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منســـق الشـــؤون اإلنســـانية واإلغاثـــة يف حـــاالت المهنيين اليمنيين، أيمن فؤاد.
الطـــوارئ يؤكـــد مجدداً أن اليمـــن يتضور جوعاً يف 

حيـــن كـــرر مجلس األمـــن الدعـــوة للتحرك
يف فعاليـــة أقيمت يف نيويورك يف 10 ديســـمبر 
تحـــت عنـــوان “درء المجاعـــة يف اليمـــن”، كـــرر 
الســـيد  الطـــوارئ،  حـــاالت  يف  اإلغاثـــة  منســـق 
مـــارك لوكـــوك، تأكيـــد مـــا كان قـــد أدىل بـــه من 
قبـــل يف إحاطتـــه أمام مجلس األمـــن يف نوفمبر 
2020، حيـــث أشـــار إىل أن اليمنيين يتضورون 
جوعـــاً، قائـــاً: “إنهـــا الحـــرب التـــي تدفـــع باليمن 
نحـــو المجاعـــة. هكـــذا وصلنـــا إىل هـــذه النقطـــة. 
المانحـــة قدمـــت  والجهـــات   .… ينهـــار  اقتصـــاد 
ليســـت  العـــام.  هـــذا  بكثيـــر  أقـــل  مســـاعدات 
الجهـــات المانحـــة مـــن أوروبا الغربيـــة أو أمريكا 
األخـــرى.  الرئيســـية  المانحـــة  الجهـــات  ولكـــن 
وهكـــذا، مـــا نـــراه اآلن هو نتيجة قـــرارات اتخذها 
أصحـــاب النفـــوذ يف اليمـــن ودول أخرى. هذا ما 
قصدتـــه عندمـــا قلـــت إنـــه يتـــم تجويـــع اليمـــن. 
أنفســـهم  النفـــوذ  أصحـــاب  األشـــخاص  هـــؤالء 

يمكنهم بسهولة اختيار عدم تجويع اليمن”. 

درء  كيفيـــة  إىل  االنتبـــاه  لوكـــوك  الســـيد  لفـــت 
المجاعـــة يف اليمـــن يف نهاية عـــام 2018 وبداية 
عـــام 2019، عندمـــا اتخذ العالم إجـــراءات، “زاد 
التمويـــل اإلنســـاين بشـــكل كبير يف عـــام 2019، 
حيـــاة  إنقـــاذ  مـــن  اإلغاثـــة  وكاالت  مكـــن  ممـــا 
ماييـــن األشـــخاص. قـــام شـــركاء اليمـــن بضـــخ 
النقـــد األجنبـــي يف االقتصـــاد ممـــا ســـاعد علـــى 
يف  األخـــرى  والســـلع  الغذائيـــة  المـــواد  إبقـــاء 
اتفـــاق  لدينـــا  كان  وبالطبـــع،  النـــاس.  متنـــاول 
ســـتوكهولم”. أشـــار منســـق اإلغاثـــة يف حـــاالت 
الطـــوارئ إىل الوضـــع المختلـــف تمامـــاً يف عـــام 
2020، يف ظـــل تزايـــد العنـــف وتجفيف مصادر 
عمليـــة  تمويـــل  وخفـــض  االقتصـــادي  الدعـــم 

العـــام علـــى  هـــذا  الـــوكاالت  اإلغاثـــة. “حصلـــت 
الـــذي حصلـــت عليـــه  حـــوايل نصـــف التمويـــل 
إىل  اضطررنـــا  الســـبب  لهـــذا  الماضـــي.  العـــام 
يتلقـــون  الذيـــن  األشـــخاص  عـــدد  خفـــض 
مســـاعدات غذائيـــة وأغلقنـــا عيـــادات وأغلقنـــا 
محطـــات ميـــاه. لذا، فإنه ليس من المســـتغرب 
الظـــروف  عـــودة  تؤكـــد  النتائـــج  أن  نقـــول  أن 
تجويـــع  يتـــم  اليمـــن.  إىل  بالمجاعـــة  الشـــبيهة 

اليمن مرة أخرى”.

صـــرح منســـق اإلغاثـــة يف حـــاالت الطـــوارئ أن 
حـــل األزمـــة يف اليمـــن يف نهاية المطاف ســـوف 
يتطلـــب التوصـــل إىل حـــل سياســـي وأن هناك 
حاجـــة أيضـــاً إىل دعـــم ُيعـــول عليـــه لاقتصـــاد 
اليمنـــي المنهـــك. يف نفس الوقت، أشـــار إىل أن 
مســـاعدات  إىل  بحاجـــة  األشـــخاص  ماييـــن 
إنســـانية للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة. مـــع اقتراب 
نهايـــة العـــام، تـــم اســـتام 50 بالمائـــة فقط من 
المبلـــغ المطلـــوب لتنفيذ االســـتجابة اإلنســـانية 
دوالر  مليـــار   3.38 بمبلـــغ  المحـــدد  اليمـــن  يف 

أمريكي.

بعـــد ثاثـــة أيام، يف 13 ديســـمبر، تناول مجلس 
األمـــن القضيـــة ودعـــا جميـــع الجهـــات المانحـــة 
يف  الموجـــودة  تلـــك  ذلـــك  يف  بمـــا  الدوليـــة، 
التحـــرك بشـــكل عاجـــل وإنقـــاذ  المنطقـــة، إىل 
غيـــر  التعهـــدات  دفـــع  خـــال  مـــن  األرواح 
المســـددة وتقديـــم مســـاهمات مبكرة وســـخية 
األمـــم  برامـــج  إغـــاق  لمنـــع   2021 عـــام  يف 
المتحـــدة وتفـــادي حـــدوث مجاعـــة يف اليمـــن. 
أعـــرب أعضـــاء مجلـــس األمـــن عـــن قلقهـــم إزاء 
التقييـــم األخيـــر للتصنيف المرحلـــي المتكامل 
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لألمـــن الغـــذايئ، الـــذي أشـــار إىل أن عدد األشـــخاص الذين 
يعيشـــون يف ظـــروف شـــبيهة بالمجاعـــة يف اليمـــن، والـــذي 
يبلـــغ 16,500 شـــخص حاليـــاً، مـــن المتوقـــع أن يتضاعف 
ثـــاث مـــرات ليصـــل إىل 47,000 شـــخص بحلـــول يونيـــو 
2021 حتـــى ولـــو تـــم اإلبقـــاء علـــى المســـتويات الحاليـــة 

للمساعدات.

ُيظهـــر التقييم أن 13.5 مليون شـــخص معرضون بالفعل 
لخطـــر المجاعـــة ويواجهـــون انعـــدام األمـــن الغـــذايئ الحـــاد، 
ويمكـــن أن يرتفـــع العدد هذا إىل 16 مليون شـــخص على 
كثـــر مـــن نصـــف عـــدد الســـكان – بحلـــول يونيـــو  األقـــل – أ

2021. ســـلط أعضـــاء مجلس األمن الضـــوء على أن النزاع 
واالنهيـــار االقتصـــادي هما العامـــان الرئيســـيان المحركان 
لخطـــر المجاعـــة يف اليمـــن وحثـــوا الشـــركاء علـــى النظر يف 
اتخـــاذ جميـــع التدابيـــر الممكنـــة لتعزيـــز االقتصـــاد، بمـــا يف 
العمـــات األجنبيـــة يف  المزيـــد مـــن عمليـــات ضـــخ  ذلـــك 
البنـــك المركـــزي. كمـــا ناشـــد البيـــان أطـــراف النـــزاع الوفـــاء 
بالتزاماتهـــم بموجـــب القانـــون الـــدويل اإلنســـاين والقانـــون 
الـــدويل لحقوق اإلنســـان، ومواصلة تقديـــم الدعم من قبل 
الجهات المانحة لتحســـين وصول المســـاعدات اإلنســـانية 

للحيلولة دون وقوع خسائر فادحة يف األرواح.

كبـــار المســـؤولين يف األمـــم المتحـــدة يعربون عـــن إدانتهم 
للهجوم على مطار عدن، والذي أســـفر عن ســـقوط العديد 
مـــع وصـــول  ترافـــق  الـــذي  المدنييـــن،  مـــن  الضحايـــا  مـــن 

الحكومـــة الجديـــدة إىل اليمـــن
تســـبب الهجـــوم علـــى مطار عـــدن يف 30 ديســـمبر، والذي 
ترافـــق مـــع عـــودة أعضـــاء الحكومـــة المشـــكلة حديثـــاً إىل 
مـــن  والجرحـــى  القتلـــى  مـــن  العديـــد  ســـقوط  اليمـــن، يف 
 98 وأصيـــب  األقـــل  علـــى  شـــخصاً   16 ُقتـــل  المدنييـــن. 
آخـــرون يف هجمـــات صاروخية على المطـــار، وكان من بين 
القتلـــى ثاثة من موظفـــي اللجنة الدولية للصليب األحمر. 
كان مـــن بيـــن الجرحى ثاثة موظفيـــن آخرين من موظفي 
اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب األحمر وتســـع نســـاء واثنين من 
الرعايـــا األجانـــب وثمانيـــة إعامييـــن وأربعـــة أطفـــال. كمـــا 
والقـــادة  الحكومييـــن  المســـؤولين  مـــن  عـــدد  أصيـــب 
العمـــل جاريـــاً  يـــزال  العســـكريين واألمنييـــن والجنـــود. ال 
للتأكـــد مـــن عـــدد الضحايـــا المدنييـــن الذيـــن ســـقطوا جراء 
الهجـــوم. أيضـــاً، تـــم اإلبـــاغ عـــن وقـــوع انفجار بالقـــرب من 
أعضـــاء  نقـــل  تـــم  الـــذي  المـــكان  وهـــو  معاشـــق؛  قصـــر 

الحكومة إليه إثر حادثة المطار. 

األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومنســـق 
اإلغاثـــة يف حـــاالت الطـــوارئ، مـــارك لوكـــوك، والمبعـــوث 
األممـــي الخـــاص إىل اليمـــن، مارتـــن غريفيـــث، جميعهـــم 
أدانـــوا الهجـــوم وقدموا تعازيهم ألســـر الضحايـــا الذين لقوا 
حتفهـــم، وتمنـــوا الشـــفاء العاجـــل للمصابين. جـــدد األمين 
العـــام التأكيـــد علـــى “التـــزام األمـــم المتحدة الثابـــت بدعم 
الجهـــود المبذولـــة إلطـــاق عملية سياســـية يقودها ويتوىل 
زمامهـــا اليمنيـــون للتوصـــل إىل تســـوية شـــاملة وتفاوضية 
للنـــزاع”. أشـــار منســـق اإلغاثـــة يف حـــاالت الطـــوارئ إىل أن 
“هـــذا الحـــدث المأســـاوي ُيعـــد بمثابـــة تذكيـــر عاجـــل بـــأن 
بموجـــب  التزاماتهـــا  احتـــرام  النـــزاع  أطـــراف  علـــى جميـــع 
القانون الدويل اإلنســـاين”؛ يف حين أشـــار المبعوث الخاص 
إىل أن “هـــذا العمـــل العنيـــف غيـــر المقبـــول ُيعـــد بمثابـــة 
تذكيـــر مأســـاوي بأهميـــة إعـــادة اليمـــن بشـــكل عاجـــل إىل 
الطريـــق نحـــو الســـام”. أعربـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب 
األحمـــر عـــن حزنهـــا العميـــق لســـقوط ضحايـــا يف صفـــوف 
موظفيهـــا، وأشـــارت إىل أن: “الشـــعب اليمنـــي تحمل قدراً 

2020 2019 2018 2017 2016

 1.7 مليار 3.6 مليار 2.5 مليار 1.8 مليار 1.0 مليار

 1.6 مليار

 2.3 مليار

 3.1 مليار

 4.2 مليار

 3.4 مليار

 606 مليون

  582 مليون

  597 مليون

  557 مليون

 1.7 مليار

تمويل خطة االستجابة / النداء (دوالر أمريكي)
إجمايل االحتياجات (دوالر أمريكي)

االحتياجات غير الممولة 

XX

ممول

50.1%

احتياجات
غير ممولة

49.9%

حالة التمويل يف عام 2020م

المصدر: خدمة التتبع المايل لمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

مويل خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن خالل الفترة 2016 – 2020

https://reliefweb.int/report/yemen/mark-lowcock-under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20519.doc.htm
https://osesgy.unmissions.org/statement-un-special-envoy-yemen-martin-griffiths-attack-aden-airport
https://reliefweb.int/report/yemen/mark-lowcock-under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief
https://osesgy.unmissions.org/statement-un-special-envoy-yemen-martin-griffiths-attack-aden-airport
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هائـــاً مـــن المعانـــاة خـــال الســـنوات الخمس الماضيـــة. يوم 
كهـــذا يضيـــف مزيـــًدا مـــن الحـــزن لـــكل مـــن أســـرة الصليـــب 
األحمـــر واألســـر اليمنيـــة التـــي ُقتـــل أو ُجـــرح أحباؤهـــا يف هذا 

االنفجار”.

شـــهر  يف  الهجمـــات  مـــن  المزيـــد  وتعـــز  الحديـــدة  شـــهدت 
ديســـمبر، مما أدى إىل ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين يف 
بالنيابـــة،  اإلنســـانية  الشـــؤون  منســـق  أدان  المحافظتيـــن. 
الســـيد لـــوران بوكيرا، الهجـــوم الذي اســـتهدف مجمع أخوان 
ثابـــت الصناعـــي يف الحديـــدة يف 3 ديســـمبر، والـــذي أدى إىل 
مقتـــل 6 عمـــال وإصابـــة 10 آخريـــن. تحـــدث الســـيد بوكيـــرا 
الهجمـــات  وقـــف  النـــزاع  أطـــراف  علـــى  “ينبغـــي  قائـــاً: 
العشـــوائية علـــى المدنييـــن والتـــي تشـــكل انتهـــاكاً صارخـــاً 

للقانـــون الدويل اإلنســـاين. بدالً من ذلـــك، ينبغي على أطراف 
النـــزاع أن تركـــز علـــى إنقـــاذ ماييـــن اليمنييـــن مـــن المجاعـــة 
قصـــف  أصـــاب  ديســـمبر،   12 يف  األفـــق”.  يف  تلـــوح  التـــي 
كـــز الرياضيـــة يف مدينـــة تعـــز، ممـــا أســـفر  مدفعـــي أحـــد المرا
عـــن مقتـــل أب وابنـــه وإصابـــة ولديـــن آخرين. تحدث الســـيد 
فيليب دواميل منســـق الشـــؤون اإلنسانية بالنيابة يف اليمن 
قائـــاً: “ال يـــزال األطفـــال يدفعون الثمن األكبـــر يف هذا النزاع، 
وكثيـــراً جداً ما يدفعون حياتهم”. أشـــار الســـيد دواميل قائاً 
“هـــذا انتهـــاك مرّوع آخر للقانون الدويل اإلنســـاين. مرة أخرى، 
نهيـــب بأطـــراف النـــزاع التقيـــد بالتزاماتها والتوقـــف عن قتل 

وإصابة المدنيين”.

األميـــن العام لألمم المتحدة يدعو إىل بذل المزيد من الجهود 
إلنهاء النزاع المدمر يف اليمن يف ذكرى اتفاق ستوكهولم

يف بيـــان صحفـــي بمناســـبة الذكـــرى الســـنوية الثانيـــة التفاق 
ســـتوكهولم يف 13 ديســـمبر 2020، دعا األميـــن العام لألمم 
المتحـــدة، أنطونيـــو غوتيريـــش،  إىل بـــذل المزيد مـــن الجهود 

إلنهاء الحرب المدمرة يف اليمن.

“اتفاق ســـتوكهولم ســـاعد يف تجنب تصعيد عســـكري مدمر 
يف ذلـــك الوقـــت، بمـــا حافـــظ علـــى اســـتمرار عمـــل المـــوائن 
على البحر األحمر، وإن كان بشـــكل محدود، ودخول الســـلع 
التجاريـــة والمســـاعدات اإلنســـانية األساســـية التـــي يعتمـــد 
عليهـــا مايين اليمنيين للبقاء علـــى قيد الحياة. ُيعد الحفاظ 
كثـــر أهميـــة اآلن يف ظـــل عـــودة  علـــى شـــريان الحيـــاة هـــذا أ
ظهـــور جيـــوب تنتشـــر فيهـــا الظـــروف الشـــبيهة بالمجاعـــة يف 
اليمـــن؛ يف حيـــن يواجـــه المايين انعدام األمـــن الغذايئ الحاد 
والمتزايـــد، ال ســـيما علـــى خلفيـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد )كوفيـــد-19(. إننـــي أدعـــو جميع الـــدول األعضاء 
إىل تكثيـــف دعمهـــا المـــايل لعمليـــات اإلغاثـــة التي تقـــوم بها 
األمـــم المتحـــدة والمســـاعدة يف معالجـــة األزمـــة االقتصاديـــة 

الحادة يف الباد”.

حث الســـيد غوتيريش أطراف النزاع على الوفاء بااللتزامات 
التـــي وقعـــت عليهـــا يف اتفـــاق ســـتوكهولم، بمـــا يف ذلـــك من 
خـــال المشـــاركة الكاملة وغير المشـــروطة يف لجنة تنســـيق 
إعـــادة االنتشـــار واآلليـــات المشـــتركة األخـــرى وتنفيـــذ وقـــف 
إطـــاق النـــار علـــى األرض يف الحديدة. أشـــار األمين العام إىل 
أنـــه فقـــط عبـــر الحـــوار ســـتتمكن األطـــراف من االتفـــاق على 
وقـــف إطـــاق النـــار يف جميـــع أنحـــاء البـــاد وعلى تدابيـــر بناء 
الشـــعب  معانـــاة  لتخفيـــف  واإلنســـانية  االقتصاديـــة  الثقـــة 
اليمنـــي، واســـتئناف العمليـــة السياســـية الشـــاملة للجميـــع 

للتوصل إىل تسوية تفاوضية شاملة إلنهاء النزاع.

تضمـــن اتفـــاق ســـتوكهولم ثاثـــة مكونـــات رئيســـية: وقـــف 
إطـــاق النـــار يف مدينـــة الحديـــدة ومـــوائن الحديـــدة والصليف 
ورأس عيســـى واتفـــاق تفعيل اتفاقية تبادل األســـرى وبيان 

تفاهم بشـــأن تعز. دخل االتفاق حيز التنفيذ يف 18 ديســـمبر 
2018 وصـــادق عليـــه مجلـــس األمن الـــدويل بموجـــب القرار 
العـــام  يف   .2018 ديســـمبر   21 يف   )2018(  2451 رقـــم 
الســـابق لاتفـــاق، أدى القتـــال إىل نـــزوح مئـــات اآلالف مـــن 
األشـــخاص يف الحديدة وحدوث ارتفاع حاد يف أســـعار المواد 
كثـــر مـــن ثلثـــي البـــاد مهـــدداً بمســـتويات  الغذائيـــة وكان أ
حـــادة من انعـــدام األمن الغـــذايئ يف ظل غياب المســـاعدات 
اإلنســـانية – حـــوايل 90 بالمائـــة مـــن الـــواردات التجاريـــة إىل 
اليمـــن و 70 بالمائـــة مـــن المســـاعدات اإلنســـانية المقدمـــة 

لليمن وصلت عبر موائن الحديدة.

علـــى الصعيـــد اإلنســـاين، تكـــررت االنتهـــاكات لوقـــف إطـــاق 
مـــوائن  عبـــر  اســـتمر  والوقـــود  الغـــذاء  وصـــول  أن  إال  النـــار، 
مـــن  اآلالف  وتمكـــن  الماضييـــن،  العاميـــن  خـــال  الحديـــدة 
النازحيـــن مـــن العـــودة إىل مدينـــة الحديـــدة. بينمـــا تتواصـــل 
الهجمـــات على المدنييـــن والبنية التحتيـــة المدنية، انخفض 
عـــدد الضحايـــا من المدنيين بشـــكل كبير. مشـــاكل الوصول 
تجعـــل مـــن الصعـــب تأكيـــد العـــدد الدقيـــق للضحايـــا مـــن 
المدنييـــن يف اليمـــن، لكـــن األرقـــام التـــي تـــم التحقـــق منهـــا 
تشـــير إىل أن عدد القتلى من المدنيين يف محافظة الحديدة 
انخفـــض مـــن 350 شـــخص يف عـــام 2018 إىل 83 شـــخص 
يف عـــام 2020، يف حيـــن انخفـــض العدد اإلجمـــايل لإلصابات 
يف صفـــوف المدنييـــن مـــن 526 شـــخص إىل 219 شـــخص. 
خـــال الفتـــرة نفســـها، انخفض عدد القتلى مـــن األطفال من 
128 طفـــل إىل 26 طفـــل وانخفـــض عـــدد المصابيـــن مـــن 
178 طفل إىل 112 طفل. تشـــير مصادر أخرى، بما يف ذلك 
مـــن  الضحايـــا  عـــدد  أن  إىل  المـــدين،  األثـــر  رصـــد  مشـــروع 
المدنييـــن كان أعلـــى ولكنه ال يـــزال يظهر انخفاضاً يف األعداد 

عقب اتفاق ستوكهولم.
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القتلى من المدنيينإجمايل عدد الضحايا من المدنيين

 دخل اتفاق ستوكهولم حيز النفاذ يف 
18 ديسمبر 2018

أعداد الضحايا من المدنيين المسجلة في محافظة الحديدة من قبل مشروع 
رصد األثر المدني خالل الفترة 2018 – 2020 

المصدر: مشروع رصد األثر المدين

أعداد الضحايا من المدنيين في محافظة الحديدة التي تم التحقق منها خالل 
الفترة 2018 – 2020

المصدر: المفوضية السامية لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان

link: https://civilianimpactmonitoring.org/
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فيـــروس كورونا المســـتجد )كوفيد-19( يفاقـــم أوجه الضعف 

الكامنة يف اليمن
إزاء  بالقلـــق  يشـــعرون  الصحـــة  مجـــال  يف  الشـــركاء  مـــازال 
النقـــص الكبيـــر يف اإلبـــاغ عن حاالت اإلصابـــة بفيروس كورونا 
المســـتجد يف اليمـــن – تـــم اإلبـــاغ حتـــى نهايـــة ديســـمبر عـــن 
2,101 حالـــة إصابـــة و 611 حالـــة وفـــاة – وأن منحنـــى الوبـــاء 
الرســـمي ينطـــوي علـــى تقديـــرات متدنيـــة لعـــدد اإلصابـــات 
بفيـــروس كورونـــا المســـتجد. على الرغم من أن مدى انتشـــار 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد يف اليمـــن ال يـــزال غيـــر معـــروف، 
االجتماعـــي  األثـــر  علـــى  الضـــوء  األبحـــاث  ســـلطت  فقـــد 
واالقتصـــادي المحتمـــل للفيـــروس، ممـــا زاد مـــن التحديـــات 
المتعـــددة التـــي تواجههـــا البـــاد، بمـــا يف ذلـــك النـــزاع واالنهيار 
االقتصـــادي والجـــوع واألمراض والنزوح. على ســـبيل المثال، 
فـــإن تحليـــل اإلنـــذار المبكر الذي تـــم إجراؤه مـــن قبل منظمة 
األغذيـــة والزراعـــة وبرنامـــج األغذيـــة العالمـــي حـــول المناطق 
كتوبر 2020 ســـلط  الحرجـــة النعـــدام األمـــن الغـــذايئ الحاد يف أ
الضـــوء على الكيفيـــة التي أدت بها القيود المفروضة بســـبب 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد إىل مفاقمـــة العوامـــل الرئيســـية 
المحركـــة النعدام األمن الغذايئ يف اليمن – األزمة االقتصادية 
المســـتمرة والنزاع الذي طال أمده – ويرجع ذلك أساســـاً إىل 
والتحويـــات  والدخـــل  العمـــل  فـــرص  علـــى  المترتبـــة  اآلثـــار 

المالية.

توصلـــت دراســـة حديثة تم إجراؤها مـــن قبل االئتاف النقدي 
لليمن إىل اســـتنتاجات مماثلة، مشـــيرة إىل أن فيروس كورونا 
يف  الكامنـــة  الضعـــف  أوجـــه  مفاقمـــة  تســـبب يف  المســـتجد 
اليمـــن. تضمـــن البحـــث، الـــذي تم إجراؤه يف شـــهر أغســـطس 
عندمـــا تـــم تخفيف القيود المفروضة بســـبب فيـــروس كورونا 
المســـتجد يف جميـــع أنحـــاء البـــاد، إجـــراء مســـوحات شـــملت 
والحديـــدة  والضالـــع  )عـــدن  محافظـــات   9 يف  أســـرة   571
وعمـــران وحجـــة ولحـــج ومـــأرب ومدينـــة صنعـــاء وتعـــز( على 
امتـــداد مناطـــق تقـــع تحت ســـيطرة ســـلطات األمـــر الواقع يف 
شـــمال الباد ومناطق تقع تحت ســـيطرة الحكومة المعترف 

بها دولياً يف جنوب الباد.

أظهرت الدراســـة أن الظروف المعيشـــية والوضع االقتصادي 
لألســـر التي شـــملها المســـح قـــد تدهـــورت منذ بدايـــة جائحة 
فيـــروس كورونـــا المســـتجد، ويف حيـــن أن الوضـــع المتدهور ال 
يمكـــن أن ُيعزى فقط إىل فيروس كورونا المســـتجد، فإنه من 
المحتمـــل أن يكـــون عاماً مســـاهماً مهماً يف ظـــل ما تم ذكره 
مـــن قبل المســـتجيبين حـــول حدوث تغييـــرات عبر مجموعة 
مـــن المتغيـــرات. تشـــير الدراســـة إىل أن الجائحـــة كان لهـــا أثـــر 
ســـلبي على الوضع المعيشـــي لألسر وفرص العمل والدخل 
والتحويـــات الماليـــة من الخارج – والتي ُتعـــد المصدر األكبر 
نصـــف  مـــن  يقـــرب  مـــا  ذكـــر  اليمـــن.  األجنبيـــة يف  للعمـــات 
المســـتجيبين أن معيلـــي أســـرهم فقـــدوا وظائفهـــم، يف حيـــن 
قـــّدر نصفهـــم تقريبـــاً أن فقدان دخلهم كان بدرجـــة مرتفعة أو 
متوســـطة. متوســـط الدخل الشـــهري الذي تم ذكـــره من قبل 
المســـتجيبين حتـــى قبـــل تفشـــي الجائحـــة )68,545 ريـــال 
يمنـــي – حـــوايل 114 دوالر أمريكـــي – بيـــن ديســـمبر 2019 
ومـــارس 2020( كان أصاً أقل من ســـلة الحـــد األدىن لإلنفاق 
الشـــهري لضمـــان البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة )101,000 ريـــال 
يمنـــي يف المحافظـــات الشـــمالية و 117,000 ريال يمني ويف 
يف المحافظـــات الجنـــوب(، غيـــر أن حـــوايل ثلث المســـتجيبين 
أفـــادوا بانخفـــاض الدخـــل منـــذ بـــدء تفشـــي الجائحـــة، بنفـــس 
مســـتوى انخفاض التحويات المالية من الخارج. أشـــار 25٪ 
مـــن األســـر التـــي شـــملها المســـح إىل أنهـــا انتقلـــت منـــذ بـــدء 
تفشـــي الجائحـــة أو تـــرى نفســـها معرضـــة لخطـــر اإلخـــاء. من 
لمواجهـــة  اســـتجابة  الســـلطات  فرضتهـــا  التـــي  القيـــود  بيـــن 
فيـــروس كورونا المســـتجد، حدد المســـتجيبون حظـــر التجول 
وعـــدم القـــدرة علـــى إرســـال األطفـــال إىل المـــدارس والقيـــود 
المفروضـــة علـــى التنقـــل باعتبارهـــا القيود التي أثـــرت عليهم 

كثر من غيرها. أ

فقدان مصدر الدخل منذ مارس 2020

األسر المعيشية التي لديها مواد صحية / األسر التي لديها أدوات منزلية أساسية كافية
مواد نظافة  كافية

نعم
40%

نعم
37%

ال
63%

نعم
23%

ال
77%

األسر التي لديها مواد غذائية كافية

نعم
45%

ال
55%

ال
60%

النتائج التي توصل إليها االئتالف النقدي لليمن بين عينة من األسر الضعيفة 
في أغسطس 2020

المصدر: االئتالف النقدي لليمن
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721

603

840

قيمة الريال اليمني مقابل الدوالر األمريكي منذ يوليو 2018

المصدر: منظمة األغذية والزراعة

ثمـــة آليـــات تكيف محدودة متاحة لألســـر الضعيفة اقتصادياً 
للتعامـــل مـــع اآلثـــار المترتبـــة علـــى الجائحـــة. وفقـــاً للدراســـة، 
ذكـــر أغلـــب المســـتجيبين أنـــه ال توجـــد لديهـــم أي مدخـــرات 
وتوقعـــوا أنهـــا لـــن تســـتمر ألكثـــر مـــن شـــهر. كانت األســـر تلجأ 
تحمـــل  ذلـــك  يف  بمـــا  الســـلبية،  التكيـــف  اســـتراتيجيات  إىل 
المزيـــد من الديون بشـــكل ملحوظ – ُذكـــرت زيادة يف الديون 
بنســـبة 50 بالمائـــة يف كثير من األحيـــان – وأفادت حوايل 75 
بالمائـــة مـــن األســـر بعـــدم وجـــود مدخـــرات لديها وأنهـــا مثقلة 
بالديـــون، ممـــا يجعلهـــا ضعيفـــة للغايـــة. يف حيـــن أن األســـر 
النازحـــة كانـــت يف الغالـــب أســـوأ حـــاالً مـــن خـــال مؤشـــرات 
مختلفـــة، إال أن التجـــارب الناجمـــة عـــن تأثيـــر فيـــروس كورونا 

المستجد والقدرة على التكيف لم تختلف بشكل كبير. 

أبـــرزت الدراســـة أن االحتياجات األساســـية التـــي تعتبر مهمة 
تتـــم  ال  كثيـــراً  المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  تفشـــي  الحتـــواء 
تلبيتهـــا. حـــددت األســـر الغـــذاء والنقـــد والمســـاعدة الطبيـــة 

والميـــاه باعتبارهـــا احتياجـــات ذات أولويـــة، وكانـــت معظـــم 
األســـر تفتقـــر إىل مـــواد النظافة الكافية، بمـــا يف ذلك الصابون 
يف  اســـتمروا  المســـتجيبين  أن  بـــدا  حيـــن  يف  والمطهـــرات. 
الوصـــول إىل األســـواق وأشـــاروا إىل أن معظـــم الســـلع ال تزال 
متوفـــرة، كان ُينظـــر إىل األســـعار علـــى أنهـــا أعلـــى بكثيـــر ممـــا 
كانـــت عليـــه مـــن قبـــل. أشـــار المســـح أيضـــاً إىل الحاجـــة إىل 
كثـــر شـــموالً إىل جانـــب معلومـــات عمليـــة  حزمـــة معلومـــات أ

حول فيروس كورونا المستجد.

اســـتناداً إىل الدراســـة، خلـــص االئتـــاف النقـــدي لليمن إىل أنه 
يتعيـــن علـــى الجهـــات الفاعلـــة اإلنســـانية والجهـــات المانحـــة 
النقديـــة  التحويـــات  وتنســـيق  ودعـــم  مراقبـــة  مواصلـــة 
المباشـــرة، والتـــي يجـــب أن تتكامـــل بشـــكل مثايل مـــع أنواع 
أخرى من المســـاعدات طويلة األجل لمســـاعدة المجتمعات 
علـــى مواجهـــة اآلثـــار الضـــارة المترتبـــة علـــى تفشـــي فيروس 

كورونا المستجد.

الريـــال اليمنـــي يســـجل أدىن مســـتوى لـــه علـــى اإلطـــاق يف 
المحافظـــات الجنوبية، مما ضاعف المخاطر التي تهدد األمن 

الغـــذايئ، قبـــل أن يتعـــاىف بحلول نهايـــة العام
كتوبـــر ونوفمبـــر 2020، تراجعـــت قيمـــة الريـــال  يف شـــهري أ
اليمنـــي بشـــكل حاد يف المحافظات الجنوبيـــة لتصل إىل أدىن 
مســـتوى لهـــا علـــى اإلطـــاق عنـــد 920 ريـــال يمنـــي مقابـــل 
الدوالر األمريكي يف 9 ديســـمبر. بدأت قيمة الريال يف التعايف 
يف منتصف ديســـمبر بعد تشكيل حكومة جديدة يف الجنوب 
يف إطـــار اتفـــاق الريـــاض، مســـتعيداً 40 بالمائـــة مـــن قيمتـــه. 
بعـــد موافقـــة المملكة العربية الســـعودية على ســـحب 94.7 
مليـــون دوالر أمريكـــي مـــن البنـــك المركـــزي اليمنـــي يف 21 

كبـــر وتم تداوله بســـعر 625  ديســـمبر، ارتفـــع الريال بشـــكل أ
ريـــال يمنـــي مقابل الدوالر األمريكي بحلول 28 ديســـمبر. مع 
للصدمـــات  ويتعـــرض  هًشـــا،  الريـــال  تعـــايف  يـــزال  ال  ذلـــك، 
والتقلبـــات االقتصاديـــة والسياســـية. تراجعـــت قيمـــة الريـــال 
اليمنـــي إىل 695 ريـــال يمنـــي مقابـــل الـــدوالر األمريكـــي يف 
أعقـــاب الهجـــوم على مطـــار عدن يف 30 ديســـمبر مع وصول 

أعضاء الحكومة الجديدة إىل عدن.
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أسعار سلة الغذاء الدنيا لعام 2020

المصدر: منظمة األغذية والزراعة

تقلصـــت جميع المصادر األربعة الرئيســـية للعمات األجنبية 
الصـــرف  ســـعر  علـــى  أثـــر  ممـــا   ،2020 عـــام  يف  اليمـــن  يف 
والتضخـــم وأســـعار المـــواد الغذائية والســـلع األخـــرى. العملة 
األجنبيـــة أمـــر حيـــوي لاقتصـــاد اليمني حيـــث تســـتورد الباد 
حـــوايل 90 بالمائـــة مـــن االحتياجات من الغـــذاء والوقود. أدت 
انخفـــاض تحويـــات  المســـتجد إىل  جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
مصـــدر  كبـــر  أ تمثـــل  التـــي  الخـــارج،  يف  العامليـــن  اليمنييـــن 
للعمـــات األجنبيـــة، خاصـــة مـــن دول الخليج. تشـــير البيانات 
التـــي تـــم جمعهـــا مـــن قبـــل االئتـــاف النقـــدي لليمـــن إىل أنـــه 
علـــى الرغـــم مـــن أن التحويـــات قـــد تعافت بشـــكل متواضع 
يف األشـــهر األخيـــرة، إال أنهـــا ال تزال أقل بكثير من المســـتويات 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  تفشـــي  قبـــل  عليهـــا  كانـــت  التـــي 
المســـتجد؛ ذكـــرت 65 بالمائـــة مـــن محـــات الصرافـــة التـــي 
شـــملها المســـح الـــذي تـــم إجـــراؤه من قبـــل االئتـــاف النقدي 
لليمـــن يف نوفمبـــر 2020 أن التحويـــات الماليـــة لـــم تعود إىل 
المســـتويات التـــي كانـــت عليهـــا قبل تفشـــي جائحـــة فيروس 
كورونـــا المســـتجد. تفاقـــم الوضـــع بســـبب انخفـــاض الطلـــب 
العالمـــي علـــى مشـــتقات الوقـــود بســـبب الجائحـــة، مما أدى 
إىل انخفـــاض حـــاد يف صـــادرات النفـــط اليمنـــي، األمـــر الـــذي 
للحكومـــة  األجنبـــي  النقـــد  احتياطيـــات  كل  تـــآ إىل  أفضـــى 
المعتـــرف بها دولياً. تم تعليق عمليات الســـحب من الوديعة 
النقديـــة الســـعودية البالغة 2.2 مليـــار دوالر أمريكي يف البنك 
المركـــزي اليمني يف عدن، والتي ســـاعدت المســـتوردين منذ 
مارس 2018 على شـــراء الســـلع األساســـية بأســـعار الصرف 
المدعومة، بين أبريل وأغســـطس، ومرة أخرى بين أغسطس 
وديســـمبر. وافقـــت المملكة العربية الســـعودية على ســـحب 
94.7 مليـــون دوالر أمريكي من الوديعة يف 21 ديســـمبر، مما 
ســـاعد على اســـتقرار ســـعر الصـــرف. غير أن الوديعـــة النقدية 
البنـــك  أن  يعنـــي  ممـــا  النفـــاد،  علـــى  أوشـــكت  الســـعودية 
المركـــزي اليمنـــي ال يمكنـــه تغطيـــة األمـــوال الازمة لـــواردات 
الســـلع األساســـية بالعملة األجنبية دون وديعة نقدية جديدة 
أو جهـــات مانحـــة دوليـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  مـــن 
المســـاعدات  يف  كبيـــر  انخفـــاض  هنـــاك  كان  أخيـــراً،  أخـــرى. 
دوالر  مليـــار   4.06 مـــن   –  2020 عـــام  لليمـــن يف  الخارجيـــة 
أمريكـــي يف عـــام 2019 إىل 1.92 مليـــار دوالر أمريكـــي يف عام 

2021 – انخفاض بنسبة 54 بالمائة.

كان انخفـــاض قيمـــة الريال والتضخم من العوامل الرئيســـية 
يف ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة يف عـــام 2020، وخاصة يف 
الغذائيـــة  المـــواد  أســـعار  تضاعفـــت  الجنوبيـــة.  المحافظـــات 
خـــال الفتـــرة بين عامي 2015 و 2019 واســـتمرت األســـعار 
يف االرتفـــاع طـــوال عـــام 2020. كان متوســـط الســـعر الوطنـــي 
للســـكر يف نوفمبـــر 2020 أعلـــى بنســـبة 46 بالمائـــة منـــه يف 
نوفمبـــر 2019، ينمـــا ارتفـــع ســـعر حبـــوب القمـــح بنســـبة 28 
بالمائـــة وارتفع ســـعر دقيق القمح بنســـبة 25 بالمائة وارتفع 
بالمائـــة. ســـاهمت عوامـــل   23 بنســـبة  الطهـــي  زيـــت  ســـعر 
أخـــرى يف زيـــادة أســـعار المـــواد الغذائيـــة. يشـــمل هـــذا األمـــر 
المنافســـة بيـــن األطـــراف للســـيطرة علـــى تمويـــل الـــواردات؛ 
أدى الصـــراع إىل ارتقاع تكاليف النقل والخدمات اللوجســـتية 
يف كل مرحلـــة مـــن مراحـــل سلســـلة إمـــدادات الغـــذاء، كما أثر 
اإلمـــدادات  فيـــروس كورونـــا علـــى ساســـل  تفشـــي جائحـــة 
العالمية واألســـعار. أدى ارتفاع أســـعار الوقود ونقص الوقود 
– الناجـــم عـــن عـــدم قـــدرة الحكومـــة المعترف بهـــا دولياً على 
الدفـــع لمـــوردي الطاقة الدوليين بســـبب تقلـــص احتياطيات 
النقـــد األجنبـــي – إىل تعطـــل تقديـــم الخدمات العامـــة، بما يف 
المـــواد  أســـعار  رفـــع  يف  وتســـبب  والميـــاه،  الكهربـــاء  ذلـــك 

الغذائية والسلع األخرى يف المحافظات الجنوبية.

يف شـــهر نوفمبـــر، ارتفـــع متوســـط التكلفـــة الشـــهرية الوطنيـــة 
لســـلة الغـــذاء الدنيـــا / ســـلة الغـــذاء للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة 
كتوبر، وبنســـبة 16.2 بالمائة  بنســـبة 2 بالمائة مقارنة بشـــهر أ
مقارنـــة بشـــهر ينايـــر 2020. غير أن تكلفة ســـلة الغـــذاء للبقاء 
علـــى قيـــد الحياة يف المحافظات الجنوبية كانت أعلى بنســـبة 
35 بالمائـــة مقارنـــة بتكلفتهـــا يف المحافظـــات الشـــمالية، يف 
الحيـــاة يف  قيـــد  علـــى  للبقـــاء  الغـــذاء  تكلفـــة ســـلة  أن  حيـــن 
ســـقطرى، حيـــث تـــم تســـجيل أعلى زيـــادة يف الجنـــوب، كانت 
تقريبـــاً ضعـــف مـــا هي عليـــه يف صنعاء يف الشـــمال، 63,250 

ريال يمني مقابل 32,050 ريال يمني.
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

إيدن أوليري
 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن

oleary@un.org :بريد الكتروين

تابيوا جومو
رئيس وحدة االتصال والتقارير، اليمن-صنعاء

 تلفون: 967-712-222-860+
gomo@un.org :بريد الكتروين

 إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط:
 www.unocha.org/yemen 

www.unocha.org 
www.reliefweb.Int

اســـتمرار نقـــص الوقـــود يف محطـــات الوقـــود يف المحافظـــات 
الشـــمالية

اســـتمر ورود تقاريـــر عـــن نقص إمـــدادات الوقـــود يف محطات 
الوقـــود يف المحافظـــات الشـــمالية طـــوال شـــهر ديســـمبر، وإن 
اختلـــف الوضـــع من محافظة إىل أخرى. اســـتمر العمل بخطة 
الطـــوارئ الخاصة بشـــركة النفـــط اليمنية التي تـــم تنفيذها يف 
نهايـــة نوفمبـــر، ممـــا أدى إىل تقليـــص عـــدد محطـــات الوقـــود 
التـــي يمكـــن فتحهـــا، وســـاعات العمـــل وكميـــة وعـــدد مـــرات 
يف  الوقـــود  محطـــات  أمـــام  طوابيـــر  تشـــكلت  الوقـــود.  شـــراء 
بعـــض المحافظـــات خال الشـــهر. لم يتضح بعـــد أي أثر على 

الوضع اإلنساين.

بموجـــب خطـــة الطـــوارئ يف مدينـــة صنعـــاء، كان هنـــاك 46 
محطـــة وقـــود مفتوحـــة يف األســـبوع األول من ديســـمبر، و 16 
الثالـــث مـــن  الثـــاين، ويف وقـــت مـــا يف األســـبوع  يف األســـبوع 
الشـــهر تـــم فتـــح 3 محطـــات وقـــود فقـــط. تشـــكلت طوابيـــر 
طويلـــة أمـــام محطـــات الوقـــود خـــال الشـــهر. بعـــد ورود أنبـــاء 
عـــن وصـــول ســـفينة وقـــود تحمـــل 29,45 طـــن متـــري مـــن 
عـــدد  ارتفـــع  ديســـمبر،   24 يف  الحديـــدة  مينـــاء  إىل  البنزيـــن 
محطـــات الوقـــود العاملـــة يف مدينـــة صنعـــاء إىل 41 محطـــة، 
وُســـمح بشـــراء 40 لتـــر مـــن البنزيـــن للســـيارات كل 5 أيـــام، 
على الرغم من اســـتمرار الطوابير لشـــراء الوقود. تراوح ســـعر 
الوقـــود يف الســـوق غيـــر الرســـمية بيـــن 8,000 ريـــال يمنـــي 
)حـــوايل 13.33 دوالر أمريكـــي( و 10 آالف ريال يمني )حوايل 
16.66 دوالر أمريكـــي( مقابـــل 20 لتـــراً مـــن البنزيـــن خـــال 
الشـــهر، مقارنـــة بالســـعر الرســـمي البالـــغ 5,900 ريـــال يمنـــي 

)حوايل 9.83 دوالر أمريكي(.

بحلـــول منتصـــف ديســـمبر، كان عـــدد قليـــل مـــن محطـــات 
التـــي تعمـــل يف منطقـــة مركـــز إب، فيمـــا  الرســـمية  الوقـــود 
توســـعت الســـوق غيـــر الرســـمية وارتفعـــت األســـعار إىل 10 
آالف ريـــال مقابـــل 20 لتـــراً يف محافظتـــي إب وتعـــز. بحلـــول 
الوقـــود  محطـــات  مـــن  المزيـــد  بفتـــح  ُســـمح  الشـــهر،  نهايـــة 
وُســـمح بتعبئـــة المركبـــات بكميـــة تبلـــغ 30 لتـــراً مـــن البنزين 

كل 5 أيـــام، ولكـــن، كمـــا هـــو الحـــال يف مدينـــة صنعاء، اســـتمر 
الوقـــوف يف طوابيـــر للحصـــول علـــى الوقـــود. يف الحديـــدة، تـــم 
إغـــاق جميع محطات الوقود بحلول منتصف الشـــهر وظلت 
محطـــات قليلـــة فقـــط مفتوحـــة يف حجـــة والمحويـــت. غير أنه، 
وبحلـــول نهاية الشـــهر، أعيد فتح بعـــض محطات الوقود، ولم 
تكـــن هنـــاك طوابير أمام محطات الوقـــود وكان الوقود متوفراً 
ويســـهل الحصول عليه. بشـــكل عـــام، كان ألزمـــة الوقود تأثير 
مـــن خـــال محطـــات  الوقـــود متوفـــراً  أقـــل يف صعـــدة. ظـــل 
الوقـــود الرســـمية علـــى مـــدار الشـــهر إىل جانب توفـــر إمدادات 
الرســـمية، حيـــث تقلبـــت األســـعار يف  الســـوق غيـــر  كبـــر يف  أ
منتصف الشـــهر، بلغ ســـعر الوقود 7,500 ريال يمني )حوايل 
والجـــوف.  لتـــر يف صعـــدة   20 أمريكـــي( مقابـــل  12.5 دوالر 
بحلـــول نهايـــة الشـــهر، كانـــت محطـــات الوقـــود تعمـــل وكانت 

شركة النفط اليمنية توفر المزيد من اإلمدادات عند الحاجة.

مـــن حيـــث واردات الوقـــود إىل المحافظـــات الشـــمالية، فإنـــه 
كتوبر كانت هناك زيادة يف عدد ســـفن الوقود  منـــذ منتصـــف أ
التـــي ُســـمح لها بالرســـو يف مينـــاء الحديدة، ووفقـــاً آللية األمم 
المتحـــدة للتحقـــق والتفتيـــش يف اليمـــن، أفرغـــت 17 ســـفينة 
كميـــات إجماليـــة بلغـــت 353,454 طـــن متري من مشـــتقات 
كتوبـــر ونوفمبـــر 2020 مقارنـــة مـــع 22 ســـفينة  الوقـــود يف أ
قامـــت بتفريـــغ 403,898 طـــن متـــري مـــن مشـــتقات الوقود 
خـــال نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي. مـــع ذلـــك، انخفض 
عـــدد الســـفن التـــي تقـــوم بتفريـــغ مشـــتقات الوقـــود يف ميناء 
الحديـــدة يف ديســـمبر 2020، عندمـــا قامـــت 4 ســـفن بتفريـــغ 
75,904 طـــن متـــري مـــن مشـــتقات الوقـــود، مقارنـــة مـــع 9 
ديســـمبر  يف  متـــري  طـــن   248,265 بتفريـــغ  قامـــت  ســـفن 

.2019


