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 لألمن الغذائي المتكامل  لتصنيف المرحليا ا 

 اليمن 
 محافظة 22

 حاليا

المرحلي المتكامل لوضع انعدام الداللي  نظرة عامة على التصنيف
 2015يونيو  –في اليمن األمن الغذائي الحاد 

 10/6/2015في:  أعد
 2015أغسطس  31 – 2015يونيو  1صالح خالل: 

حاد*. ويمثل جدول السكان التقدير األمثل بحسب ما نفذته مجموعة العمل الفنية وهو ليس معتمدا كمخرج كتصنيف مرحلي داللي تصنيف المناطق معتمد من قبل وحدة الدعم العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل مالحظة: 
 محدثة. المرحلي المتكامل بسبب عدم توفر أدلة مخرجات كافيةللتصنيف 

 ملخص المسببات والسياق والقضايا الرئيسية األكثر تضررا للمناطقالمخرجات الرئيسية 
من ألأدى كل من عدم االستقرار السياسي، وانعدام األمن األهلي، والحرب المتصاعدة، والصراعات المحلية إلى إدخال البلد في أزمة خطيرة في ا

د. يللمزيد من التهد – في وضع مقلقأساسا والذي هو  –الغذائي والناحية اإلنسانية، األمر الذي أدى إلى تعريض وضع األمن الغذائي في اليمن 

من إجمالي السكان( يواجهون "حالة  %22.7مليون شخص ) 6.07قد حدد أن حوالي  2015وكان تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لشهر يونيو 

 %21يعيشون "أزمة". وقد ارتفع معدل انعدام األمن الغذائي بنسبة  (%25.57)شخص مليون  6.8طارئة" من انعدام األمن الغذائي، في حين أن 

 1.019.762أسرة للنزوح ويصل عدد أفرادها إلى  185.887(. تعرضت حوالي 2014نة مع العام السابق )التصنيف المرحلي المتكامل لعام مقار

فرد. ويعتبر العجز في الغذاء وسوء إمكانية الوصول لألسواق، وقلة إمكانية الوصول للرعاية الصحية والصرف الصحي، وتقلص خيارات مصادر 

المسببات الرئيسية وراء انتشار انعدام األمن الغذائي. كما أن وضع تأمين الوقود والكهرباء والغاز والمياه وغيرها  ل فرص المعيشةالدخل، وتعط

 من الخدمات والمرافق يؤدي إلى مزيد من التفاقم في الوضع.

 
إضافة إلى القيود المفروضة  والمواجهة على األرض القائمةأثرت الضربات الجوية من المواد الغذائية األساسية، وقد  %95-90تستورد اليمن 

لى توفر ععلى االستيراد سلبا على استيراد المواد الغذائية االمر الذي أدى إلى التأثير على العمل في األسواق وكذلك النقل والتوزيع وبالتالي 
وقد ارتفعت األسعار نتيجة لذلك بشكل كبير ومتسارع لكل من المواد الغذائية المستوردة والمنتجات الزراعية المحلية.  الغذاء والسلع الضرورية.

وتعتمد اليمن بشكل كبير على صادرات النفط والغاز من أجل الحصول على العملة الصعبة. ويتسبب هذا األمر في صعوبات خطيرة في الموازنة 
من إيرادات الحكومة قد توقفت بشكل شبه كامل مجبرة الحكومة  %70ادرات المنتجات النفطية والتي تؤمن حوالي للحكومة. ففي حين أن ص

 على اتخاذ تدابير تقشفية تؤثر على الموظفين الحكوميين من خالل فقدانهم للحوافز المعتادة.
 

زراعة، معتادة واألعمال في الاض أو فقدان فرص العمل الوانخفاض مصادر الدخل لألسر بسبب انخفسبل العيش لقد تسببت الحرب في تعطل 
ن اوالمشاريع الخاصة الصغيرة والكبيرة، والقطاع العام. وبغض النظر عن الموارد الحكومية التي تشير إلى أن مخزون المواد الغذائية يمكن 

المواد الغذائية األساسية وغيرها من السلع الضرورية. أشهر فإن التعطل الحاد في األسواق وحركتها تتسبب في عجز خطير في  4-3يصمد لمدة 
في المائة مع تواجد الوضع األمني األسواء واالرتفاع األكبر في األسعار في  100-40وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية األساسية بما يصل إلى 

إلى حوالي ستة أضعاف السعر في  2015ير من شهر إبريل المحافظات الجنوبية الغربية. هذا وقد ارتفعت أسعار الوقود خالل األسبوع األخ
. كما تضاءلت فرص العمل وخيارات المعيشة بسبب 2011، وإلى حوالي ثالثة أضعاف األسعار التي وصلت إليها خالل أزمة عام 2015فبراير 

عن انعدام الوقود والكهرباء والغاز تعطل في  تعطل األعمال، والقطاع النفطي، والنشاطات القائمة على األعمال البحرية والزراعية. وينتج
وال زالت إمكانية الوصول اإلنساني والمساعدات مقيدة بشكل حاد بالرغم من االحتياجات التي تستمر االقتصاد وانخفاض في فرص التوظيف. 

ماليين إلى ما ال يقل عن  4ارئ من حوالي في التزايد بشكل متسارع. لقد نتج عن كل ما سبق ارتفاع حاد في السكان المتضمنين في مرحلة الطو
 ستة ماليين.

                                                                        
( عدن، والضالع، 10تواجه المحافظات العشرة )

ولحج، وتعز، وأبين، وصعدة، وحجة، والحديدة، 
والبيضاء، وشبوة حالة طارئة من انعدام األمن 
(. 4الغذائي )التصنيف المرحلي المتكامل، المرحلة 

وتعتبر هذه المحافظات حاليا ضمن أكثر المناطق 
 تضررا.

تصنف تسع محافظات على أنها تواجه "أزمة" في 
من التصنيف المرحلي  3األمن الغذائي أو المرحلة 

المتكامل. وهي محافظات عمران، وذمار، 
وريمة، وصنعاء، ومدينة صنعاء، وإب، ومأرب، 

 والمحويت، والجوف.
 
تشير التقديرات إلى أن ما ال يقل عن ستة ماليين 

طارئة منقذة للحياة. في  شخص بحاجة إلى معونات
 اذقمليون شخص لمعونات عاجلة إلن 6.8حين يحتاج 

مليون  12.9المعيشة، وبالتالي يصل اإلجمالي إلى 
شخص يحتاجون إلى معونات طارئة في جوانب 

والمعيشة. ويتوقع مع تصاعد الصراع الغذاء 
أن يتدهور وضع األمن الغذائي  واالنعدام األمني

بشكل كبير إال إذا تحسن الوصول إلى الغذاء بشكل 
مؤثر عبر الوصول إلى السكان المتأثرين وإمكانية 

 الحصول على الغذاء ومصادر الدخل لديهم.

 
( ال يتم الوصول 1هو مؤشر تجريبي جديد أعدته وحدة الدعم العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل من أجل تمكين تصنيف المناطق عندما ) : حادكتصنيف مرحلي داللي  المتكامل المرحلي التصنيف

من قبل فريق مراجعة تصنيف المنطقة روجع واعتبر تصنيف مقبول ( 2، و )إلى الحد األدنى من الثقة للتحليل بسبب عدم توفر دليل مخرج معتمد عليه أو محدث نتيجة لضعف إمكانية الوصول اإلنساني
 لألمن الغذائي. الجودة لدى وحدة الدعم العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل

4 

 

 ال   ي  ال  ل  المر ل  الم  ام  ل م  ال  ائ 

IPC Global Partners: 

 م رو     ير     م ل مات ا م  ال  ائ -اليم 
ال ول  ال خ ي  وال  او   لبر ام   م ي  ا   ا  ا و و   و   ي  ال او  ال  او  م  الس ر ا ية ال  ية ل م  ال  ائ  – و ا ا  

 

 , لل  ا  : 2015ا  ا : ي  ي  

FAO-FSIS programme:FAOYE-FSIS@fao.org 
Head of FSIS: awmukred@yemen.net.ye 

 

البر ام  مم   م  ا   ا  

 ا و   

 

  ر ا  ال  لي  

2015 ي  ي و   ا   ا  ا م  ال  ائ  ال ا     اليم  –   لي    
 

   رت وال سميات وا  ما  ال   ال  و     ي :

 الم ا  ة        ا الخري ة      المس خ مة

                      ال المية IPCو الم  مة  ب  القب   م  الر مية  و
 

 م  ا  الخري ة

 م  ا  ال  ا ي 

 مرا   ا   ا  ا م  ال  ائ  ال ا  

 

 

 ال  ا  
 me

rgency 

 

الم ا ة  

 

الم  قة م  الم  م  ا     ق  ال  مر ل       

   و     ير المسا  ات ا  سا  

 

 

 ال   

 
 ا  م 

 

 م  ق    و   يا ات  ا ي 

 

     ا

 

! 

  ي      لي   

مس    ا   ا  ا م  

ال  ائ  الم م  

()ا  و    

 

الم  قة و ل  ال  المرا   

    ر م         ات 3,4,5

 م  الية

    مر      ا 4

  م خ   1

  م    ية ال  لي  

 ^^^ مر   
 

 ^^ م    
 

 ^ مقب  

   مر    3

  م      2



                                                                                                                                
 اليمن -مشروع تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

 الفنية لألمن الغذائي/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي ريةالسكرتاو  ،ممول من االتحاد األوروبي ويقوم على تنفيذه كل من منظمة األغذية والزراعةمشروع 

2 

 

 والخطوات التاليةالمنهجيات : ملخص النتائج و2الجزء 
 النتائج والقضايا الرئيسية

 

كان  المحتد في وقت على االرضظهر الصراع المتزايد في اليمن والذي يشتمل على الغارات الجوية من قبل التحالف والقتال  الصراع وانعدام األمن الغذائي:

من  19. وقد أثر وضع الصراع المتزايد حتى اآلن على أكثر من 2014فيه أساسا انعدام متصاعد في األمن األهلي وعدم استقرار سياسي في البلد منذ سبتمبر 

الغربية. ويقدر أن ما ال يقل عن ستة ماليين شخص آثار الحرب بالخطورة العالية في المحافظات الجنوبية والشمالية . وتتسم 22محافظات اليمن البالغ عددها 

مليون شخص بأنهم يواجهون "أزمة" في األمن الغذائي والتي  6.8يعانون حاليا من الحاجة الملحة للمعونات الغذائية والمنقذة للحياة. كما أن التقييم قدر حوالي 

، ويتوقع أن يحصل المزيد من التدهور مالم 2015غذاء في اليمن بشكل حاد منذ مارس . وقد تدهور وضع الب كذلك مساعدة في الغذاء وحماية سبل العيشتتطل

التحليل مدى حدة انعدام األمن الغذائي بين األسر التي تصنف على أنها فقيرة ويشمل ذلك النساء واألطفال من صغار  بينيحصل وقف فوري ودائم للصراع. وقد 
ال الذين ال يملكون أرضا، والصيادين الحرفيين واألشخاص النازحين داخليا األمر الذي أثر بشكل كبير على األطفال المزارعين والمزارعين المستأجرين، والعم

( بعد أن أزالت التدابير التقشفية الحوافز/ البدالت %30)بنسبة تقدر بدخولهم وكبار السن والنازحين. إضافة إلى ذلك فقد تأثر الموظفون الحكوميون بانخفاض 

 من األسر في البلد تعتمد على الرواتب الحكومية. %26. وتجدر اإلشارة إلى أن حوالي 2015ية الخاصة بهم في مارس الشهر
 

تعطلت البنية التحتية لألسواق، واإلنتاج الغذائي، ومرافق التوزيع بسبب الصراع، ويسهم هذا األمر في االرتفاع الحاد في أسعار  السوق وتوجهات أسعار السلع:
ا أغلب هوهي عدن ولحج وأبين وتعز والضالع والبيضاء وشبوة والتي تنعدم فيالمحافظات الجنوبية الشرقية الغذاء في أنحاء البلد. ويعتبر الوضع أكثر سوءا في 

شغيل بغض النظر عن الت –سلع المواد الغذائية األساسية في األسواق المحلية. وقد أدى الدمار أو التعطل الذي طال منشآت الموانئ الرئيسية في عدن والحديدة 
االرتفاعات الحادة في أسعار الوقود إلى إلى انخفاض استيراد المواد الغذائية، كما أدى تعطيل نظام األسواق و –الذي حصل مؤخرا خالل الهدنة اإلنسانية 

نتاج الغاز، وكذلك إانخفاض توزيع ووفرة المواد الغذائية في األسواق. لقد تسبب هذا الصراع في إيقاف الجزء األكبر من اإلنتاج النفطي وعمليات االستيراد 
الوقود ومن ذلك الديزل والبنزين والكيروسين وغاز الطبخ المنزلي إضافة وتسببت حاالت النقص الناتجة في  وأسهم بشكل أساسي في تعطل اإلمداد الكهربائي.

اج قل، واإلنتإلى ظهور أسواق موازية في ارتفاع حاد في أسعار تلك المواد، وقد أدى ذلك إلى أثر كبير على مختلف القطاعات االقتصادية مؤثرا على الن
غيرها. وقد أسهم كل ذلك بشكل كبير إلى جانب الضرر المباشر على البنية التحتية والمخاطر الناتجة الزراعي، واألنشطة الزراعية، وقطاع الغذاء وإنتاجه، و

سلبا  يوالحضر التجاروقد أثر الصراع الحالي  عن الصراع في ندرة المواد الغذائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية، وفي االرتفاع الكبير في أسعارها.
(. ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، 2015ي البلد األمر الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع األساسية مقارنة بالفترة السابقة للصراع )فبراير على المخزون الغذائي ف

صعدة، في  %59في أبين،  %68في الضالع،  %70في عدن،  %93ومراقبة السوق ومعلومات أخرى حول معلومات السوق فقد وصل سعر التجزئة للقمح إلى 

في ريمة في األسبوع الرابع من مايو، وذلك مقارنة بشهر فبراير السابق  %72في شبوة،  %23في البيضاء،  %12في الحديدة،  %34في حجة،  32%

 %174في أبين،  %308في تعز،  %186في لحج،  %229في الضالع،  %199في عدن،  %208للصراع. ووصل سعر غاز الطبخ المنزلي بشكل مشابه إلى 

 في صعدة.
 

سوق )األمر تعرض لها ال وبالتالي فإن التدهور الحاد في انعدام األمن الغذائي في البلد يعود بشكل أساسي لآلثار السلبية لمظاهر التعطل المذكورة أعاله والتي
ى أفقر المواد الغذائية علالوصول الى ، والخسارة المصاحبة في مصادر الدخل لألسر. ويؤثر تدهور إمكانية (الوصول اليه  الذي أثر على توفر المواد الغذائية و

 شرائح السكان أكثر من غيرهم.
 

يتم استيراد معظم المواد الغذائية في اليمن، وتتم جميع عمليات االستيراد من قبل مستوردين تجاريين يقومون بحفظ المخزون  توفر ومخزون المواد الغذائية:

 من إجمالي المواد الغذائية المتوفرة في البلد. وبحسب سجالت وزارة التجارة %25-20ويكونون مسؤولين عن التوزيع في البلد. ويغطي اإلنتاج المحلي حوالي 

، ووصل ما تم استيراده خالل إبريل ومايو إلى 2015ألف طن متري من القمح ودقيق القمح خالل الفترة من يناير إلى مايو  1,380والصناعة فقد تم استيراد 

يات التي تقع خارج طن متري من هذه الواردات لمحافظات مختلفة، ولكن الكميات التي وصلت إلى المدير 736,972طن متري. تم توزيع ما يقرب من  400

. ويصل المتوسط التجاري الشهري لواردات حبوب الصراعاتعواصم المحافظات كانت محدودة وخاصة في المحافظات الجنوبية الشرقية التي تشتعل فيها 
ية وخيمة. وإضافة إلى ذلك فإن طن متري في األحوال العادية. ومن شأن أي تعطل في الواردات التسبب في عواقب إنسان 350,000القمح لليمن إلى حوالي 

وبالرغم من  (.2015يونيو  10 كما هو فيشخص لمدة شهر واحد ) 733,000طن متري كافية لعدد  12,213رنامج الغذاء العالمي يصل إلى المخزون الحالي لب

األساسية، وذلك بسبب مخاطر وتحديات النقل  أن سجالت الحكومة تظهر أن هناك مخزونا كافيا في البلد إال أن هناك نقصا حادا وخاصة من المحاصيل
إلى شبه االنعدام التام لهذه السلع الغذائية األساسية في السوق. وقد أدى هذا إلى ارتفاع حاد المحافظات الجنوبية الشرقية للمحافظات المختلفة. وتشير التقارير من 

وقد انخفض إنتاج المحاصيل الزراعية ومصادر الدخل من الزراعة بسبب  لمدن الرئيسية.في أسعار القمح ودقيق القمح في األسواق الموازية وخاصة في بعض ا
اعية المباشرة من تلف البيوت الزر االضطراب في الزراعة المروية بسبب انعدام الوقود وانخفاض األنشطة الحقلية. كما تعرض اإلنتاج الزراعي كذلك للمعاناة

نتاج الخضروات في المحافظات الشمالية الغربية، وكذلك تعطل الصادرات ألسواق المملكة العربية السعودية األمر الذي والتي تعتبر مصدرا أساسيا إلالمحمية 
 تسبب في انخفاض مستوي الدخل لألسر المزارعة. ويواجه إنتاج المواشي عجزا حادا في إمدادات الغذاء والعلف وتعطل سلسلة التسويق.

 

 يتسبب النقص الحاد في الوقود وارتفاع األسعار الناتج عنه في تعطيل معظم األنشطة االقتصادية والخدمات األساسية ومن ذلك نقل البضائع الوقود:وأسعار توفر 
، اه للريالميمن الموانئ البحرية إلى المحافظات األخرى ومراكز أسواق المديريات، وطحن الحبوب المتوفرة، وإيصال ومراقبة المعونات اإلنسانية، وضخ 

طن متري من المشتقات النفطية  544,000واألنظمة المحلية إلمدادات المياه والصرف الصحي. وبالرغم من أن اليمن بلد منتج للنفط إال أنه يستورد حوالي 

 %18في إبريل، و %1، 2015من المتطلب الشهري من الوقود في مارس  %23المكررة لكل شهر. ولم يتمكن البلد بسبب الصراع واألزمة من استيراد سوى 

. وبالتالي يصل إجمالي العجز في واردات النفط 2015طن متري من الوقود خالل مايو  400وعالوة على ذلك، فقد استوردت المنظمات اإلنسانية  في مايو.

سعاره في أجزاء عديدة من البلد. وتزداد خطورة مليون طن متري. ونتيجة ذلك استمرار ندرة الوقود وارتفاع أ 1.4إلى حوالي  2015مايو  –خالل فترة مارس 

في عدن وأبين والضالع ولحج وشبوة وصعدة وتعز. وقد أظهر استيراد الوقود تحسنا في مايو مقارنة بالشهور  الوضع في المناطق التي تشتد فيها المواجهات
طن متري. وقام ثالثة  77,260را من الثاني من يونيو بحوالي ت واردات الديزل اعتباالثالثة السابقة له. ووفقا لمراقبة السوق في برنامج األغذية العالمي فقد قدر

 طن متري من الجازولين. وفيما يلي ملخص الرتفاعات أسعار الوقود: 42,257طن متري من البنزين، و 96,914ر باستيراد كمية إضافية قدرها مستوردين كبا
 

  488في لحج،  %551في الضالع،  %488في عدن،  %500( إلى 2015األسعار السابقة )فبراير بالمقارنة مع  2015وصل سعر الديزل في مايو% 

 في البيضاء وعمران وذمار وريمة. %733في الحديدة،  %317في حجة،  %683في صعدة،  %550في أبين،  %400في تعز، 
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  في  %326في صعدة،  %500ع ولحج وذمار وتعز، في عدن والضال %532في عمران،  %674في أبين وريمة،  %689وصل سعر البنزين إلى

 في مدينة صنعاء. %117في ريف صنعاء، و %205في شبوة وعمران وذماء وريمة، و %374في الحديدة،  %200حجة، 
 

لسوق قتصادية ونظام اأصبح وضع األمن الغذائي السيئ أصال في اليمن أكثر سوءا بسبب الصراع المشتد الذي عطل األنشطة اال التغذية واستهالك الغذاء:
ي عدن من غذائي فوتسبب في ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية. كما أنه عطل بشكل حاد العمليات اإلنسانية في البلد. ويصل تدهور وضع األمن ال

إلى المرحلة  3يضاء والضالع والحديدة( من المرحلة ، وفي أربع محافظات )تعز والب3إلى المرحلة  2، وفي مدينة صنعاء من المرحلة 4إلى المرحلة  2المرحلة 

ى الغذاء ين الوصول ماليين اليمنيالصعبة ذات العالقة، والتي نتج عنها المزيد من التقييد على إمكانية ، ويعتبر ذلك انعكاسا لآلثار الخطيرة للصراع والعوامل 4

 ديدشلوصول إليه وللخدمات األساسية في محافظات عدن، وتعز، ولحج، والضالع، والبيضاء ايعتبر النقص في توفر الغذاء وإمكانية  وخدمات أساسية أخرى.
خدمات لإلى درجة أنه إذا لم يتوفر وصول مادي غير مقيد من أجل تمكين تشغيل السوق والتدفق المجاني للمساعدات اإلنسانية وكذلك إعادة تشغيل اوخطرا للغاية 

انهيار الوضع على المدى القريب/ المتوسط. إن ارتفاع أسعار الوقود وحدة وضع انعدام األمني األهلي في المحافظات ينتج  األساسية فإن هناك خطرا كبيرا من
ال زالت معظم المحافظات التي تصنف على أنها في حالة طوارئ  يش األسر الفقيرة.سبل ع عنه ضعف إمكانية الحصول على الغذاء واستهالكه واستنزاف

اعدتهم سحرمان وتحديات انعدام األمن الغذائي بسبب تواجد النازحين الداخليين والعائدين الذين يحتاجون إلى دعم متكامل وتواصل مستمر من أجل متواجه شدة ال
ابتهم بحمى شخص يحتمل إص 3,026إجمالي على استعادة معايشهم. كما أن هناك مخاطر صحية متزايدة كذلك. وقد أظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن 

من محافظات الحديدة ولحج وعدن وشبوة وحضرموت وتعز. كما أشار التقرير كذلك إلى أن هناك تقريرا غير محقق منه ( أشخاص 3تم تأكيد وفاة )الضنك، 

 يتوقع أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع.
 

مايو  31فريق العمل الخاص بتحركات السكان )مجموعة الحماية ، تقرير اليمنية، ولنازحين داخليا التابع للحكومة ة لالتنفيذيللوحدة وفقا النزوح الداخلي: 
تلك األسر. وقد أدى األثر والخوف سبل عيش أسرة )أكثر من مليون فرد( بسبب الصراع المتزايد وتعطلت  158,887فقد نزحت داخليا أكثر من  (2015

جوي إلى مضاعفة النزوح والتحرك اليائس للناس وخاصة في المحافظات الشمالية الغربية والجنوبية المباشر من التأثر من الصراع الداخلي وضربات القصف ال
ها. وقد نوالتي تزايدت فيها حدة الصراع، وتتعرض مدن عدن وتعز ولحج والضالع وصعدة التي قدمت مصادر للدخل ووظائف للكثير من اليمنيين للهجرة م

اصة من المراكز الحضرية مثل عدن ممن أرادوا الحصول على ملجأ لدى أقاربهم أن يجدوا أنفسهم نازحين مرة أخرى حدث لكثير من المدنيين النازحين وخ
ن حوالي ما أشار التقرير إلى أبسبب توسع الصراع إلى أجزاء من المدن كانت تتسم بالهدوء. وتحتاج هذه المجموعات إلى معونات فورية إنسانية ومنقذة للحياة. ك
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بدأ موسم االمطار األول متأخرا في كل من  في القوة العاملة. %50تلعب الزراعة دورا أساسيا في االقتصاد وتوظف أكثر من  الزراعة وصيد األسماك:

ة الري. رض وعمليالمرتفعات الوسطى والجنوبية. وقد أثر انعدام األمن األهلي، واألزمات في الوقود، وارتفاع األسعار بشكل سلبي على الزراعة وتحضير األ
طقة تهامة الغربية، وصعدة، وذمار، وبعض أجزاء المحافظات الجنوبية وقد تأثرت بشكل كبير المناطق التي تنتج الفواكه والخضروات باستخدام الري في من

في الوقود. فقد نتج عن شحة الوقود وارتفاع أسعاره ارتفاع تكاليف ري ونقل وتسويق المنتجات الزراعية، األمر الذي أدى إلى تقليل األخيرة وذلك بسبب األزمة 
اإلنتاج. ولذلك تدهور اإلنتاج الزراعي وتلفت بعض المحاصيل بسبب الري غير المالئم. وإضافة إلى ذلك  التي تعود من هذه المنتجات مقابل تكاليف العائدات

المواشي مصدر  ويعتبر إنتاج وتجارة من الصعب تخزين ونقل المنتجات الزراعية القابلة للتلف بسبب االنقطاعات المستمرة في الطاقة وانعدام الوقود. اصبحفقد 
القيمة بسبب مشكلة إمكانية الوصول لألسواق، وانعدام األمن، وأزمات الوقود.  سلسلةاألشخاص في اليمن، وقد أضر الصراع بشكل كبير على معيشة للعديد من 

اورة. ن المجبسبب المعيقات على تجارة المواشي داخل اليمن وصعوبة نقل الحيوانات المتاجر بها للبلدا %50-30وقد انخفض متوسط سعر الماشية الحية  بحوالي 

في المحافظات الساحلية بسبب انعدام األمن، والنقص الحاد في الوقود والكهرباء، األمر الذي يؤثر على النوع التقليدي من  الصطياد السمكي كما تأثر كثيرا ا
 ر.ويسبب تلفا وانخفاضا في الجودة. وقد أدى ذلك إلى تعطيل تسويق السمك داخليا ومن أجل التصدي السمكي الصيد

 
 

 والقضايا الرئيسية اإلجراءات)العمليات( ،المنهجيات
كاالت نها وتتكون مجموعة العمل الفنية التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل من وكاالت وجهات متعددة تمثل قطاعات حكومية وغير حكومية مختلفة من ضم

من أجل تنفيذ تحليل انعدام األمن  2015مايو  28-25اجتمعت مجموعة العمل الفنية في وقد األمم المتحدة، وشركاء الموارد، ووكاالت دولية غير حكومية. 

، وذلك باستخدام بروتوكوالت تصنيف انعدام األمن الغذائي الحاد للتصنيف المرحلي 22بتغطية محافظات اليمن والبالغ عددها  2015الغذائي الحاد لشهر يونيو 

لعملية معلومات متوفرة حول األمن الغذائي بأسلوب منظم من أجل التوصل إلى أفضل تقدير ممكن لوضع األمن الغذائي . وجمعت هذه الألمن الغذائي المتكامل
اء على المشاركة الكاملة من أعض لألمن الغذائي . وبالرغم من فترة الصراع الصعبة فقد حصل تطبيق التصنيف المرحلي المتكاملالحالية في ظل الظروف

 التخطيط والتعاون العملية وزارةنية للتصنيف المرحلي المتكامل من وزارات حكومية، ووكاالت أمم متحدة، ومنظمات غير حكومية. وقادت مجموعة العمل الف
ر صة بتوف/ نظم معلومات األمن الغذائي. وقد تمت إتاحة مصادر المعلومات الخاالفنية لألمن الغذائي، ومشروع منظمة األغذية والزراعة السكرتاريةالدولي/ 

، التصنيف المرحلي المتكامل 2014)االستطالع الشامل لألمن الغذائي  2014الغذاء وإمكانية الوصول إليه واستخدامه واستقراره من التقييمات التي تمت في 

ة من يناير ة التي تمت مؤخرا )خالل الفتر، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اليونيسيف، منظمة الصحة العالمية، ومصادر أخرى( ونتائج التقييمات اإلنساني2014

لمجموعة العمل الفنية في صنعاء. واستخدمت المجموعة أحدث التقارير من المحافظات التي أصبحت متاحة ، ...الخ ( وتقارير مراقبة السوق2015حتى مايو 

 كامل يتسم بالنظامية وتصنيف المحافظات باستخدام بروتوكوالتالمختلفة، والمعارف المحلية ألعضاء المجموعة لتمكنهم من تنفيذ تحليل تصنيف مرحلي مت
 التصنيف المرحلي المتكامل.

 

اطالع على اشتمل التحليل على خبراء من مجال الزراعة، الماشية، التغذية، األمن الغذائي، إحصائيين، مهندسين، اقتصاديين، وأشخاص آخرين ممن لهم 
للعمل على مستوى تحليل المحافظات. وكان في كل مجموعة مزيج من الخبراء من قطاعات مختلفة مع خبراء آخرين المحافظات. وتم تشكيل سبع مجموعات 

 مطلعين على العوامل االقتصادية واالجتماعية وغيرها من العوامل المساهمة في المحافظات.
اركوا خبرتهم مع بقية أعضاء المجموعة. وقامت المجموعات الصغيرة كان هناك خبراء في األمن الغذائي والتغذية، وإحصائيون، وخبراء في السوق وقد ش

ف المرحلي عبر لتصنيبتنفيذ التحليل والتقديم للمناقشة العامة باستخدام أوراق وإطار عمل تحليل التصنيف المرحلي المتكامل. وفي النهاية تم إخراج خريطة ا
لي المتكامل بتحديث تصنيفات التصنيف المرحقامت مجموعة العمل الفنية لتصنيف المناطق الوطنية. نقاش مكثف وتوافق فني بين أعضاء مجموعة العمل الفنية 

واالستدالل من النتائج. ومن أجل تقديم  2015لعوامل المساهمة والنزوح التي تم جمعها خالل الربع األول من عام مقاربة ألدلة اباستخدام  2014الذي تم في عام 

ات قام فريق فني في عمان بتكوين )وكاالت األمم المتحدة، منظمات غير حكومية، ومجموعة األمن الغذائي والزراعة( واختيار أعضاء مستوى ثان من التأكيد
ت قديراإدخال تمن مجموعة العمل الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل في صنعاء وعملوا معا من أجل تقديم مراجعة منظمة نوعية لتصنيف المناطق. وتم كذلك 
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 2014ل لعام تكامالتعداد السكاني لكل مرحلة ومحافظة باستخدام المبادئ العامة للتصنيف المرحلي المتكامل، وكذلك استخدام تقديرات التصنيف المرحلي الم

 كخط أساس.
  

جودة  مراجعةب الغذائي لتقومالمتكامل لألمن  الخاصة بالتصنيف المرحلي طلبت مجموعة العمل الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل في اليمن وحدة الدعم العالمي
لحاد في اليمن. ي اذات توقيت فعلي للتصنيف المرحلي المتكامل لتكون بمثابة ضمان جودة إضافي في عملية التحقق لهذه الجولة من تحليل انعدام األمن الغذائ

ذائي لدى الوحدة، والشركاء الدوليين للتصنيف المرحلي المتكامل، وبرنامج األغذية وقام فريق وحدة الدعم العالمي لمراجعة الجودة المكون من مسؤولي األمن الغ
بالرغم مقبول و مالعالمي وشبكة التحذير المبكر من المجاعات بالعمل والتوصل إلى أن تصنيفات المناطق الحادة للتصنيف المرحلي المتكامل مصممة بشكل سلي

تصنيف كبول ليتم اعتباره منتج تصنيف مرحلي متكامل حاد. إال أن تصنيف المناطق معتمد من قبل وحدة الدعم العالمي من أن التحليل لم يحقق مستوى الثقة المق
ولذلك ليس  ،وهناك نقص في البيانات المحدثة المطلوبة لتقدير السكان ضمن إطار عمل تحليل التصنيف المرحلي المتكامل الغذائي.لألمن  مرحلي متكاملداللي 
صنيف تاعتماد لتقديرات السكان على شكل جدول مأخوذ من التصنيف المرحلي المتكامل، ولكنها تمثل أفضل تقدير تصل إليه مجموعة العمل الفنية للهناك 

 التحليل. ها لتحديثالمرحلي المتكامل. وقدم فريق مراجعة الجودة بوحدة الدعم العالمي مزيدا من التوصيات لتحسين التحليالت والتي تم النظر فيها واستخدام

 التقويم الموسمي لألمن الغذائي ومراقبة المضاعفات

 وصف  المناطق 

 :المناطق الجغرافية التي تقع ضمن هذه المنطقة هي:  منطقة المرتفعات الوسطى
مرتفعات صعدة، مرتفعات حجة، عمران، صنعاء، ذمار، مرتفعات المحويت، 

 ريمة، ومرتفعات مأرب.

  المناطق الجغرافية التي تقع ضمن هذه المنطقة هي: : الجنوبيةالمرتفعات منطقة
 إب، مرتفعات تعز، الضالع، مرتفعات البيضاء، مرتفعات أبين ومرتفعات لحج.

 :اطق الجغرافية ضمن هذه المنطقة من ميدي في حجة تبدأ المن المنطقة الساحلية
إلى حوف في المهرة. وتعرف بأنها المنطقة الساحلية الغربية على طول البحر 

نجد تهامة )واألراضي المنخفضة والمناطق الساحلية في حجة، األحمر شاملة 
والحديدة، واألراضي المنخفضة في المحويت واألراضي المنخفضة والمنطقة 

ة في تعز(. والمناطق الساحلية الجنوبية الشرقية على طول خليج عدن الساحلي
والبحر العربي )األراضي المنخفضة والمناطق الساحلية في لحج، وعدن، 

ق ط، واألراضي المنخفضة والمناطق الساحلية في أبينواألراضي المنخفضة والمنا
 ي من المهرة(.الساحلية في شبوة، والجزء الساحلي من حضرموت، والجزء الساحل

 :وتشمل النجد الشرقي ومناطق الصحراء الداخلية )الجوف، جزء  منطقة الصحراء
 من مأرب، جزء من حضرموت، وجزء من شبوة وجزء من المهرة(.

 :وتشمل الجزء سقطرى في الجزء الشرقي من اليمن على امتداد  الجزر
 .البحر العربي، وكذلك كمران وغيرها من الجزر في البحر األحمر

 

 المؤشرات التي تتم مراقبتها

 المدة المؤشر

 أسبوعيا االضطرابات المدنية والصراعات الداخلية )أمن(

 ربعيا توجه النفقات )القوة الشرائية(

 أسبوعيا سعر وتوفر الوقود

ا/ بوعيأس أسعار السلع األساسية )الحبوب والبقول(
 شهريا

 شهريا سقوط األمطار وأداء الموسم

 شهريا الموسمية ومعدالت األجور فرص العمل

 شهريا معدالت التبادل التجاري األجور والحيوانات مقابل الغذاء(

 شهريا األمراض على اإلنسان، والنبات، والماشية

 ربعيا توفر المياه

 ربعيا األسماك ومصادر الرياحصيد 

 شهريا الجراد الصحراوي

  

 

  ال  لي  و    القرا    يات للخ  ات ال الية الخا ة 

 .المراقبة المنتظمة لألمن الغذائي هامة للغاية من أجل ضمان إدراك أي تغيرات في وضع األمن الغذائي 

 

 

 

 ال ق ي  الم  م     اليم  )المر   ات ال      المر   ات ال    ية  الم ا   السا لية والس   ال ر  (
  يسمبر    مبر      ر  ب مبر   س   ي لي  ي  ي  ماي    ري  ما    برايري اير  م  م  \ ا  ا    رية \ ا   ة

                                                 المر   ات ال     .1

                 الموسم ال اني      مل 173الم    ا و -الم     الس              مواسم االمطار

 القم : تجهيز األر /الزراعة/ الحصاد
     ال   ي /ا    المروية   ا  الم    ا و            ال   ي /ا    الم رية                  

 ال  ا ة/ا    المروية                  ال  ا ة/ا    الم رية        ا  الم    ال ا          

     ال  ا              ال  ا ة ال   ي            الذرة الرفيعة: تجهيز األر  / الزراعة / الحصاد

                                                 الشعير: تجهيز األر  / الزراعة / الحصاد 

                    ال  ا          ال  ا ة ال   ي        الذرة الشامية: تجهيز األر  / الزراعة / الحصاد

                     ال  ا              وال  ا ة ال   ي البقوليات: تجهيز األر  / الزراعة 

        ال  ا                                الرمان/ العن  : الحصاد

 ال  ا                                      البرتقال: اإلنتا  والحصاد

   ا  الم    ال ا   وال ال        ا  الم    ا و       ال   ير       البن: اإلنتا  والحصاد

 ا مرا  ال ي ا ية                              ا مرا  ال ي ا ية هجمات االمرا  الحيوانية )الحمى ق عية(

                     مخا ر ال يضا ات                     مخاطر الفي انات

                                                 المر   ات ال    ية .2

         مل 561م    وا  -الم     الس             مواسم االمطار

     ال  ا             ال  ا ة     ال   ي              القم : تجهيز األر /الزراعة/ الحصاد

         ال  ا                  ال  ا ة     ال   ي      الذرة الرفيعة: تجهيز األر  / الزراعة / الحصاد

     ال  ا               ال  ا ة ال   ي               الذرة الشامية: تجهيز األر  / الزراعة / الحصاد

 مخاطر هجمات الم ريا
                م ر   ق     الب ر1000الم ا    ل  ا   ا              

  م ر   ق     الب ر1000-500الم ا    ل  ا   ا  ما  ي  

 ا مرا  ال ي ا ية                            ا مرا  ال ي ا ية هجمات االمرا  الحيوانية )الحمى ق عية(

 مخا ر ال يضا ات                                 مخا ر ال يضا ات مخاطر الفي انات

   مات ال را                            مخاطر هجمات الجراد

                                                 الم ا   السا لية .3

  مل 200-50  ي    م    م    ل م ا -الم     الس     مواسم االمطار

 ال  ا        ال  ا ة ال   ي                                  الدخن: تجهيز األر /الزراعة/ الحصاد

         ال  ا                ال  ا ة ال   ي            الذرة الرفيعة: تجهيز األر  / الزراعة / الحصاد

                         ال  ا          حصاد المانجو

             ال  ا                      حصاد التمور

     ال ا  م  ا   ا  ا   ا     الم    ال ي   عن  الفلفل والموز

  م ر   ق     الب ر500-0الم ا    ل  ا   ا  ما  ي                            م ر   ق     الب ر500-0الم ا    ل  ا   ا  ما  ي   مخاطر هجمات الم ريا

 ا مرا  ال ي ا ية                                         ا مرا  ال ي ا ية هجمات االمرا  الحيوانية )الحمى ق عية(

   مات ال را                        مات ال را  مخاطر هجمات الجراد

اصطياد 

 األسما 

 موسم اصطياد جيد في السواحل الشرقية
 م    ا  يا   ي     الس ا   ال ر ية                     م    ا  يا   ي     الس ا   ال ر ية

 ا  يا  ال   ة وال رو                          ا  يا  ال   ة وال رو 

                             م    ا  يا   ي     الس ا   ال ر ية موسم اصطياد جيد في السواحل الغربية

 ا  يا  ال مبر  )الب ر ال ر  (     م    ال مبر  )الب ر ا  مر(     ا  يا  ال مبر  )الب ر ال ر  ( اصطياد الجمبري )البحر العربي( 

                                                 ال ضبة ال ر ية والم ا   ال  راوية .4

  مل 100  ي    م    م    ل م ا -الم     الس        م   مواسم االمطار

       ال  ا ة ال   ي                            ال  ا    القم : تجهيز األر /الزراعة/ الحصاد

           م    ال  ا  ال                     ال  ا ة ال   ي        الذرة الرفيعة: تجهيز األر  / الزراعة / الحصاد

                 ال  ا                          حصاد التمور

               مات ال را                  مخاطر هجمات الجراد

 ا مرا  ال ي ا ية                                         ا مرا  ال ي ا ية هجمات االمرا  الحيوانية )الحمى ق عية(

 الحشرات التي تصي  النخيل 
     (Rhynchophorus Ferrugineus -ال  ر  ال     ي  ال خي  )ا لي ا                     

 (Ommatissus Lybicus ال  ر  ال     ي  ال خي  ) و ا -

                                                 

  ا و و  ا   ا /  م ي  م رو     ير     م ل مات ا م  ال  ائ -اليم  

 

 م رو     ير     م ل مات ا م  ال  ائ -اليم 
 و ا   ال خ ي  وال  او  ال ول –  م ي  ا   ا  ا و و   و   ي  ال او  ال  او  م  الس ر ا ية ال  ية ل م  ال  ائ  

 
 



                                                                                                                                
 اليمن -مشروع تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 
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  وفقا للنتائج والتوصيات الرئيسية المقدمة من قبل فريق ضمان الجودة بوحدة الدعم العالمي للتصنيف المرحلي المتكامل فإن من الضروري
يات من ، والتغذية والوفسبل العيشلجمع األدلة األساسية المعتمد عليها حول استهالك الغذاء، والتغيرات في  لحشد التأييد بذل جهود قوية

 انعدام األمن الغذائي الحاد.تحديث التصنيف الداللي المرحلي المتكامل لتحليل وضع أجل 

 هناك حاجة ملحة لعمل استطالع عاجل لمؤشرات مخرجات األمن  من أجل التحضير لتحديث وتحليل التصنيف المرحلي المتكامل المقبل
تعميم جمع وتحليل المعلومات الخاص بهم إلى جان  المؤشرات القياسية  والشركاء الرئيسيين المعنيين. ويتوقع من الغذائي الرئيسية

 لمخرجات أمن الغذاء والتغذية.

 لتخطيط جمع البيانات على مستوى المديرية والتشارك من أجل التخلص من الثغرات في البيانات وتعزيز تحليل  توعية الشركاء والمعنيين
 األمن الغذائي على جميع المستويات بما فيها تحليل التصنيف المرحلي المتكامل على مستوى المديرية.

  األرض. علىوالقتال إمكانية الوصول اإلنساني ونظام السوق مقيد بشدة بسبب انعدام األمن 

 على الحركة التجارية والتي تعتبر عامل الحد األقصى لتوزيع  الحصارالمفروض على استيراد السلع الغذائية ورفع  الحضر مناصرة رفع
 العنيف مثل عدن ولحج والضالع وتعز.على األرض السلع على البلد وخاصة للمحافظات الجنوبية المتضررة بالقتال 

 م عاجل آخر من أجل عكس األرقام الحقيقة للنازحين داخليا وخاصة في المحافظات التي يصعب وصول المنظمات هناك حاجة لتقيي
 اإلنسانية إليها.



                                                                                                                                
 اليمن -مشروع تطوير نظم معلومات األمن الغذائي 

 الفنية لألمن الغذائي/ وزارة التخطيط والتعاون الدولي ريةالسكرتاو  ،ممول من االتحاد األوروبي ويقوم على تنفيذه كل من منظمة األغذية والزراعةمشروع 
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 : جداول السكان3الجزء 

   و  الس ا  ال   يل 
مساهمة وة غير المباشرة المتوفرة بحكم أنه لم تتوفر بيانات مخرجات جديدة حول األمن الغذائي منذ تقييم االستطالع الشامل لألمن الغذائي، فقد اعتمد التحليل على األدل

من أجل التوصل إلى  2014التصنيف المرحلي المتكامل لعام الشامل لألمن الغذائي ونتائج  المسحعامل المعلومات التي تم جمعها من مصادر مختلفة ثم قياسها مقارنة مع 
وقد تمت إتاحة مصادر المعلومات الخاصة بتوفر الغذاء وإمكانية الوصول إليه واستخدامه تصنيف المناطق وتقديرات السكان. معظم البيانات ال يزيد عمرها عن عام. 

، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، اليونيسيف، منظمة 2014، التصنيف المرحلي المتكامل 2014ألمن الغذائي الشامل ل المسح) 2014واستقراره من التقييمات التي تمت في 

لمحلية ألعضاء المجموعة الصحة العالمية، ومصادر أخرى( لمجموعة العمل الفنية في صنعاء. واستخدمت المجموعة أحدث التقارير من المحافظات المختلفة، والمعارف ا
ني في عمان باختيار قام فريق فو نفيذ تحليل تصنيف مرحلي متكامل يتسم بالنظامية وتصنيف المحافظات باستخدام بروتوكوالت التصنيف المرحلي المتكامل.لتمكنهم من ت

 تائج. وتم في تنفيذ هذه المراجعةأعضاء من مجموعة العمل الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل في صنعاء وعملوا معا من أجل تقديم مراجعة منظمة نوعية للعملية والن
 النوعية أخذ جميع أبعاد األمن الغذائي )أدناه( في االعتبار مع االسترشاد بإجراءات التصنيف المرحلي المتكامل.

 
( منظمة الزراعة واألغذية/ نظام معلومات األمن الغذائي والفرق 1تم تحديد توفر الغذاء على مستوى المحافظات باستخدام مجموعة من المصادر من بينها: ) – توفر الغذاء

 ( معلومات رقابة برنامج األغذية العالمي.2الشريكة للحكومة على المستوى الوطني ومستوى أربع محافظات، و )
 ( تعطل مصادر المعيشة/ الدخل.2( أسعار الغذاء، )1تم تقييم الوصول للغذاء باستخدام أسلوبين: ) –للغذاء إمكانية الوصول 

باستخدام التوفر المادي واألسعار من أجل الحصول على مؤشر لمدى  –، وتم كذلك تسجيل أسعارها توفر المياه، والديزل، والبنزين، وغاز الطبخ المنزلي –االستخدام 
 حصول السكان عليها.إمكانية 

 تم كذلك مناقشة وتسجيل استقرار جميع المعايير األخرى لألمن الغذائي في كل محافظة. –االستقرار 

 
 لضبط كذل بعدثم استخدم العامل . اليمن فيالذي توصلت إليه مجموعة العمل الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل  التحليل مع ومقارنته الخطورة عامل احتساب تم ثم

وتثق . العامة المناقشاتالمؤشر في  ووضعالمناطق  لتصنيفتطابقا متقاربا  التعديل هذا وقدم. مرحلة كل فيللتصنيف المرحلي المتكامل  السابقة السكانية التقديرات

 لغذاءا توفيرالعمليات العاجلة ل لتوجيه استخدامها ويمكن المتاحة، اتتقديرال أفضلضوء المعلومات المتوفرة  علىهذه تقدم  السكانمجموعة العمل الفنية أن جداول 

 .وغيرها اإلنسانية والمساعدات

 2015اليم   ي  ي   – ق ير الس ا        مر لة م  ا   ا  ا م  ال  ائ  ال ا  

 الم ا  ة

ات   ا      

لس ا  ل ا   ا 

2015 
 3المر لة  2   1المر لة 

 المر لة 

 
 4   3المر لة   

 367,200   209,555 157,646 497,800 865,000 عدن

 485,545   189,279 296,267 190,455 676,000 ال الع

 674,532   407,071 267,461 264,468 939,000 لحج

 1,687,488   816,432 871,056 1,363,512 3,051,000 تعز

 339,241   147,370 191,871 206,759 546,000 أبين

 812,107   510,262 301,846 197,893 1,010,000 صعدة

 1,253,500   762,074 491,425 762,500 2,016,000 حجة

 1,281,317   350,266 931,052 1,724,683 3,006,000 الحديدة

 475,340   175,172 300,168 253,660 729,000 البي اء

 407,774   230,994 176,779 197,226 605,000 شبوة

 410,440   167,600 242,840 615,560 1,026,000 عمران

 1,007,371   415,123 592,248 803,629 1,811,000 ذمار

 499,278   245,680 253,598 615,722 1,115,000 صنعاء

 787,274   374,153 413,122 2,168,726 2,956,000 مدينة صنعاء

 1,355,017   638,120 716,897 1,363,983 2,719,000 إل

 130,498   76,054 54,444 183,502 314,000 مأرب

 244,348   123,750 120,598 291,652 536,000 ريمة

 241,689   85,457 156,232 418,311 660,000 المحويت

 233,354   70,619 162,734 330,646 564,000 الجوف

 192,000   69,475 122,526 1,216,000 1,408,000 ح رموت

 14,002   5,890 8,112 39,518 53,520 سقطرى

 11,527   1,437 10,090 127,473 139,000 المهرة

 12,910,843   6,071,831 6,839,011 13,833,677 26,744,520 ا  مال 

مخرج  المتكامل على أنها المرحليمعتمدة من قبل وحدة الدعم العالمي للتصنيف ر توصلت له مجموعة العمل الفنية. الجدول غير مالحظة: تمثل جداول السكان أفضل تقدي
 محدثة.بيانات لمخرجات االمن الغذائي وذلك نظرا لعدم توفر  المرحلي المتكامل  للتصنيف

 لل  ا   المس قبل  م      الم ل مات

  awmukred@yemen.net.ye :األمانة الفنية لألمن الغذائيأو  FAOYE-FSIS@fao.org :نظم معلومات األمن الغذائي –منظمة الزراعة واألغذية 

 


