ي الواضحة، لم يتم تصنيف مديريت�ي

مراجعة  ولجنة  العالمي   الدعم  ووحدة  المرحلي   للتصنيف  الفنية  العمل  مجموعة  تدعو  وحرض. 
المجاعة  إىل الوصول الفوري دون عوائق إىل هذه المناطق إلجراء تقييم لتحديد مستويات انعدام 

ي والتغذوي.
األمن الغذا�ئ

ارتفاع العبء وشدة الخطورة

ي المرحلة 
 �ف

ً
ي الحاد: 151 مديرية من أصل 333 مديرية )%45 ( تم تصنيفهم حاليا

انعدام األمن الغذا�ئ
 وصل اىل 5.6 مليون 

ً
 صاعقا

ً
الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل )مرحلة الطوارئ(، لتشكل رقما

التوقع  ي مرحلة 
�ف المديريات  من   )  70%( مديرية   233 اىل  يد   ف المرحلة. وهذا س�ي نفس  ي 

�ف شخص 
لتشكل 7.1 مليون )زيادة 1.6 مليون( من بداية يونيو. باإلضافة إىل ذلك ، تم تحديد ثالث مديريات 
ي  ( ، وال�ت ي ي المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل )وضع كاري�ث

حالًيا بها جيوب من السكان �ف
ي من عام 

ي 23 مديرية خالل النصف الثا�ف
داد اىل  161,000 شخص �ف ف يبلغ 31,000 شخص ، وس�ي

.2022

ي تم تحليلها، تم تصنيف 40 مديرية  وضع سوء التغذية الحاد: من اصل 43 منطقة )333 مديرية( ال�ت
ي 

199  )%60( �ف المتكامل(، و  المرحلي  التصنيف  الرابعة من  المرحلة الحرجة )المرحلة  ي 
)%12( �ف

ي 
ة )المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل( مع 94 مديرية  )%28( متبقية �ف المرحلة الخط�ي

ي انعدام  
ي مرحلة التوقع، وكما هو �ف

مرحلة اإلنذار )المرحلة الثانية من التصنيف المرحلي المتكامل(. �ف
اىل  الخطر  72 مديرية ستنتقل من مرحلة  ي 

�ف تتمثل  الخطورة،  ي شدة 
�ف زيادة  فهناك   ، ي

الغذا�ئ األمن 
66 مديرية ستنتقل من مرحلة اإلنذار اىل مرحلة  108 مديريات )%32( و  المرحلة الحرجة مشكلة 
ي حجة )عبس 

ف �ف الخطر مشكلة 193 مديرية )%58(. وما يث�ي القلق هو التصنيف المتوقع لمديريت�ي
ي المرحلة الحرجة للغاية )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل( 

ان( بحيث صنفت �ف وح�ي
بحلول يونيو.

ي الحاد الراهن | يناير - مايو 2022
سؤ التغذية الحاد | يناير - ديسم�ب 2022انعدام االمن الغذا�ئ

ي الحاد الراهن | يناير - مايو  2022
وضع سؤ التغذية الحاد الراهن | يناير - مايو 2022وضع انعدام االمن الغذا�ئ

ف 59-6 شهًرا يعانون  اوح أعمارهم ب�ي األطفال الذين ت�ت
من سوء التغذية الحاد. وهذا يشمل أك�ث من 500,000 

طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. *

بحاجة إىل عالج

1.3 مليون 2.2 مليون
النساء الحوامل والمرضعات يعانن من 

سوء التغذية الحاد. *

بحاجة إىل عالج

الدوافع الرئيسية

الصدمات االقتصادية
ي 

 �ف
ً
ائية لألرس، ومتسببا ي وإىل إضعاف القوة ال�ش ي ذلك استنفاد االحتياطيات األجنبية وسعر الرصف شديد التقلب الذي أدى إىل تدهور الريال اليم�ف

ي الواقع بما �ف
عدة عوامل اقتصادية موجودة �ف

ف أوكرانيا  ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع االساسية غ�ي الغذائية. تتفاقم أزمة العمالت األجنبية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء العالمية ونقص الوقود وانخفاض دخل األرس. سيؤدي الرصاع ب�ي
ي من هذين البلدين.

ي المائة من إجماىلي واردات اليمن من الحبوب تأ�ت
اد واألسعار ، بالنظر إىل أن أك�ث من 40 �ف وروسيا إىل مزيد من صدمات االست�ي

الرصاع
ي أسعار المواد الغذائية والمواد األساسية 

ي الوقود وزيادة أخرى �ف
ي اليمن. القيود عل الموا�ف أدى إىل نقص حاد �ف

ي الحاد  وسوء التغذية �ف
يظل االرصاع الدافع الرئيسي األهم النعدام األمن الغذا�ئ

ف اآلن حواىلي 4.3 مليون( وتعطيل الخدمات العامة. كما تتصاعد االضطرابات المدنية المرتبطة بالتدهور االقتصادي  وح )يبلغ عدد النازح�ي ف غ�ي الغذائية. عالوة عل ذلك ، أدى الرصاع إىل زيادة ال�ف
ونقص او انعدام الخدمات العامة. بدون حل دائم ، من غ�ي المحتمل أن يكون لجميع تداب�ي التخفيف األخرى آثار طويلة األمد.

انخفاض تمويل المساعدات اإلنسانية
ة التحليل الحالية )يناير  . خالل ف�ت ي

ي الحاد وسوء التغذية حساسان للغاية لحالة التمويل اإلنسا�ف
ي اليمن. وبالتاىلي ، فإن انعدام األمن الغذا�ئ

هناك اعتماد كب�ي عل المساعدات الغذائية اإلنسانية �ف
ي المائة من عدد المستفيدين المقدر(. اعتباًرا من يونيو ، من المتوقع أن تنخفض مستويات المساعدة المخطط لها 

- مايو( ، من المتوقع أن تغطي مستويات المساعدة 6.4 مليون شخص )50 �ف
اضات إىل تقديرات التمويل المتاحة وقت التحليل. ي المائة ، لتغطي 2.6 مليون شخص فقط. تستند هذه االف�ت

إىل 25 �ف

خطر المجاعة

أربــع  ي 
�ف الحاد  التغذية  وسوء  ي 

الغذا�ئ لألمن  الحالية  المستويات  ي 
�ف بالنظر 

ان وميدي، من المتوقع  ي محافظة حجة وهي عبس وحرض وح�ي
مديريات �ف

أن يندرج خطر المجاعة ضمن أسوأ سيناريو.

ي مديرية عبس 
ي هذه المديريات نزحوا اىل العزل الجنوبية �ف

غالبية السكان �ف
ي مخيمات أو مع األرس المضيفة. ما اذا تصاعد الرصاع  وتأثر 

حيث سكنوا �ف
مجموعة  ح  ف ست�ف التمويل،  نقص  نتيجة  الغذائية  المساعدات  اىل  الوصول 
المعيشة  سبل كسب  عل  ويؤثرون  بالفعل  رين  المترصف السكان  من  ة  كب�ي
معدل  يصل  ان  المرجح  ومن  المضيفة.  المجتمعات  لدى  بالفعل  السيئة 
ي 

اإلنسا�ف الوصول  قلة  بسبب   
ً
ومتفاقما المجاعة  عتبة  اىل  الخام  الوفيات 

. ي وانهيار أنظمة الصحة والتغذية واإلصحاح البي�ئ

الحاىلي  ي  تكون مديري�ت أن  ُيتوقع  أنه ال  الرغم من  ، عل  إىل ذلك  باإلضافة 
)يونيو  التوقع  ة  ف�ت خالل  المجاعة  لخطر  معرضة  الحديدة  ي 

�ف والحواك 
أسوأ  سيناريو  تطبيق  حالة  ي 

�ف أنه  التحليل  حدد  فقد   ،  )2022 ديسم�ب   -
هذين  تتحول  أن  المحتمل  من  التوقعات.  بعد  طويلة  ة  لف�ت الحاالت 

ف إىل مجاعة. المديريت�ي

انخفاض الوصول إىل الخدمات األساسية
ف )شلل األطفال والحصبة وما إىل ذلك(،  الوصول المحدود إىل خدمات الصحة والتغذية والمياه والرصف الصحي والنظافة الصحية بسبب الرصاع وانخفاض تغطية التحص�ي
مما يؤدي إىل ارتفاع معدالت االعتالل )اإلسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والحم(. هذا  إىل جانب ممارسات تغذية األطفال السيئة، يؤدي إىل مستويات عالية من 

سوء التغذية الحاد.

األخطار الطبيعية
ومن المتوقع حدوث مزيــــج من حاالت الجفاف والفيضانات واألعاص�ي هذا العام ، إىل جانب زيادة اإلصابة بأمراض المحاصيل واآلفات و امراض الماشية ، مما سيؤثر عل الموسم الزراعي ويؤثر 

را. سيؤدي ذلك إىل زيادة انخفاض الدخل وتوافر الغذاء. عل العديد من سبل العيش. كما انه عل طول المناطق الساحلية ، من المتوقع أن تكون أنشطة الصيد هي األك�ث ترصف

17.4 مليون
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Strengthening humanitarian response

Strengthening humanitarian response

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

� والتغذ�ة
دالئل ومعاي�� لقرارات أفضل تتعلق �األمن الغذا�� ي والتغذية  | مارس 2022

اليمن : لمحة عن األمن الغذا�ئ



اإلجراءات الموىص بها

تقديم المساعدة اإلنسانية 
المنقذة للحياة

لإليقاف وابطال  التدهور 
ي عل 

الذي ال يرحم ، ينب�غ
غ التوف�ي العاجل للموارد  المانح�ي
غ توريد وتسليم  المطلوبة لتمك�ي
المساعدات اإلنسانية المنقذة 

للحياة للسكان الذين يعانون من 
ي الغذاء. 

ة �غ فجوات كب�ي

تقديم دعم سبل كسب العيش 
وتنويــــع التدخالت

بالنظر اىل تقلص صمود الناس، 
والمستوى العاىلي للتعرض 

للصدمات، والطبيعة المزمنة 
ي وسوء 

النعدام االمن الغذا�ئ
ي تكوين تعاون وثيق 

التغذية، ينب�غ
امج اإلنسانية والتنموية  غ ال�ب ب�ي

المطلوبة لمعالجة األسباب 
ي 

الكامنة النعدام األمن الغذا�ئ
وسوء التغذية ولتعزيز القدرة عل 

الصمود.

ن القطاعات مجة ب�ي ن ال�ب تحس�ي

الدعوة ودعم المنهجية المتكاملة ومتعددة القطاعات 
 ، ي

ي تركز عل األربعة القطاعات: األمن الغذا�ئ مجة ال�ت لل�ب
. وهذا يشمل:  ي والتغذية، والصحة، واإلصحاح البي�ئ

استمرارية خدمات الرعاية الصحية المتكاملة بما يشمل 
غ والتعزيز النظافة الصحية والتدخالت اإلصحاح  التحص�ي

ي عل مستوى المرفق الصحي والمجتمع، ودعم  البي�ئ
امج المتكاملة الخاصة بسبل كسب العيش والتغذية  ال�ب

مجة من خالل المساعدات  الوقائية والعالجية، وكذلك ال�ب
الغذائية العامة )الغذاء، والسندات والنقد( وكذلك دعم 
ل عل مستوى  غ ي الم�غ

سبل كسب العيش. تعزيز الزراعة �غ
األرسة والمجتمع ودعم برامج النقد.

إنهاء الحرب والعمل عىل تعزيز االستقرار االقتصادي

ي االرصاع  وقف االعنف المسلح 
ي عل األطراف المشاركة �غ

ينب�غ
غ وسبل معيشتهم.  يجب عل جميع  فورًا لحماية أرواح اليمن�ي
اد وحركة  أصحاب المصلحة رفع القيود المفروضة عل است�ي

ي تشتد الحاجة إليها مما قد يؤدي إىل انخفاض  السلع ال�ت
األسعار. وهناك حاجة ماسة أخرى للسماح بتدفق للمساعدات 

ي تخدم  اإلنسانية والواردات التجارية بدون عراقيل وال�ت
االحتياجات الرئيسية اىل وداخل البلد. سيؤدي إنهاء الحرب 
غ عل  ك�ي ي اليمن أيًضا إىل تمهيد الطريق إلعادة اإلعمار وال�ت

�غ
االستثمارات طويلة األجل لمعالجة األسباب الكامنة وراء انعدام 

ي والتغذوي. عالوة عل ذلك ، هناك حاجة إىل 
األمن الغذا�ئ

مراجعة عاجلة للسياسات االقتصادية والمالية الستعادة الثقة 
ودعم انعاش الريال.

تعزيز أنظمة المراقبة واالنذار المبكر

كة ومنسقة  وري بذل جهود مش�ت من الرصغ
ي والتغذوي 

ات األمن الغذا�ئ لرصد مؤرسش
لغرض العمل المبكر / اإلنذار المبكر. بالنظر 
ي رصد عوامل الخطر 

إىل السياق الهش ، ينب�غ
ي 

والمحركات الرئيسية النعدام األمن الغذا�ئ
وسوء التغذية الحاد بانتظام. يجب عل 

غ تعزيز أنظمة  أصحاب المصلحة المعني�ي
غ  المراقبة الخاصة بهم بطريقة منسقة، وتحس�ي

وتوسيع نطاق جمع البيانات ومشاركتها ، 
ي الوقت المناسب لفهم 

وضمان التحليل �غ
مدى االوضع  والتأكد من وقت بدء العمل 

المبكر. 

سؤ التغذية الحاد | يناير - ديسم�ب 2022

ي الحاد المتوقع | يونيو - ديسم�ب 2022
وضع سؤ التغذية الحاد المتوقع   يونيو - ديسم�ب 2022وضع انعدام االمن الغذا�ئ

ي الحاد وسوء التغذية الحاد
نظرة عامة عل توقع األمن الغذا�ئ

ي اليمن الذين من المرجح أن يواجهوا مستويات عالية من 
تفع عدد األشخاص �ف ف يونيو وديسم�ب 2022، س�ي ب�ي

ي الحاد )المرحلة الثالثة أو أعل من التصنيف المرحلي المتكامل( بحاوىلي  1.6 مليون ليصلوا 
انعدام األمن الغذا�ئ

ي مرحلة األزمة 
اىل 19.0 مليون )%60 من إجماىلي السكان(. من هؤالء، يتوقع أن ُيصنف 11.7 مليون شخص �ف

ي مرحلة الطوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف 
)المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل( و7.1 مليون �ف

ي مرحلة الكارثة )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل(
المرحلي المتكامل( و161,000 �ف

2022. صنفت  المتوقع أن يتدهور الوضع بشكل أك�ب من يونيو اىل سبتم�ب  التغذية الحاد، من  بالنسبة لسوء 
ي المرحلة الحرجة للغاية )المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل(. 

ان(  �ف ي حجة )عبس وح�ي
ف �ف مديريت�ي

الوخيم، ومن  الحاد  التغذية  538,000 سيعانون من سوء  الخامسة، منهم  مليون طفل دون سن   2.2 حواىلي 
ي حواىلي 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد خالل عام 2022.

المتوقع أن تعا�ف

ي الحاد 
ي المرحلة 3 وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل النعدام االمن الغذا�ئ

االشخاص �غ

يناير - د�سم�� 2022

يناير - د�سم�� 2021

2.5 مليون               2 مليون                  1.5 مليون              1 مليون                   0.5 مليون             عدد االطفال
                    وال�ساء

االطفال والنساء الذين يعانون من سؤ التغذية الحاد )2021 - 2022(

ي الحاد المتوقع | يونيو - ديسم�ب 2022
انعدام االمن الغذا�ئ

المساعدات الغذائية اإلنسانية

ة من السكان  ي اليمن ، حيث تعتمد نسبة كب�ي
تلعب المساعدة اإلنسانية دوًرا حيوًيا �ف

ي عام 2021 ، تم الوصول إىل 
عل المساعدة كمصدر أساسي لألغذية األساسية. �ف

13 مليون شخص بمستويات متفاوتة من المساعدات الغذائية اإلنسانية عل نطاق 
متفاوت. 

بسبب  بشكل كب�ي  الغذائية  المساعدات  انخفضت  العام،  من  األول  النصف  ي 
�ف

ي من العام ، وصل التوسع الكب�ي إىل أك�ث من 
ي النصف الثا�ف

التمويل، وعل كل حال، �ف
ثالثة أرباع الحاالت المستهدفة بمتطلباتهم الشهرية.

تأكيد  تم   ، التحليل  وقت  ي 
�ف المساعدة  بمستويات  المتعلقة  اضات  االف�ت بخالف 

ي ُترجمت إىل استمرار الدعم المحتمل لـ  ي بداية مارس ، وال�ت
المساهمات اإلضافية �ف

ف بحصص إعاشة مخفضة شهرًيا  ف شخص بحصص إعاشة كاملة و 8 مالي�ي 5 مالي�ي
ف شخص  ح�ت مايو. من يونيو إىل ديسم�ب ، تقدر الموارد المتوقعة لمساعدة 5 مالي�ي
ايدة جاءت بعد االنتهاء من التحليل ، فلم يتم  ف شهرًيا. نظًرا ألن تأكيدات الموارد الم�ت
.  من المهم مالحظة أنه بدون موارد  ي نتائج التصنيف المرحلي

ي االعتبار �ف
أخذها �ف

ف أي مساعدة اعتباًرا  ف شخص من المستفيدين الحالي�ي إضافية ، لن يتل�ت 8 مالي�ي
من يونيو.
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: 14 مارس 2022. تاريــــخ الن�ش
ي اليمن.  

ي التصنيف الرمحلي المتكامل إىل التقديرات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء �ف
 * تستند بيانات  السكان المستخدمة �ف

ي اليمن. 
** بيانات نزوح السكان مأخوذة من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية �ف

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

 إخالء المسئولية: المعلومات الواردة �ف
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 Emergency

Catastrophe
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الس�ان الذين
تم تحل�لهم

31.9 مليون 

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

� والتغذ�ة
دالئل ومعاي�� لقرارات أفضل تتعلق �األمن الغذا�� ي والتغذية  | مارس 2022

اليمن : لمحة عن األمن الغذا�ئ
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5 - المجاعة

مناطق مع ادلة غ�ي كافية
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التصنيف المرحلي 

المتكامل لسوء التغذية 
الحاد 

1 - مقبول

2 - انذار

3 - خطر

4 - حرج

5 - حرج للغاية

 المجاعة الطوارئاالزمة

4.3 مليون

ف ، حيث نزح ما يقرب من  ي اليمن تأث�ي مدمر عل السكان المدني�ي
كان  للرصاع �ف

ي المائة منهم دون 
4.3 مليون ** شخص ، نصفهم تقريًبا من النساء ، و 27 �ف

سن 18 عاًما.

اير 2022 ن |ف�ب السكان النازح�ي

Strengthening humanitarian response

Strengthening humanitarian response

ي اليمن 
ي أك�ث من 19.0 مليون شخص �ف

من المرجح أن يعا�ف
ي الحاد )المرحلة 

من مستويات عالية من انعدام األمن الغذا�ئ
ف يونيو وديسم�ب  الثالثة من التصنيف المرحلي وما فوق (  ما ب�ي

ي  ي وضع كاري�ث
2022. وهذا يشمل 161,000 شخص �ف

ي 
)المرحلة 5 من التصنيف المرحلي ( و 7.14 مليون شخص �ف
حاالت الطوارئ )المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي ( . *

ي ٪60 من السكان الذين تم 
من المرجح أن يعا�ف

تحليلهم والبالغ عددهم 31.9 مليون نسمة من 
 ، ي الحاد )التصنيف المرحلي

انعدام األمن الغذا�ئ
المرحلة 3 وما فوق(. 19.0 مليون



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

تم  الذي  السكان  من   54%( شخص  مليون   16.2 تقريبا  
ازمة  ي وضع 

�ف سيكونون  انهم  التوقع  تم  اليمن  ي 
�ف تحليلهم( 

المرحلي  الصنيف  من  فوق  وما  الثالثة  )المرحلة  اسواء  او 
ف يناير  يونيو 2021.  المتكامل( ما ب�ي

ي الحاد الراهن للعام 20212022
انعدام االمن الغذا�ئ
يناير - مايو 2022

تم  الذي  السكان  من   54%( شخص  مليون   17.4 تقريبا 
ي وضع ازمة او اسواء )المرحلة 

ي اليمن سيكونون �ف
تحليلهم( �ف

يناير  ف  المتكامل( ما ب�ي المرحلي  الثالثة وما فوق من الصنيف 
ومايو 2022. 

ي الحاد المتوقع للعام 20222022
انعدام االمن الغذا�ئ

يونيو - ديسم�ب 2022
اك�ث من 19.0 مليون شخص )%60   من السكان الذي تم تحليلهم( 
اسواء  او  ازمة  وضع  ي 

�ف سيكونون  انهم  المرجح   من  اليمن  ي 
�ف

ف  ب�ي ما  المتكامل(  المرحلي  الصنيف  من  فوق  وما  الثالثة  )المرحلة 
يونيو وديسم�ب 2022. 

2022
ي الحاد

انعدام األمن الغذا�ئ

سؤ التغذية الحاد

ف يناير وديسم�ب 2021 ، عا�ف 2.3 مليون طفل و 1.2 مليون امرأة من سوء التغذية  ب�ي
ف هؤالء ، عا�ف 395,000 طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم. الحاد ؛ ومن ب�ي

سؤ التغذية الحاد الراهن للعام 2021
يناير- ديسم�ب 2021 سؤ التغذية الحاد الراهن لعام 20212022

يناير - مايو 2022 سؤ التغذية الحاد المتوقع لعام 20222022
يونيو - ديسم�ب 2022 2022
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ً
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ي التصنيف الرمحلي المتكامل إىل التقديرات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء �ف
: 14 مارس 2022. * تستند بيانات  السكان المستخدمة �ف تاريــــخ الن�ش
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Strengthening humanitarian response

19.0 مليون17.4 مليون16.2 مليون

ي 2.2 مليون طفل و 1.3 مليون امرأة من سوء التغذية الحاد؛ 2.3 مليون
ف يناير وديسم�ب 2022 ، من المتوقع أن يعا�ف ب�ي

ي 538,000 طفل من سوء التغذية الحاد الوخيم.
ف هؤالء ، من المرجح أن يعا�ف ومن ب�ي 2.2 مليون


