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بأطيب  نتقدم  أن  يسرنا  المبارك  رمضان  شهر  بمناسبة 
العربية  اليمني وأمتنا  أبناء شعبنا  لكافة  التهاني والتبريكات 
المناسبة  هذه  يعيد  أن  وجل  عز  المولى  داعين  واالسالمية 
على اليمن وقد حل السالم في ربوعه واستعاد عافيته وأمنه 

واستقراره.

و هذا  اإلصدار  الخاص من نشرة المستجدات االقتصادية 
على  أساسي  بشكل  الضوء  يسلط  اليمن  في  واالجتماعية 
اإلجراءات  و  اليمن،  في  الصحي  للقطاع  الحالي  الوضع 
المستجد )كوفيد  فايروس كورونا  لمكافحة  المتخذة  الوطنية 
االجتماعي  المستوى  على  التداعيات  أهم  إبراز  مع   )-19
السياسات والمعالجات  الى  الوصول  ثم  واالقتصادي  ومن 
سيتناول  العدد  هذا  أن  كما  محددة.  تدخالت  وفق  المقترحة 
محاوره  من  العديد  في  واالقليمي  الدولي  البعد  بإيجاز 
الحالية  بطبيعتها  كونها  اليمن  على  تداعياتها  النعكاسات 
الهشة  الدول  من  والصراع  الحرب  ظروف  وبسبب 
واألقليمية  العالمية  والتقلبات   للتغيرات  واألكثرعرضة 
والتعرف على خطط  أخرى لإلطالع  من جهة. ومن جهة 
االستجابة األممية و الدولية و اإلقليمية، وتجارب العديد من 
منها مع  االستفادة  الجائحة  بغرض  الدول في مجابهة هذا 

تطور انتشار الفايروس، القدر اهلل.

المقدمـة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

حقائق ومؤشرات

                

                

ســعر الصرف الموازي في 
نوفمبر 2019. 

)WHO, Yemen 2018 ()النشرة الشهرية لمراقبة السوق، فبراير 2019()4(

) WHO, Yemen 2018(

)توقعات قطاع الدراسات، وزارة التخطيط(

محافظة  لديها عدد كافي  
العاملين الصحيين)19(.  

يحتاجون  للمساعدة للوصول إلى 
الرعاية الصحية)7(

في اليمن بحاجة إلى نوع من أنواع 
المساعدة اإلنسانية أو المساعدة 

في مجال الحماية7(

من المرافق الصحية خارج نطاق الخدمة 
بشكل جزئي أو كلي)19(

متاحين لكل 10000
 فرد في اليمن)19(.

انخفاض تحويالت المغتربين  
نتيجة تداعيات كورونا)14(

توقعات االنكماش للناتج المحلي 
االجمالي الحقيقي عام 2020 في 

حالة انتشار فايروس كورونا

ريال/دوالر622

من3

مليون شخص19.7

مليون شخص24.1

فقط 10 عاملين صحيين

%70-%60

%3.3-

 % 50 

أوال: تطور انتشار فايروس كورونا املستجد على 
املستوى الدويل واالقليمي والوطين.

ثانيا:الوضع الراهن للنظام الصحي يف اليمن. 
ثالثا:العوامل املساعدة على انتشار فايروس كورونا 

املستجد يف اليمن.
رابعا : االجراءات الوطنية املتخذة ملجاهبة فايروس 

كورونا املستجد )كوفيد 19(.
خامسا : اآلثار والتداعيات االقتصادية واالجتماعية 

لتفشي فايروس كورونا املستجد.
سادسا : خطط االستجابة  لألمم املتحدة واملنظمات 

الدولية واالقليمية والوطنية  ملكافحة فايروس 
كورونا املستجد.

سابعا: املعاجلات والتدخالت ذات األولوية.

في هذا اإلصدار: 

متهيد:
استفاق العالم على فاجعة غير مسبوقة وغير مألوفة حينما ظهر فايروس 
كورونا )كوفيد 19-( في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر 2019، ثم ما 
لبث ان تفشى واجتاح دول العالم في مطلع 2020 واليزال ينتشر بسرعة 
11 مارس  في  العالمية  الصحة  دفع منظمة  الذي  االمر  النار  في  الهشيم 
التأهب واالستعداد بخطط االستجابة  الى تصنيفه كجائحة عالمية تتطلب 
لمواجهة تفشي الفايروس الذي بات يهدد الكيان البشري والحياة اإلنسانية 
يوما بعد آخر، حيث أصاب مئات اآلالف من الناس وحصد أرواح عشرات 
اآلالف حتى في أكثر الدول تقدمًا واليزال ينتشر بمعدالت متزايدة مخلفًا 
الصحية  األنظمة  وعجزت  والوفيات  المصابين  من  هائلة  أرقام  وراءه 

المتقدمة  -حتى اآلن-  عن وأده واكتشاف عالج أو مصل للقضاء عليه.

انتشاره  لمنع  احترازية  إجراءات  اليمن  ومنها  العالم  دول  تبنت  وقد 
ومحاصرته - ريثما يتوصل العلماء الى عقار لهزيمته وعالجه - تمثلت 
في الحجر الصحي للمصابين والحجر المنزلي والتباعد االجتماعي لعموم 
والجامعات  المدارس  في  الدراسة  علقت  ذلك  سبيل  وفي  المجتمع  أفراد 
وتجمدت كثير من األنشطة االقتصادية واالجتماعية والترفيهية وأوقفت 
حركة الطيران وأغلقت الحدود كما أعلنت الدول أيضًا حضر التجوال، 

فضال عن عزل كلي او جزئي للمناطق الموبوءة.

22

إصدار خاص
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الجدير بالذكر ان جائحة كورونا لم تكن أزمة صحية فقط بل خلفت أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة أدخلت االقتصاد العالمي مرحلة الركود 
االقتصادي وأحدثت صدمة اقتصادية قلبت أولويات الدول االقتصادية واالجتماعية رأسًا على عقب األمر الذي جعل الدول تتبنى - بالتوازي 
مع دعم األنظمة الصحية - خططًا وبرامج إنعاش اقتصادية للحيلولة دون انهيار االقتصاد وافالس الشركات واضطراب األسواق المالية  

والنقدية.

و برغم  آمال الجميع التي كانت تطمح الى بقاء اليمن خالية من هذا الفايروس، إال أن هذا األمر قد تبدد لألسف بعد أن  ظهرت أولى حاالت 
اإلصابة بفايروس كورونا )كوفيد19-( في 10 ابريل بمدينة الشحر بمحافظة حضرموت، ثم تبعها مؤخرًا اإلعالن عن خمس حاالت جديدة 
في عدن في 29 ابريل. وأدى اكتشاف هذه الحاالت الى دق ناقوس الخطر، و تزايد المخاوف من انتشار الفايروس السيما والقطاع الصحي 
في اليمن يفتقر الى التجهيزات والمعدات الطبية فضاًل عن تدمير أجزاء كبيرة من بنيتة التحتية نتيجة الحرب والصراع، االمر الذي يتطلب 
حشد الدعم الدولي لليمن خاصة وانه يواجه ازمة إنسانية مستفحلة – تعد هي األسوأ على المستوى العالمي- ويعاني من ارتفاع معدالت الفقر 

والبطالة وتراجع النشاط االقتصادي.

وضع االنتشار السريع لفايروس كورونا )كوفيد19-(  صحة و حياة اإلنسان واالقتصاد 
العالمي والنظام الدولي بكل مكوناته أمام اختبار وتحدي جديد في ظل االرتفاع المتزايد 
في أعداد اإلصابات الكبيرة في العالم  ومنذ ظهوره في الصين مع نهاية العام 2019، 
انتشر بصورة مخيفة إلى كافة دول العالم حيث تفيد آخر اإلحصاءات بأن وفيات جائحة 
كورونا بلغت 217,769  حالة، وأنه قد أصاب 3,090,445  حالة، بينما تعافى من 
الجائحة أكثر من  مليون حالة عبر العالم.  وتأتي الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة 
األولى من حيث عدد الوفيات بـ 52,428   وفاة فيما تأتي ايطاليا و المملكة المتحدة في 
المرتبة الثانية  والثالثة بـ 27,682  و 26,097   حالة وفاة على التوالي. )حسب موقع 

 .)10:00pm CEST ,30/4/2020 :منظمة الصحة العالمية

وعلى المستوى االقليمي ، سجلت اإلصابات بفايروس كورونا المستجد ) كوفيد - 
19( عدد 187,556   حاله إصابه  بينما بلغت الوفيات 7,561   أما المتعافين فعددهم 
95,283.  معظم هذه الحاالت كانت في أيران وحدها، حيث وصلت عدد االصابات 
فيها 94,640  حالة و الوفيات بلغت 6,028 .  وعلى المستوى الوطني )اليمن(، فهناك  
- وهلل الحمد-  حتى اآلن فقط 6 حاالت إصابة مؤكدة تم الكشف عنها؛ األولى كانت في 
10 ابريل 2020، والخمس حاالت األخرى أعلن عنها  في 29 ابريل 2020. )حسب 
موقع منظمة الصحة العالمية - المكتب اإلقليمي للشرق األوسط: األحد 30/4/2020, 

.)6:00pm

: تطور انتشار فايروس كورونا املستجد على املستوى الدويل واالقليمي والوطني
ً
أوال

فايروس كورونا يسبب لدى البشر حاالت عدوى 
اجلهاز التنفسي اليت تتراوح حدهتا من نزالت الربد 

الشائعة إىل األمراض األشد وخامة مثل متالزمة 
الشرق األوسط التنفسية واملتالزمة التنفسية احلادة 

الوخيمة )السارس(. 
)حبسب تعريف منظمة الصحة العاملية(.

https://www.gau.edu.tr/en/duyu� مصدر الصورة:
ru/18754/covid�19

الشكل)1(: مستوى انتشار فايروس كورونا )كوفيد- 19( على مستوى العامل طبقا آلخر حتديث: 2020/4/30 

Source: WHO; https://covid19.who.int/
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يصنف اليمن ضمن الدول منخفضة التنمية البشرية حيث يعتبر ضمن أدنى دول العالم-  في المرتبة 177 من أصل 189 دولة - على مستوى 
العالم في تقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2019)1(. ويقوم القطاع الصحي بدور مباشر في تعزيز التنمية البشرية من خالل الحفاظ على 
صحة الفرد ورفع إنتاجيته، وبالتالي زيادة فرص الدخل وتحسين مستوى المعيشة للسكان. وتعد الرعاية الصحية من الحقوق األساسية التي 
نص عليها الدستور اليمني في المادة)54(« الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين تكفله الدولة«. أن هشاشة النظام الصحي في اليمن وتدهور 
المؤشرات الصحية  ستؤديان الى اوضاع كارثية مع ترقب ومخاوف انتشار فايروس كورونا وتسجيل أول حالة اصابة بالفايروس في  اليمن .

ُتعد شدة المعاناة الحالية واالحتياجات الصحية التي يصعب  تلبيتها وخاصة للسكان األكثر عرضًة للضرر مخيفة للغاية، حيث تم إجراء 
تقييم لالحتياجات الصحية كجزء من عملية النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية بناًء على نتائج نظام مراقبة توفر الموارد الصحية؛ 2018م 

)HeRAMS( التي تٌقدر أن)2(: 

ان جاهزية المرافق الصحية لمواجهة فايروس كورونا في اليمن 
بنسبة  حاليًا  يعمل  الصحي  النظام  ان  الصعوبة، حيث  بالغة  ستكون 
50% من قدرته  الفعلية، حيث  أن 50% فقط من المرافق الصحية 
نسبته  ما  وحوالي  جزئيًا  يعمل  منها   %35 وأن  كامل  بشكل  تعمل 
15% توقف تمامًا، بسبب األضرار التي خلفتها الحرب والصراعات  
أو نقص في الكادر – فجزء من هذا الكادر وخاصة عالي  التأهيل 
األدوية  أو نقص في  الداخلية-   الخارج بسبب األوضاع  الى  هاجر 
والمواد الطبية، كما أن إمكانية الوصول محدودة إلى المرافق بسبب 
األوضاع األمنية.   أيضًا أغلب المستشفيات في اليمن ال تمتلك أنظمة 
النهائي  الموقع  تحديد  يجب  وبالتالي  الصحية  النفايات  من  تخلص 

للتخلص من النفايات مع ضمان النقل اآلمن إلى هذه المواقع.

وبشكل خاص، النظام الصحي ال يزال غير مؤهل و يفتقر لإلمكانات لالستجابة السريعة والمبكرة النتشار األوبئة واالمراض المعدية: 

يظهر الشكل )3( مستوى توفر خدمات األمراض المعدية في المرافق الصحية على مستوى المحافظات مرتبة من األدنى إلى األعلى، 
حيث كانت محافظات الجوف ومأرب والضالع تعاني من مستويات مرتفعة وتثير القلق حول عدم توفر خدمات األمراض المعدية في المرافق 
الصحية بنسب تفوق 60%. وبوجه عام، كان 43% فقط من المرافق الصحية العاملة يتوفر لديها خدمات مكتملة لمعالجة األمراض المعدية 
بينما 40% من المرافق العاملة توفرها جزئيًا و 17% ال توفر تلك الخدمات كليًا.  وهذا يدل أنه من الصعب جدًا  تطبيق إجراءات التباعد 
االجتماعي والجسدي والعزل الذاتي في المرافق الصحية المكتظة أصاًل. خاصة وان الصراع في اليمن خلف ما يقرب من 20 مليون نسمة، 

نصفهم من األطفال، ممن هم في حاجة للحصول على مساعدات الرعاية الصحية األولية.

7 مليون شخص ) من أصل عدد سكان 30 مليون نسمة( بحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية وأن 14 مليون بحاجة ماسة لهذه الخدمات. -  

الوصول -   إمكانية  الصحية بسبب ضعف  للخدمات  احتياجًا  تعد ضمن األشد  333 مديرية(  المديريات )203 مديرية من أصل  ثلثي 
للخدمات الصحية وتتوزع هذه المديريات على 22 محافظة ويتفاوت مستوى شدة االحتياج من محافظة إلى أخرى. 

: الوضع الراهن للنظام الصحي يف اليمن
ً
ثانيا

الشكل)2(: حالة املرافق الصحية يف اليمن  

املرافق الصحية اليت تعمل بشكل كلي وجزئي وال تعمل %
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Source: WHO, Yemen: Health Resources and Services Availability Mapping 
System 2018 (HeRAMS)

)1( UNDP, 2019 Statistical Update.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_arabic.pdf
)2( WHO, Yemen: Health Resources and Services Availability Mapping System 2018 )HeRAMS(.
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الشكل)3(: مستوى توفر خدمات األمراض املعدية يف املرافق الصحية

الشكل)4(: عدد العاملني الصحيني لكل 10 ألف شخص من السكان حسب املحافظات
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Source: MoPHP and WHO, Service Availability and Health Facilities Functionality in 16 Governorates, October 2016.

Source:WHO, Yemen: Health Resources and Services Availability Mapping System 2018 (HeRAMS)

تلبية  أمام  عاجزًا  يقف  الصحي  النظام  يجعل  اليمن  في  اإلنسانية  األزمات  سياق  في  الصحية  بالخدمات  السكان  تغطية  مستوى  تدني 
االحتياجات الالزمة لمواجهة اإلصابات المحتملة بفايروس كورونا:

يبين الشكل)4( أن النظام الصحي يعاني عجزًا واضحا في الكوادر الصحية، هناك 10 عاملين صحيين في المتوسط لكل 10,000 شخص 
في اليمن بينما ينبغي توفر 22 عامل صحي على األقل في أوقات األزمات اإلنسانية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، أي أن 3 محافظات 
فقط من 22 محافظة يتوفر فيها هذا المعيار. كما أن نسبة االطباء المتخصصين 5% واالطباء العموم 5% من العاملين الصحيين. وهذا يدل 

على صعوبة توفير الكادر الطبي المتخصص أثناء االزمات وتفشي األوبئة لرعاية الحاالت المصابة وإيقاف انتشار الجائحة.
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الشكل)5(: عدد االسرة لكل 10 ألف شخص من السكان
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Source:WHO, Yemen: Health Resources and Services Availability Mapping System 2018 (HeRAMS)

ويبين الشكل )5 ( أن هناك أقل من 5 أسَرة لكل 10000 شخص في المتوسط في اليمن،  وهو مستوى دون المعايير الدولية ومعايير منظمة 
الصحة العالمية المحددة بـ 10 أسرة على االقل لكل 10,000 شخص. ويعتبر مؤشر عدد األسرة لكل 10 ألف شخص من أهم المؤشرات التي 

تظهر ضعف قدرة النظام الصحي على تلبية االحتياجات الالزمة لمواجهة اإلصابات المحتملة بفايروس كورونا. 

وتؤكد هذه النتائج أن النظام الصحي ال يزال غير مؤهل  لالستجابة السريعة والمبكرة النتشار األوبئة واألمراض المعدية ومنها جائحة 
كورونا، مما ساهم في تفشي الكثير من األوبئة. لذلك يحتاج النظام الصحي أثناء تفشي األوبئة إلى تخصيص موارد إضافية لرعاية الحاالت 
المصابة وإيقاف انتشار الوباء. وكثيرًا ما يؤدي ذلك إلى مزاحمة الخدمات الصحية الروتينية لألم والطفل وغيرها ألنه يتم إعطاء األولوية 
بالتوازي مع  المطلوب، وقد تعرض لصدمات قوية  المستوى  النظام الصحي دون  اليمن اليزال  لرعاية مرضى األوبئة. و بشكل عام في 

ضغوط الطلب على المرافق الصحية.

إن فرضية تفشي الفايروس في اليمن – في ظل تدني االمكانيات-  يمكن أن يوصف بالكارثي، خاصة وأن هناك العديد من العوامل المحفزة 
لهذه الفرضية، أبرزها ما يلي:

إن  ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي من القضايا المزمنة في اليمن التي تفاقمت بصورة غير مسبوقة خالل السنوات القليلة الماضية حيث 
أشارت نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل IPC للفترة من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019)3(، إلى ان 15.9 مليون شخص أي %53 
من السكان يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد )المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل(،  وذلك رغم وجود المساعدات 
الغذائية االنسانية الشكل )6(. وما يثير القلق أنه و ألول مرة 63,500 شخص وصلوا المرحلة الخامسة )الكارثة( من التصنيف المرحلي 
المتكامل، مما يعكس المعاناة العالية جدًا النعدام األمن الغذائي بين بعض الفئات السكانية التي باتت تقاسي الجوع وغير قادرة على تلبية 
احتياجاتها الغذائية. بينما ترتفع نسبة السكان الذين  يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد الى 67% في حالة عدم وجود المساعدات الغذائية 
أي 20.1 مليون شخص. و يؤدي تزايد انعدام األمن الغذائي إلى أن تصبح الكثير من المجتمعات المحلية أكثر عرضة لتفشي األمراض 

واألوبئة، بما فيها جائحة الكورونا. 

علمًا بأن اليمن يواجه مشكلة غزو أسراب الجراد ويعاني حاليًا من تكاثر الجراد الصحراوي والذي يتضاعف بسبب األمطار الغزيرة ويشكل 
تهديدًا خطيرًا على مناطق اإلنتاج الزراعي خالل األشهر الثالثة القادمة وقد ينتج عن ذلك آثار ضاره على الغالل الزراعية واألقتصاديات 

المحلية بما يؤثر على األمن الغذائي وسبل عيش السكان.

: العوامل املساعدة على انتشار فايروس كورونا املستجد يف اليمن
ً
ثالثا

1 – ارتفاع معدالت انعدام األمن الغذائي:

)3( التصنيف المرحلي المتكامل IPC للفترة من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019.
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الشكل)6(: نسبة إنعدام األمن الغذائي %
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األزمة الثالثية:
 ارتفاع ألسعار العاملية للوقود

 والغذاء األزمة املالية 
العاملية 2008-2007. 

تداعيات
 2011 

مع املساعدات 
الغذائية االنسانية

تداعيات احلرب اجلارية وما رافقها من أزمات
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الـمصدر: املسح الشامل لألمن الغذائي، 2014. والتصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي، 2015-2016، 2017 و 2019.

:  لقد وصلت األوضاع االنسانية في اليمن إلى نقطة حرجة متأثرة بتداعيات الحرب والصراع .األمر الذي لفت انتباه اطرافًا اقليمية ودولية 
فاعلة لضرورة تبني تدخالت عاجلة لتخفيف األزمة، والقى اهتمامًا كبيرًا في أروقة المنظمات الدولية. ورغم أهمية التدخالت التي ُنفذت 
لتخفيف أزمة العملة ومنها تمويل واردات السلع الغذائية األساسية بسعر صرف تفضيلي إال أن األوضاع المعيشية في البالد الزالت متردية 
خاصة في ظل استمرار أزمة مرتبات جزء كبير من موظفي الدولة . حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 80% من اليمنيين يعيشون تحت 
خط الفقر)4(. وتشير هذه المعطيات على ان أي اجراءات للحد من تفشي فايروس كورونا في اليمن )مثال؛ الحجر الصحي المنزلي( قد تكون 
عرضة للفشل من قبل الفئات األشد فقرًا واألكثر تضررًا،  وقد ينتج عنها في حالة استمرارها لفترات طويلة  مزيد من حدة انتشار الفقر بين 

السكان.

ال تزال حالة التغذية في اليمن مثيرة للقلق، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 7.4 مليون شخص بحاجة إلى خدمات لعالج سوء التغذية 
أو الوقاية منها، بما في ذلك 4.4 مليون شخص في حاجة ماسة. ويبلغ عدد السكان الذين هم بحاجة الى عالج سوء التغذية الحاد 3.2  مليون 

شخص منهم2 مليون طفل دون سن الخامسة و 1.14 مليون امرأة من النساء الحوامل والمرضعات. 

وهناك خمس محافظات تسود فيها معدالت لسوء التغذية الحاد تتجاوز النسبة المحددة لعتبة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية التي تبلغ 
نموهم  على  إصالحه  يمكن  ال  لضرر  التغذية  بسوء  المصابين  األطفال  ويتعرض  وحضرموت.  وعدن  وتعز  ولحج  الحديدة  وهي   %15
وقدراتهم المعرفية، في حين أن األسر العالقة في دورات األمراض المتكررة والنمو المتعثر هي األسر األكثر ضعفًا. و في عام 2019 ، توقع 
شركاء العمل االنساني في التغذية ارتفاع معدل سوء التغذية الحاد بين األطفال دون سن الخامسة بشكل طفيف، لتصل إلى ما يزيد قلياًل عن 2 
مليون طفل، بما في ذلك ما يقرب من 360,000 حالة إصابة بسوء التغذية الحاد الوخيم. وتعاني النساء والفتيات الصغيرات والفتيان الصغار 
بشكل أكبر؛ اذ ُيقدَّر أن معدل الوفيات بين األطفال دون سن الخامسة المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم هو أعلى 12 مرة من أقرانهم الذين 

يحصلون على تغذية جيدة، وبالنسبة ألولئك المصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل فإن المعدل أعلى 4 مرات)5(.

ويساهم سوء التغذية في انخفاض مستويات المناعة ويجعل الشخص منخفض المناعة وأكثر عرضًة لإلصابة بأمراض معدية حادة بما في 
ذلك فايروس كورونا مع احتمالية أكبر من التعرض للموت.

ان  استمرار ظروف الصراع والحرب قد يضعف من امكانية تنسيق  وتوحيد الجهود وبالتالي تساعد هذه الظروف – بصورة  غير مباشرة  
الفايروس.  كما أن  شحة  المحتملة النتشار  التداعيات  للوقاية من  اليمن أضعف   للفايروس وتجعل قدرة  السريع والصامت  االنتقال  على 
اإلمكانات المالية المتاحة – وخاصة المطلوبة كحزم تحفيزية لالقتصاد للتخفيف من تداعيات إجراءت الوقاية-  ستضعف بال شك هي األخرى 

من جهود الحد من الوقاية من الفايروس.

وهناك عوامل أخرى ، ستساعد أيضًا على االنتقال السريع والصامت للفايروس ويجب أخذها في االعتبار عند وضع اجراءات مكافحة 
الفايروس ، تتمثل أبرز هذه العوامل في التالي:

2 - ارتفاع معدالت الفقر ستعمل على اعاقة االلتزام بإجراءات احلد من انتشار حاالت االصابة املحتملة بفايروس كورونا:  

3 - ارتفاع معدالت سوء التغذية ختفض مستويات املناعة:  

4 - استمرار ظروف الصراع وشحة االمكانات املالية:

5 - العوامل االخرى:

)4( االوتشاء، نظرة عامة على االحتياجات االنسانية في اليمن 2019. ص 18.
)5( االوتشاء، نظرة عامة على االحتياجات االنسانية 2019.
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1. نزوح كتلة سكانية كبيرة نتيجة الحرب، تقدَّر بحوالي 3.3 مليون)6( يعيش البعض منهم  في مخيمات تفتقر الى الخدمات األساسية وخاصة 
ى فيها األمراض وبالتالي  الصحية  بينما البعض يعاني من عدم توفر المخيمات ويعيش في حالة من العشوائية، ومن المحتمل  جدًا أن تتفشَّ

ستكون بيئة مثالية النتشار الفايروس.

2. عوامل اجتماعية، مثل قلة وعي المجتمع بمخاطر الفايروس، وحالة الالمباالة العامة، والعادات والتقاليد االجتماعية، حيث ان المجتمع 
اليمني له خصوصياته وعاداته وتقاليد مختلفة عن بقية الشعوب حيث يحب التجمعات في حياته المعيشية مثل مجالس القات والتقارب 
الشديد داخل األسر وفيما بينها والحجم الكبير لألسرة اليمنية وهي ظواهر في الكثير منها غير سلبية في الحالة االعتيادية ولكن لها مترتبات 

وخيمة بالنسبة النتشار الوباء.

3. في اليمن يعيش معظم السكان في المناطق الريفية،  وبحسب نمط الحياة العامة  هناك فَيْصُعب توقُّع حصول التزام واسع بأي تعليمات 
وإجراءات احترازية.

4. كما أن هناك العديد من المخاطر األخرى المساعدة لدخول و سهولة انتشار الفايروس، مثل تعدد منافذ الدخول الرسمية لليمن، ناهيك عن 
منافذ الدخول غير الرسمية المستخدمة من قبل المهاجرين من القرن االفريقي الغير خاضعين ألي فحوصات طبية.

5. دخول موسم األمطار ) ابريل – أغسطس ( تعد بيئة خصبه لزيادة األمراض األخرى مثل الكوليرا وحمى الضنك مما يعني زيادة الضغط 
على النظام الصحي، وزيادة انتقال العدوى من جهة أخرى.

6. الطلب العالمي المتزايد على المعدات الطبية  ذات الصلة بفحص ومراقبة ومعالجة فايروس كورونا  يزيد من صعوبة توفيرها في السوق 
اليمني.

كانت اليمن من أوائل الدول التي شرعت بتشكيل لجان وطنية على أعلى المستويات التخاذ العديد من اإلجراءات االحترازية  لمكافحة 
كوفيد - 19 خالل الفترة الماضية و بدأتها منذ منتصف شهر مارس 2020، أي قبل عدم ثبوت حاالت إصابة او اشتباه  لفايروس كورونا في 

اليمن،  وقد تمثلت أبرز هذه االجراءات:
ايقاف الرحالت الجوية من وإلى اليمن، واغالق المنافذ البحرية والجوية والبرية .-  
تعليق التعليم األساسي والجامعي لمدة اسبوعين كمرحلة اولى ثم تم التمديد حتى اشعار اخر.-  
التخاذ -   العزل،  ومراكز  الفحص  وسائل  ببعض  الحدودية  المنافذ  تجهيز 

االجراءات الطبية لكافة الواصلين.
اخضاع جميع المسافرين الواصلين للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوم لكافة -  

القادمين من الدول الموبوءة بالفايروس أو اللذين سبق لهم  زيارة هذه الدول 
كوريا  الصين،  منها  دول  مجموعة  تحديد  وتم  األخيرة   يوم   14 ال  خالل 

الجنوبية و ايطاليا.
تأهيل -   المعدات ومن حيث  )من حيث  جدًا  المحدودة  الطبية  االمكانات  تعزيز 

العالمية كما  المقدم من قبل منظمة   الصحة  الكادر( من خالل بعض الدعم 
سيأتي ايضاحه الحقًا؛ في سادسًا.

اغالق العديد من أماكن التجمعات، مثل صاالت االفراح، صاالت االلعاب الرياضية، المنتزهات ، مع التأكد من االشتراطات الصحية -  
لبعض االنشطة التجارية مثل المطاعم والفنادق  والمخابز. 

تعزيز الوعي المجتمعي عبر وسائل االعالم المختلفة ووسائل االتصاالت عن مخاطر وباء كورونا، و إجراءات الوقاية منه، وقد ساهمت -  
العديد من منظمات المجتمع المدني في هذا الخصوص من خالل العديد من المبادرات المجتمعية.

تخصيص فرق االستجابة السريعة )333 فريق( في العديد من المديريات للتعامل مع البالغات وحاالت االشتباه والتحقق منها، وجاري -  
تجهيزها بالمستلزمات الطبية الضرورية  مع العمل على زيادتها الى 999 

فريق)7(. 
القيام ببعض حمالت التعقيم العامة في الشوارع. -  
الصلة -   ذات  المنتجات  بعض  بإنتاج  للقيام  االنتاجية  المؤسسات  بعض  توجيه 

بالوقاية من فايروس كورونا، مثل قيام مؤسسة الغزل والنسيج بإنتاج كميات 
من الكمامات.

بعض -   باستثناء  الحكومي،  القطاع  موظفي  من   %80 لنسبة  العمل  تعليق 
القطاعات الخدمية واألمنية وعلى رأسها القطاع الصحي.

إجراءات متعلقة بمراقبة األسواق و مدى توفر  األدوية و السلع  األساسية وضمان عدم رفع اسعارها .-  

: االجراءات الوطنية جملابهة فايروس كورونا  املستجد )كوفيد 19(
ً
رابعا

فحص القادمني من السفر يف املنافذ

محلة تعقيم ورش املعقمات يف الشوارع العامة

)6( االوتشاء، نظرة عامة على االحتياجات االنسانية في اليمن 2019.
)7( مسودة خطة االستجابة والتأهب الوطنية لفايروس كوفيد19-/اليمن، 1 أبريل 2020.
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استثناء الشحن التجاري والمساعدات االنسانية و االغاثية من اجراءات الحظر مع اتخاذ تدابير الفحص الالزمة.-  
وعند ظهور أول حالة اصابة في مدينة الشحر، فرضت السلطات المحلية في محافظة حضرموت حضر تجوال  كامل على مدينة الشحر -  

الساحلية.
توفير -   و  المساعدات  تقديم  الفايروس من خالل  لمواجهة  االحترازية  االجراءات  في  بالمساهمة  التزامه  أكد على  بدوره  الخاص  القطاع 

االحتياجات الطبية  خاصة بعد ظهور اإلصابة األولى، اضافة الى التزامه  بتحقيق االستقرار التمويني والسعري .

وبشكل عام، يالحظ اقتصار االجراءات المتخذة  حتى اآلن على النواحي الوقائية واالحترازية،   لذلك فإنه من األهمية بمكان تبني حزمة 
األمر  أن  األكثر تضررًا غير  االقتصادية  القطاعات  لتحفيز  والنقدية  المالية  السياسات  التحفيزية على مستوى  والسياسات  اإلجراءات  من 
يظل مرتهنًا بمدى توافر موارد مالية كافية، وفي ظل ندرة ومحدودية الموارد المحلية فان األمر  يتطلب حشد موارد أكثر من شركاء اليمن 
اإلقليميين والدوليين ومن المؤسسات المالية. وسنتطرق في » سادسًا«  الى موضوع خطط االستجابة األممية و الدولية إضافة لإلقليمية وكذا 

االستجابات الوطنية حتى اآلن.

و في هذا السياق تم إضافة ملحق )1(  يتضمن أهم االجراءات االحترازية وكذا التحفيزية المالية  والنقدية على وجه الخصوص  للعديد من 
الدول سواء على المستوى العالمي )الصين، ايطاليا(، و المستوى العربي )األردن، تونس( وكذا على مستوى الدول األقل نموًا الشبيهة  بوضع 

اليمن من حيث مؤشر التنمية البشرية )السودان( أو من حيث مؤشر الهشاشة ) ليبيا، الكونغو الديمقراطية( بغرض االستفادة من تجاربها.

أثر هذا الوباء بشكل سلبي واسع النطاق على االقتصاد العالمي وأصاب العالم بحاله من الجمود  وتوقف شبه كلي لخطوط اإلنتاج واإلمداد 
وحركة النقل الجوي والبري والبحري عبر العالم إضافة إلى تأثر األسواق المالية وقطاعات النقل والسياحة و كذا قطاع الطاقة والنفط و 
وضع العالم في حالة عزله نتيجة للحجر الصحي الذي اتخذته معظم الدول التي تفشى فيها الوباء ومنها الدول الصناعية الكبرى مثل الواليات 

المتحدة األمريكية و الصين و العديد من االقتصاديات المتقدمة في أوروبا.

ويشير تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في منتصف أبريل 2020 إلى أن جائحة فايروس كورونا )كوفيد19-( 
تواصل إلحاق خسائر فادحة ومتزايدة في األرواح في مختلف بلدان العالم. وحتى يتسنى حماية األرواح وإتاحة الفرصة لنظم الرعاية الصحية 
لكي تواكب األزمة، كان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام واإلغالق واسع النطاق إلبطاء انتشار الفايروس. وبالتالي، 
تتمخض األزمة الصحية عن انعكاسات حادة على النشاط االقتصادي. فنتيجة لهذه الجائحة،  وبحسب الجدول )1( فمن المتوقع أن يشهد 
االقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع 3-% في عام 2020، - وفقا ألحدى السيناريوهات األكثر تشاؤما- وهو أسوأ بكثير مما ترتب على 
األزمة المالية العالمية في 2008-2009، بينما تظهر التوقعات انكماش الناتج في االقتصادات المتقدمة إلى 6.1%.  ونسبة انكماش %7.5 

في دول منطقة اليورو.

وفيما يتعلق باقتصادات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فقد سجلت التوقعات انكماشًا بنسبة 3.3%، على خلفية إجراءات مكافحة 
فايروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود. ويرجح التقرير الى  أن تكون نتائج النمو أسوأ بكثير إذا 

استمرت الجائحة وإجراءات االحتواء مدة أطول. 

أما منظمة العمل الدولية  فتشير الى أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة جائحة كوفيد 19  التي صنفتها بأنها  »أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب 
العالمية الثانية« إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات العمل في العالم في النصف الثاني من عام 2020، أي ما يعادل 195 مليون وظيفة 
بدوام كامل. وتشير المنظمة ان الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 تتوقف بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات 

المتبعة. وهناك خطر كبير بأن يكون الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات األولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليونًا)8(.

المتفائل(، وقد يصل هذا  السيناريو  13% )وفق  بنسبة   2020 العام  العالمية في   التجارة  العالمية أن تنخفض  التجارة  و توقعت منظمة 
االنخفاض الى 32% )وفق السيناريو المتشائم(.  ويعكس نطاق االحتماالت الواسع هذا  أوجه عدم اليقين بشأن األزمة الصحية التي تجتاح 
العالم بسبب تفشي فايروس كورونا. كما تشير المنظمة أن التأثير على التجارة من الُمرجح أن يتجاوز الركود الناجم عن األزمة المالية العالمية 

خالل الفترة  2009-2008)9(.

: اآلثار و التداعيات االقتصادية واالجتماعية لتفشي فايروس كورونا املستجد
ً
خامسا

على املستوى العاملي:

الشرق األوسط ومشال إفريقيااململكة املتحدةمنطقة اليوروالواليات املتحدةاالقتصادات املتقدمةالناتج العاملي 

20192,91,72,31,21,40,3
2020  3,0–6,1–5,9–7,5–6,5–3,3–

اجلدول)1(: توقعات النمو االقتصادي العاملي يف ظل جائحة فايروس كورونا )كوفيد19-( ، أبريل 2020

الـمصدر: صندوق النقد الدويل، تقرير آفاق االقتصاد العاملي، 14 أبريل 2020.

)8(   https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741036/lang--ar/index.htm
)9(  https://www.wto.org/english/news_e/pres20_e/pr855_e.htm
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أشار تقديرات أولية لتكلفة انتشار كوفيد19- في المنطقة العربية صادرة عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا(  الى 
الناتج المحلي اإلجمالي للدول  الفايروس تسببت باضطرابات اقتصاديه كبيرة حيث  من المتوقع أن يتراجع  ان اجراءات الحد من انتشار 
العربية بما ال يقّل عن 42 مليار دوالر. وهذا الرقم مرشح لالرتفاع نتيجًة لآلثار المضاعفة النخفاض أسعار النفط والتباطؤ االقتصادي الكبير 
الناجم من إغالق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف مارس 2020. وكّلما طالت فترة اإلغالق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على 

اقتصادات المنطقة)10(.

700 الف وظيفة  يقارب  بينها ما  2020 من  1.7 مليون وظيفة في عام  أكثر من  المنطقة  المرّجح أن تخسر  التقديرات من  لهذه  وطبقا 
المتوقع أن  العالمية في عام 2008، من  المالية  البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية. وخالًفا آلثار األزمة  النساء)11(، مع ارتفاع معدل  تشغلها 
تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. وال شك أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، سيكون أكثر 
القطاعات تعّرضا آلثار »التباعد االجتماعي«، فتشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعّدل النصف. وتظهر التقييمات أن أثر وباء 
كوفيد19على أسواق النفط، وهبوط األسعار، كّلف المنطقة حوالي 11 مليار دوالر من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من يناير 
الماضي إلى منتصف شهر مارس 2020. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في األسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل من حول العالم.  كما 
تكّبدت الشركات في المنطقة في الفترة نفسها خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دوالر، أي ما يعادل نسبة 8 في 
المئة من إجمالي  ثروة المنطقة. وتؤكد على  ان ما يقارب 8.3 مليون شخص سيقبعون في شباك الفقر، مما يعني ان ما مجموعه 101.4 
مليون شخص في المنطقة العربية في عداد الفقر نتيجة التباطؤ االقتصادي الناجم عن تفشي وباء كوفيد 19 الذي أثر على فرص العمل والدخل 
واالعمال التجارية وتدفق التحويالت المالية في المنطقة ، والتي من المحتمل ان تكون أشد تأثيرًا على الفئات األشد ضعفًا والمعرضة للخطر 
السيما النساء والشباب والشابات والعاملين في القطاع الغير نظامي ممن ال يستفيدون من شبكات الحماية االجتماعية غير الشاملة للجميع وفي 
ظل تحدي غياب الحد االدنى للحماية االجتماعية. من جهة اخرى يعاني حوالي 50 مليون شخص من نقص التغذية، فمع اغالق المدارس 

وتعليق العملية التعليمية توقفت برامج التغذية المدرسية التي تسهم بشكل كبير في تحقيق األمن الغذائي لألطفال.

وبالنسبة لمنظمة العمل الدولية  فقد أشارت  الى انه من المتوقع أن تؤدي أزمة وباء كوفيد 19  إلى إلغاء 8.1% من إجمالي ساعات العمل 
في الدول العربية أي ما يعادل 5 مليون وظيفة بدوام كامل.

بالرغم من تسجيل حالة واحدة مصابة- حتى اآلن- بفايروس  كوفيد 19 ، اال أن التداعيات االقتصادية واالجتماعية بصورة عامة بالغة 
الخطورة  السيما في ظل  طبيعة االقتصاد اليمني المنهك من الصراع والذي يتسم حاليًا بمحدودة مصادر الدخل - المتمثلة بشكل أساسي في 
تحويالت العاملين، باإلضافة إلي  المنح والمساعدات الخارجية-  وتراجع أسعار النفط فضاًل عن تراجع صادرات النفط والغاز و توقف معظم 
حقول اإلنتاج  وانعدام االستثمارات األجنبي ، وتوقف إيرادات السياحة. ومن جهة أخرى  اعتماده على االستيراد بنسبة عالية تمثل حوالي 
)80% - 90%()12(  في تغطية احتياجاته األساسية. ويمكن بيان التداعيات االقتصادية واالجتماعية المحتملة النتشار فايروس كورونا في 

اليمن على النحو التالي:

1- انكماش الناتج المحلي االجمالي الحقيقي الذي  كان قد بدأ يتكيف تدريجيًا  وخاصة في عام 2019 بعد ان انكمش في السنوات السابقة 
والذي وصل الى مستويات غير مسبوقة  بسبب الحرب وخاصة  في العام 2015 حيث انكمش بحوالي -30% . فمن المتوقع ان يعود الى 
المعدالت السالبة مجددًا عام 2020م نتيجة جائحة كورونا واستمرار إجراءات الوقاية والذي سينتج عنها تداعيات عدة اقتصادية واجتماعية 

سنبرزها تباعًا. وفي هذا السياق، تشير التوقعات 
األولية الى أن االقتصاد اليمني يحتمل أن يسجل 
انكماشا يتراوح مداه ونسبته بحسب الفترة الزمنية 
التي تستغرقها ازمة كورونا حتى تختفي وينجح 
تأثيرها  عمق  الى  باإلضافة  كبحها  في  العالم 
توقعات  وبحسب  ذاته،  االقتصادي  النشاط  على 
الجدول  في  إليها  المشار   - الدولي  النقد  صندوق 
)1(- فإن االنكماش المتوقع في النمو االقتصادي 
في اقتصادات دول الشرق األوسط وشمال افريقيا 
ال يقل عن 3.3- في المتوسط. واليمن قد يقترب 
فايروس كورونا  تفشى  إذا  الرقم خاصة  من هذا 
القدر اهلل. وسيتم تحديث هذه التوقعات أواًل بأول. 
قبل  االقتصادي  النمو  توقعات  ان  بالذكر  الجدير 
جائحة كورونا كانت قد إشارت الى نمو اقتصادي 

موجب بحوالي 2.5% في ذات العام.

على املستوى االقليمي: 

على املستوى الوطين:

اآلثار والتداعيات االقتصادية يف اليمن:

)10( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا(، استجابة اقليمية طارئة للتخفيف من تداعيات الوباء فيروس كورونا، ، مارس 2020.

)11( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )االسكوا(،  آثار جائحة كوفيد19- على المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية، إبريل 2020.
)12( االوتشاء، نظرة عامة على االحتياجات االنسانية في اليمن 2019.
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اليمن عام 2020 )%( 
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2- انخفاض االيرادات الحكومية  يتوقع أن يؤدي انتشار الفايروس واإلجراءات الوقائية منه إلى تراجع اإليرادات العامة الناجم بدوره 
عن تراجع الضرائب والجمارك نتيجة تراجع اإلنتاج وانخفاض حجم التجارة واألعمال، ومن جانب أخر يتوقع تزايد النفقات العامة الالزمة  
لمواجهة الفايروس أو الوقاية منه خالل العام 2020م. ويؤكد على ذلك توقعات شبكة االنذار المبكر)FEWS NET( على أنه في غياب 
المزيد من التدخل المالي، سيكون هناك انخفاًضا مستمًرا في سعر الصرف في السوق الموازية في األشهر المقبلة، مع انخفاض قيمة العملة 
إلغالق الفجوة. مما يزيد من أسعار المواد الغذائية.  وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض مدفوعات رواتب القطاع العام بسبب محدودية 
اإليرادات الحكومية. ومن المرجح أن تؤدي هذه الظروف إلى تقليل القوة الشرائية بين ماليين اليمنيين الذين يعانون بالفعل من انعدام األمن 

الغذائي ، ومن المرجح عدم تمكن معظمهم من توسيع كسب الدخل)13(.

3- انخفاض المخزون السلعي والتمويني نظرًا العتماد اليمن على االستيراد بنسبة عالية تصل إلى )80% - 90%( لتغطية احتياجاتها 
األساسية فمن المحتمل أن يشهد العام 2020م نقص السلع المستوردة ومعاناة المصنعون من اضطراب حركة التجارة وسالسل التوريد، وربما 
يجدون صعوبة في توفير بعض مكونات اإلنتاج وقطع الغيار وصعوبة في إيجاد البديل، في حين قد يواجه الموردون صعوبات في التوريد 

مما يؤدي بالتالي الى ارتفاعا ملحوظا في اسعار السلع)14(.

4-  تراجع تحويالت المغتربين،  حيث أن من المحتمل تراجع هذه التحويالت عام 2020م بسبب تفشي فايروس كورونا اذ تشكل  تحويالت 
المغتربين اليمنيين نسبة مهمة من موارد اليمن من النقد األجنبي وذلك نتيجة للركود االقتصادي الذي أصيبت به كثير من دول االغتراب 
وخاصة المملكة العربية السعودية  األمر الذي سيؤدي إلى انخفاض تحويالت المغتربين  قد تصل إلى 60-70 %)15( األمر الذي سيؤدى الى 
حرمان البلد من أهم مورد من موارد العمالت الصعبة كما انه سيؤدى إلى حرمان العديد من األسر التي تعيش على التحويالت من الخارج 

مما سيزيد من عدد السكان المحتاجين إلى المساعدات.

الخليجية والعالمية  من فرص  الدول  التباطؤ االقتصادي في  اذ يقلص   التحويالت،  اليمن من انخفاض حصيلة  ومن المرجح أن يعاني 
العمل أمام العمال اليمنيين هناك، مما يؤثر على األسر التي تعتمد على التحويالت الخارجية .  وفي حالة انخفاض التحويالت بأكثر من 
المكاسب في الميزان التجاري فقد يضعف المركز الخارجي لليمن، مما يزيد من الضغوط على سعر الصرف مع التأثير على أسعار السلع 

المستوردة)16(. 

5-  خفض المساعدات المقدمة لليمن تتزامن الحالة الصعبة التي يواجهها اليمن حاليا مع التوجهات الجديدة لألمم المتحدة لخفض مستوى 
لماليين  الموجهة  الغذائية  المساعدات  وصول  بإمكانهم  يعد  لم  انه  يؤكدون  اإلغاثية  والمنظمات  المانحين  الن  نظرًا  المقدمة  المساعدات 
األشخاص خاصة وان مناخ العمل قد تراجع بدرجة كبيرة في األشهر القليلة الماضية، وسيكون لهذا التوجه تبعات كبيرة ليس على المستوى 
اإلنساني فقط وإنما يمتد ذلك إلى مخزون اليمن من العملة األجنبية  األمر الذي سيؤدي إلى اضطراب في أسعار الصرف وبالتالي ارتفاع 
األسعار والخدمات في البالد. و تشير التقديرات الى ان الدعم انخفض في ابريل 2020  الى 50% على المحافظات الشمالية  وهذا يعني ان ما 
يقدر بـ 8.5 مليون مستفيد، الذين يتلقون حصًصا كاملة تقريًبا من المساعدات الغذائية شهرًيا ، سيواجهون انخفاًضا بنسبة 50%  في المساعدة 
نتيجة لبيئة التشغيل المقيدة التي يواجهها برنامج الغذاء العالمي. وهذا سيقلل إلى حد كبير من الوصول إلى الغذاء بين السكان الذين يعانون 
بالفعل من انعدام األمن الغذائي ويزيد من حجم وشدة انعدام األمن الغذائي الحاد.  ومن المتوقع أن يزداد خطر المجاعة بسبب اآلثار السلبية 
المركبة للخسارة الجزئية للمساعدة ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والتصعيد األخير في الصراع. من المرجح أن يؤدي تفشي كوفيد19-  في 

اليمن إلى زيادة انعدام األمن الغذائي الحاد والوفيات)17(.

االقتصادية  القطاعات  أبرز  أحد  بها  المرتبطة  والخدمات  والسفر  السياحة  قطاع  يمثل  والخدمات  والسفر  السياحة  عائدات   تراجع   -6
المتأثرة بتداعيات فايروس كورونا ، على الرغم من ضعف الحركة السياحية بين اليمن والخارج جراء الحرب منذ خمسة أعوام إال أن تبعات 
إغالق الحدود ووقف تأشيرات العمل والعمرة والزيارة وتراجع حركة النقل بين المدن أدت إلى خسائر كبيرة في قطاع السياحة والخدمات 
المرتبطة بها كالفنادق والمطاعم والنقل. وقد قامت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا الجانب بمنح موظفيها اجازات 
بدون مرتب)18(. وعليه فإن توقف معظم وحدات هذا القطاع نتيجة اإلجراءات الوقائية واالحترازية المحتملة لمواجهة فايروس كورونا سيؤثر 
سلبًا على شريحة واسعة من السكان من حيث فقدان دخولهم وبالتالي زيادة معاناتهم وتدهور معيشتهم إضافة إلى التدهور الناتج عن الحرب 

المستمرة منذ خمس سنوات.

 7- قطاع التجارة الخارجية اليمن تعتمد بشكل كبير على االستيراد من الخارج وتحيدا الصين – دبي – السعودية –مصر وغيرها من 
الدول التي بها عدد حاالت اصابة بالفايروس حيث اغلقت حدودها و قامت بإجراءات حظر تجول، ستتسبب بالتأكيد بانخفاض معدالت تبادلها 
التجاري  مع اآلخرين ومن ضمنها اليمن. وهذا سيقود الى انخفاض في إيرادات الجمركية للحكومة والتي يتم تحصيلها من تلك األنشطة مما 
يؤدي إلى تراجع في اإلنفاق للقطاع الحكومي، رغم الحاجة  الملحة لمثل هذه االيرادات للمساعدة  في تعزيز االنفاق على القطاع الصحي 
من ادوية ومستلزمات طبية ومعدات وانفاق على المحاجر الصحية والتأثيث للمستشفيات الستيعاب اكبر قدر من الطاقة االستيعابية للمصابين 

بوباء كورونا اذا انتشر في اليمن ال قدر اهلل.

)13( Reduced capacity to import food expected in Yemen with millions in need of urgent action
https://fews.net/east-africa/yemen/alert/january-2020

)14( التداعيات االقتصادية لوباء كورونا وطرق المواجهة في اليمن، أبريل 2020، فريق االصالحات االقتصادي.. 
)15( التداعيات االقتصادية لوباء كورونا وطرق المواجهة في اليمن، ابريل 2020م ، فريق اإلصالحات االقتصادية - اليمن

)16( خالل األزمة المالية العالمية عام 2009 ، انخفضت تدفقات التحويالت إلى اليمن انخفاضا حادا. وتشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية هي مصدر 60% من تدفقات التحويالت إلى اليمن من خالل النظام 
المالي الرسمي. انظر:  .البنك الدولي، التقرير الشهري اليمني، فبراير 2020.

)17( Humanitarian food assistance to be cut by 50 percent in Houthi-controlled areas in April 2020
 https://fews.net/east-africa/yemen/alert/april-2020.

)18( التداعيات االقتصادية لوباء كورونا وطرق المواجهة في اليمن، ابريل 2020م ، فريق اإلصالحات االقتصادية – اليمن.
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8- ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية : إن تداعيات انتشار فايروس كورونا  سوف تعمل على تعقيد الوضع المعيشي واإلنساني في 
اليمن نتيجة ارتفاع اسعار المواد الغذائية واألدوية والمستلزمات الطبية على المستوى العالمي، حيث ارتفع مؤشر أسعار االغذية لمنظمة 
االغذية والزراعة )FFPI(  بنسبة 11.3% في يناير 2020 مقارنة مع نفس الشهر عام 2019، كما ارتفعت االسعار الدولية لجميع أنواع 

الحبوب الرئيسية في يناير 2020)19(.  

 وبالفعل فقد انعكست  هذه التداعيات العالمية على االسعار المحلية في اليمن حيث ارتفعت اسعار السلع الغذائية المستوردة خالل شهر 
يناير 2020 وهو الشهر الثاني النتشار فايروس كورونا في العالم، فقد ارتفعت اسعار السكر بنسبة 13.5%، وبنسبة 7% لزيت الطهي، 
وبنسبة 4% لكل من حبوب القمح ودقيق القمح)20(.  ونتيجة لهذا  فقد  استمر ارتفاع المتوسط الوطني لتكلفة السلة الغذائية المساعدة على البقاء 
على قيد الحياة لعدد 7 اشخاص في شهر فبراير 2020 مسجال 38758 ) ما يعادل 62 دوالر أمريكي(  بزيادة قدرها 3% مقارنة بالشهر 
السابق. وارتفعت التكلفة بشكل ملحوظ بنسبة 123% مقارنة مع فبراير 2015)21(. وقد لوحظ أيضًا ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وخاصة 

المستخدمة للوقاية من كوفيد- 19، حيث لوحظ ارتفاعها بنسبة تزيد عن %600.)22(

وبالتالي فإن آثار وتداعيات فايروس كورونا على األسعار، تجعل ماليين اليمنيين يواجهون صعوبة بالغة في تلبية احتياجاتهم األساسية 
من المواد الغذائية وغير الغذائية، حتى في ظل وجود مساعدات غذائية إنسانية، فمع التخفيضات الوشيكة في توصيل المساعدات، سيزداد 
حجم وشدة انعدام األمن الغذائي الحاد في أكبر أزمة إنسانية في العالم)23(.  ومن جهة أخرى  فقد تعرض المواطن اليمني لموجات تضخم أكثر 
شدة خالل 2015 - 2019 حيث بلغ معدل التضخم التراكمي حوالي 41% في يناير 2020 مقارنة بـ ديسمبر 2014)24(، أي ما يقارب 4  و 
7 أضعاف معدل التضخم في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وفي العالم على التوالي)25(.  واستنادا الى هذه المعطيات من المرجح أن 

يرتفع معدل التضخم بحوالي 14 نقطة مئوية على أقل التقديرات ليصل الى %55.

)19( منظمة االغذية والزراعة ، نشرة مراقبة السوق، العدد 54 يناير 2020
)20( منظمة االغذية والزراعة ، نشرة مراقبة السوق، العدد 54 يناير 2020.

)21( نشرة مراقبة االسواق ، فبراير 2020.
)22( منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، برنامج نظم معلومات األمن الغذائي واالنذار المبكر، اليمن| تأثيرات فايروس كورونا )كوفيد 19( على الوصول ووفرة الغذاء  في اليمن. أبريل 2020.

)23( Yemen Food Security Alert: April 08, 2020
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen�food�security�alert�april�082020�

)24( منظمة االغذية والزراعة ، نشرة مراقبة السوق، العدد 54 يناير 2020. 
http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO/MEQ                                                              :25( قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي(

)26( WHC,CHOLERA SITUATION IN YEMEN, January 2020.
)27( االوتشا، تقرير اخر المستجدات االنسانية، العدد 1 : للفترة من 19 ديسمبر 2019 حتى 31 يناير 2020. 

)28( Yemen: Dengue Outbreak - Dec 2019   https://reliefweb.int/disaster/ep�2019000178��yem
)29( االوتشا، نظرة عامة على االحتياجات االنسانية في اليمن 2019.

انتشار  المتوقعة من  القطاع الصحي  محدودة على مواجهة االصابات  المعدية يجعل جاهزية  المعدية والغير  الكبير لألمراض  العبء 
فيروس كورونا: ُتشير األدلة التي تم مشاركتها على المستوى العالمي أن مرضى داء السكري والضغط وضعف المناعة سجلوا معدالت 
مرض أو إصابة عالية بفايروس كوفيد- 19 مما يجعل هذه الفئة معرضة للخطر بشكل أكبر. أما في ما يخص الوضع الحالي لليمن، فإن 
عدم جاهزية النظام الصحي لمواجهة كوفيد- 19 قد يؤدي إلى وفاة ماليين األشخاص بسبب مضاعفات األمراض الكامنة ذو االنتشار الكبير 
وعدد كبير من حاالت األمراض التي باإلمكان الوقاية منها بما في ذلك األمراض المعدية مثل الكوليرا والحصبة وحمى الضنك والدفتيريا 
واألمراض الغير معدية، كون النظام الصحي ضعيف وليس لدية القدرة للتعامل مع هذا العبء الكبير من الحاالت- في ظل موارده المحدودة-  
كما أن انتشار فايروس كورونا في اليمن يزيد الضغط واالنهاك الشديد على المرافق الصحية بمختلف انواعها ومستوياتها في اليمن، حيث:

استمرار انتشار وباء الكوليرا بشكل سريع في محافظات الجمهورية فقد بلغ العدد التراكمي لحاالت الكوليرا المشتبه بها المبلغ عنها من 	  
أكتوبر 2016 إلى 31 يناير 2020 حوالي 2316197 حالة، وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الكوليرا 3910 حالة وفاة بمعدل وفيات 

0.17%)26(. واذا كان انتشار الكوليرا قد انهك القطاع الصحي فإن أي تفشي لفيروس كورونا المستجد سيكون كارثيا.
تعد حمى الضنك حاليًا على رأس جدول األعمال لشركاء العمل االنساني في مجال الصحة، بهدف التخفيف من خطر حمى الضنك في 13 	  

مديرية ذات أولوية حيث ُحددت فيها أعدادًا كبيرة من الحاالت) 27(. وفي عام  2019، سجلت 76,768 حالة يشتبه بإصابتها على مستوى 
الجمهورية، وسجلت 271 حالة وفاة، وفي األسبوعين األولين من شهر يناير2020، سجلت 5,524 حالة، مع11  حالة وفاة مرتبطة 
بالمرض، وأثر تفشي حمى الضنك على 174 مديرية من بين 333 مديرية )أي بنسبة 54%( في 22 محافظة)28(. وتدل هذه النتائج على 

ان المرافق الصحية ستواجهة ضغوط كبيرة في هذه المديريات وال تسمح باالستعداد الكامل لمواجهة فيروس كورونا.
انخفضت مستويات التغطية الخاصة بالتحصين بما يقارب 30% منذ بدء النزاع في اليمن)29(. وُيعد انتشار وباء الحصبة والدفتيريا مؤشر 	  

على انخفاض مستوى التغطية الخاصة بالتحصين. كما يدل على ضعف الجهوزية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد
المختلفة 	   البرامج  تنفيذ  عن  المنبثقة  البيانات  أن  اال  معدية،  الغير  األمراض  عبء  حول  حديثة  دراسات  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 

والمدعومة من منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن األمراض الغير معدية كانت مسئولة عن 57% من الوفيات في البلد خالل 2018 
باستثناء حاالت الوفاة الناجمة عن النزاعات المسلحة بشكل مباشر. وتعد األمراض الكامنة األكثر انتشار هي أمراض القلب والضغط 
والسرطان والفشل الكلوي المزمن وداء السكري. وقد قامت منظمة الصحة العالمية  بتوفير الرعاية الطبية لعدد من الحاالت المهددة للحياة 
بما في ذلك 4000 مريض سرطان يخضعون للعالج المستمر و 32000 مريض بحاجة إلى جلسات الغسيل الكلوي، أن معظم وفيات 

فيروس كورونا تكون مصابة بهذه األمراض. وهذا يتطلب مزيد من الرعاية الصحية لهذه الفئات من السكان.

اآلثار والتداعيات على القطاعات االجتماعية :
1- التأثري على القطاع الصحي:
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  وبالمثل ، ُيقدر عبء اضطرابات الصحة النفسية المرتبطة بعدد كبير من السكان المتضررين من األزمات الذين يحتاجون إلى خدمات 	  
الدعم النفسي االجتماعي عال جدًا ، بسبب تأثير النزاعات الجارية والسابقة في السنوات األخيرة.

يواجه القطاع  الصحي في اليمن صعوبة توفير الكادر الطبي المتخصص أثناء االزمات وتفشي األوبئة لرعاية الحاالت المصابة وإيقاف 	  
انتشار الوباء. تشير التقديرات إلى أنه من أصل 267 مديرية تم تقييمها، كان 49 مديرية ليس فيها دكتور واحد، وفي  42% من المديريات 
يوجد أقل من دكتورين في المرافق الصحية)30(. وتتمثل أبرز العوامل المستجدة المحركة ألزمة العاملين الصحيين في: هجرة العمالة 
الصحية الماهرة بغرض البحث عن فرص أفضل خارج البالد. وكذلك، أزمة مرتبات جزء كبير من العاملين الصحيين التي امتدت ألكثر 
من عامين قبل أن ُيستأنف دفعها منذ يناير 2019 في كافة المناطق. هذا باإلضافة إلى العدد الغير كافي من الممرضين والقابالت ذو التعليم 
الطبي الضعيف، الغير قادرين على سد العجز في الموارد البشرية للقطاع الصحي وكذلك. وبناًء على المعرفة الحالية بهيكل القوى العاملة 
في القطاع الصحي، فإن الطواقم الطبية والمساعدة يفتقرون إلى التدريب في مجال إدارة الحالة والوقاية من األمراض ومكافحة العدوى 

واستخدام معدات الحماية الشخصية في نطاق فايروس كوفيد- 19.

طال تأثير جائحة فايروس كورونا -2019 2020 النظم التعليمية في جميع انحاء العالم كذلك الحال في اليمن حيث أدى إغالق المدارس 
تقديرات  تشير  العام  التعليم  وفي  التعليمية.  المراحل  مختلف  مجريات  على  كبيرة  سلبية  آثار  والتقنية   الفنية  التدريب  ومعاهد  والجامعات 
المجموعة القطاعية للتعليم إلى أن 4.7 ماليين طفل يحتاجون إلى مساعدة في مجال التعليم في جميع أنحاء اليمن – أي 2.1 مليون فتاة و 2.6 
مليون فتى - منهم 3.7 مليون طفل في حاجة ماسة. وتظهر االتجاهات الى زيادة عدد األطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة في مجال التعليم 

بصورة سنوية، حيث ارتفع عددهم من 2.3 مليون في عام 2017 م إلى 4.7 مليون في عام 2019 م.

يؤدي انتشار فايروس كورونا الى تفاقم احتياجات السكان من المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بشكل مباشر وغير مباشر، وسوف 
يزداد الضغط على االحتياجات من ادوات النظافة الصحية والمعقمات. األطفال والنساء والفئات األكثر فقرًا والمهمشة هم أكثر عرضة بشكل 
المياه،  المياه ألغراض النظافة للوقاية من فايروس كورونا ويؤدي شح  التأثير تزايد احتياجات األسر من  خاص للمخاطر، تشمل عوامل 
حيث يوجد 55% من السكان ال يستطيعون الوصول الى مصادر مياه محسنة، وتزداد المخاوف من تداعيات ارتفاع اسعار المياه المنقولة 
بالشاحنات والتي كانت مرتفعة بنسبة 50%، ونشوء مخاطر، اذ أن 60% من األسر تقضي أكثر من 30 دقيقة وتقطع مسافات أكبر لجمع 
المياه. هذا األمر يخلق تهديدات بالعنف والتحرش، خاصة للنساء واألطفال، الذين تقع على عاتقهم في معظم األحيان المسؤولية عن هذه 

المهمة. كما أن 75% من األسر ال يستطيعون تحمل تكلفة الصابون وسوف تتزايد االحتياجات لدى هذه االسر لمواجهة تفشي كوفيد19-.

وقد ساعد برنامج المياه واإلصحاح البيئي التابع لليونيسف في توفير مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي المالئمة لألطفال 
واألسر في جميع أنحاء البالد . ومع تهديدات فايروس كورونا هناك أهمية كبيرة لتلبية احتياجات المساعدات الشاملة في مجال المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية لحماية الفئات الضعيفة من السكان من خطر األمراض وسوء التغذية المرتبطة بالمياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية.

2- التأثري على قطاع التعليم:

3- التأثري على قطاع املياه واالصحاح البيئي:

الشكل)8(: املياه والصرف الصحي واإلصحاح البيئي %

75%

60% 60%
55%

50%
45%

من األسر ال يستطيعون
حتمل تكلفة الصابون

من األسر ترمي القمامة
� األماكن العامة

السكان ال يستطيعون
الوصول إىل مصادر

مياه حمسنة

ارتفاع اسعار املياه
املنقولة بالشاحنات

من األسر لديها
صابون � املرتل

األسر اليت تقضي أكثر
من 30 دقيقة وتقطع

مسافات أكرب جلمع املياه

الـمصدر: االوتشا، نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية يف اليمن 2019. ديسمرب 2018

)30( MoPHP and WHO, Service Availability and Health Facilities Functionality in 16 Governorates, October 2016.
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تؤكد المعيطات الى أّنه ومع دخول اجراءات مواجهة فايروس كورونا وتعليق عمل الكثير من االفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة، 
فإن التأثيرات ستكون أكثر كارثية على الحماية االجتماعية والفئات االكثر عرضة للتهديد خالل أزمة كورونا. تشير االوضاع االنسانية في 
اليمن 2019 الى ان هناك 24.1 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدة اإلنسانية أو المساعدة في مجال الحماية، بما فيهم 
14.3 مليون شخص من ذوي االحتياجات الماسة. تشير هذه األرقام إلى أن عدد األشخاص من ذوي االحتياجات الماسة قد ارتفع بنسبة مهولة 
بلغت 27%  مقارنة بشهر ديسمبر 2017)31(. حيث ستعمل اجراءات الحد من انتشار الفايروس الى مزيد من انعدام الدخل أو الفقر وجعل 
األشخاص المتضررين أكثر عرضة للخطر؛ ستؤدي االحتياجات المتعلقة بانعدام األمن الغذائي وتفشي األمراض وانعدام المأوى، من بين 
أمور أخرى، إلى مخاطر وعواقب محددة تتعلق بالحماية.. و تؤثر االحتياجات الالزمة للحد من انتشار وباء كورونا بشكل غير متناسب على 
فئات مثل النساء واليافعات واألطفال والمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة أو األشخاص المستبعدين 

اجتماعيًا من ذوي االحتياجات الخاصة، كذلك العمالة باألجر اليومي والموظفين المنقطعة مرتباتهم.

ان أزمة التعاطي مع تداعيات كورونا والدخول في اجراءات مواجهة الفايروس وتعليق عمل الكثير من االفراد فإن هناك فئات من ضمن 
القطاع الخاص التي تعمل في الظل او خارج المنظومة الرسمية باإلضافة الى العمالة باالجر اليومي ستتعطل أنشطتها وبذلك  فإن أعدادا 

كبيرة من هذه الفئات ستعاني من ضائقة مالية ومادية وعدم القدرة على الوفاء 
بااللتزامات المالية عليها. وتشير البيانات الى ان  العمالة في القطاع غير المنظم 
مسح  لنتائج  وفقًا  العاملين،  السكان  إجمالي  من   %73.7 نسبته  بما  استأثرت 
القوى العاملة في اليمن  2013 /2014م . ولكن منذ اندالع الحرب في 2015 
المنظم،  القطاع  العاملين في  الكثير من  فقدان  واستمرارها حتى اآلن وبسبب 
لممارسة  منهم  الكثير  اتجه    فقد  لوظائفهم  الخاص،  القطاع  وخاصة وحدات 
أعمال حرة تندرج ضمن القطاع غير المنظم، ولذا فإن نسبتهم خالل السنوات 
2018-2020م قد تتجاوز الـ 85% من إجمالي السكان العاملين.  وبالتالي فإن 
اجراءات الحد من  تفشي كوفيد19-  ستؤثر بسرعة على القطاع غير المنظم ، 
حيث تكون القدرة لديهم محدودة بالفعل بالنظر إلى المستويات العالية للصدمات 
الفترة السابقة. مما يعني ضرورة اقتراح بعض الحلول وتوجيه جانب  خالل 
من الدعم لتلك الفئات لمساعدتها على تخطي هذه المرحلة الصعبة. إذ إنه من 
الفئات حال عدم  تلك  المقبلة تصاعد شكاوى  القريبة  الفترة  تشهد  أن  المتوقع 

توجيه جانب من الدعم لمساعدتهم بشكل مباشر.

4- التأثري على  احلماية االجتماعية و الفئات االكثر عرضة للتهديد خالل أزمة كورونا:

5- العمالة غري املنظمة:

4,197,0003,072,000

العاملون �العمالة
القطاع غري 

املنظم

الشكل)9(: العاملون يف القطاع غري املنظم من إمجايل السكان العاملني 

الشكل)10(: أولويات خطة اإلستجابة اإلنسانية العاملية

)31( االوتشاء، نظرة عامة على االحتياجات االنسانية في اليمن 2019.

أعلنت األمم المتحدة عن خطة االستجابة اإلنسانية العالمية  لفايروس كورونا المستجد )كوفيد19-( لمدة 9 أشهر )ابريل - ديسمبر 2020(،   
بـ  2.01 مليار دوالر لتمويل مكافحة فايروس كورونا في الدول األفقر بهدف التزويدات المختربية للفحص والمعدات الطبية لمعالجة المرض 

والحفاظ على صحة العاملين. 

:  خطط االستجابة  لألمم املتحدة واملنظمات العاملية واالقليمية والوطنية ملكافحة فايروس كورونا
ً
سادسا

على املستوى الدويل
1- األمم املتحدة:

احتواء انتشار وباء 
COVID-19

وتقليل نسبة املرضى  
.والوفيات

تقليل تدهور 
املمتلكات واحلقوق

البشرية، والتماسك 
االجتماعي
.وسبل العيش

خطة االستجابة  
اإلنسانية العاملية  
تتمحور حول ثالث 
.  أولويات استراتيجية
ترتبط عدة أهداف  
حمددة بكل أولوية، 

تقوم بتفصيل النتائج  
اليت هتدف اخلطة  

وهي . إىل حتقيقها
معززة بسلسلة من 
العوامل والظروف 

التمكينية

محاية، ومساعدة ومناصرة  
الالجئني، والنازحني  
داخليا، واملهاجرين 

واجملتمعات املضيفة خاصة  
.األكثر عرضة للوباء
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انشأت منظمة الصحة العالمية صندوق االستجابة للتضامن كوفيد- 19 لتسهيل استجابة عالمية غير مسبوقة من خالل دعم خطة التأهب 
واالستجابة االستراتيجية للمنظمة، التي تبرز الحاجة إلى مبلغ قدره 675 مليون دوالر أمريكي لتمويل جهود االستجابة الحرجة للبلدان األشد 
حاجة للمساعدة حتى أبريل 2020. ومن األرجح أن تتضاعف الحاجة إلى التمويل مع تطور هذه الفاشية ، حتى اآلن حصل الصندوق على 

402.933.150 دوالر أمريكي )موقع منظمة الصحة العالمية؛آخر تحديث في 24 أبريل 2020(. 

في سبيل مساعدة البلدان على مكافحة فايروس كورونا، فقد خصص البنك الدولي 160 مليار دوالر على مدى 15 شهر بغرض حماية 
الفئات الفقيرة واألولى بالرعاية، ودعم منشآت األعمال، وتعزيز التعافي االقتصادي.  أما بالنسبة للقطاع الخاص، تقدم مؤسسة التمويل الدولية  
تموياًل قدره 8 مليارات دوالر لمساعدة الشركات الخاصة التي تضررت من الوباء وللحفاظ على الوظائف.  كما أن الوكالة الدولية لضمان 
االستثمار ستقدم ضمانات في شكل دعم  مالي قدره 6 مليارات دوالر لتوفير التأمين ضد المخاطر السياسية، وتعزيز االئتمان للمستثمرين 

والمقرضين من القطاع الخاص.  

يسعى الصندوق  للمساعدة في التخفيف من حدة التداعيات االقتصادية لفايروس كورونا )كوفيد- 19( وذلك من خالل توفير  مساعدات بقيمة 
50 مليار دوالر تقريبا من خالل تسهيالته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حاالت الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل 
وبلدان األسواق الصاعدة التي ُيحتمل أن تطلب الدعم في هذا السياق. ويتيح الصندوق ألفقر البلدان األعضاء 10 مليارات دوالر من هذا المبلغ 
بسعر فائدة صفري من خالل »التسهيل االئتماني السريع«. مع فترة سماح مدتها 5 سنوات ونصف، وأجل استحقاق نهائي مدته 10 سنوات.

2- منظمة الصحة العاملية:

3- البنك الدويل :

4- صندوق النقد الدويل: 

الشكل)11(: كيف ميكن لصندوق النقد الدويل مساعدة البلدان يف التصدي لآلثار االقتصادية النامجة عن فريوس كورونا

تنمية القدرات
يشارك الصندوق على حنو 
وثيق يف جهود السلطات يف 

البلدان االعضاء املتأثرة  
باألزمة مع العمل على 
إعادة ترتيب أولويات 

املسامهة وأنشطة التدريب

ترتيب التمويل اجلديد
بإمكان الصندوق أن 

يقدم الدعم من خالل 
قرض جديد يف إطار 

تسهيالته املعتادة 
القائمة

تعزيز املوارد
بإمكان الصندوق تعزيز 

املتاحة من براجمها املوارد 
القائمة على وجه السرعة  
بغية استيعاب االحتياجات 
امللحة الناشئة من فريوس 

كورونا

االستئماينالصندوق 
بإمكان الصندوق تقدمي 

للتخفيف من أعباء منح 
الديون اىل أفقر البلدان  
وأشدها تعرضا للمخاطر  

ملساعدهتا يف مواجهة 
الكوارث يف جمال الصحة  

العامة

التمويل الطارئ
التسهيل االئتماين السريع 

(RCF ) وأداة التمويل
بإمكاهنما ( RFI)السريع

توفري متويل سريع ملرة 
وملدة لالستجابة اىل 

الكوارث الصعبة

تعمل مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية على إنشاء ”مركز التأهب واالستجابة االستراتيجي« بقيمة 730 مليون دوالر أمريكي وذلك للتخفيف 
من اآلثار السلبية الناجمة عن فايروس كوفيد-١٩ على الصعيد الصحي واالجتماعي واالقتصادي. وسيشمل ذلك 280 مليون دوالر أمريكي 
يتكفل بها البنك اإلسالمي للتنمية وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية وتخصص للمشاريع والبرامج السيادية ، و 300 مليون دوالر أمريكي 
من مؤسسة تمويل التجارة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة و 150 مليون دوالر أمريكي من المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان 

الصادرات لتغطية التأمين. وسيكون التمويل المقدم من هذا المركز موجه لكل من القطاعين العام والخاص للحد من انتشار الوباء)32(.

دعت الحكومات العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامِن االجتماعي،  صندوق يدعم البلدان العربية األقل نموًا والمعّرضة للخطر، 
ويضمن التعجيَل في االستجابِة الحتياجات الشعوب العربية، ويوّفر اإلغاثة في حاالت نقص المواد الغذائية والطوارئ الصحية. صندوق 
يمكن الحكومات العربية المساَهمة في تمويله بُسبل عّدة، من بينها اإلعالن عن جواز دفع الزكاة المستحّقة هذا العام لهذا الصندوق، سواَء 

كانت زكاَة المال أو زكاء الفطر.

على املستوى االقليمي
1- البنك االسالمي للتنمية:

2- جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )االسكوا(:

)32( د. الوليد أحمد طلحة، التداعيات االقتصادية لفايروس كورونا الُمستجد على الدول العربية، صندوق النقد العربي، ابريل 2020.
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تخصيص حوالي ستة مليار ريال من الخزينة العامة للدولة كدعم إضافي لتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن على مواجهة تفشي 	  
الوباء . 

تلقي منحة من البنك الدولي بمبلغ 26.9 مليون دوالر من المؤسسة الدولية للتنمية  )IDA( بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية  للمساعدة 	  
في الحد من انتشار الفايروس وتخفيف حدة المخاطر المرتبطة به. كما أن البنك الدولي خصص لليمن أيضًا مبلغ 30 مليون دوالر لمكافحة 
السكان وستشمل  الغذائي وسبل عيش  يؤثر على األمن  المحلي مما  الزراعية واالقتصاد  الغالل  الكارثية على  الجراد وأثارها  أسراب 
تدخالت المشروع على ثالثة عناصر رئيسية وهي االستجابة لحاالت الطوارئ لمكافحة الجراد والتعافي وتحسين سبل العيش وتحسين 
نظم اإلنذار المبكر وتعزيز االستجابة. وسيعمل مشروع مكافحة الجراد على دمج بعض األنشطة لمواجهة تفشي فايروس كورونا من 

خالل برامج تدريب وبناء قدرات وحمالت توعية للمجتمعات المحلية باإلضافة إلى إمكانية توفير المواد الصحية.
تخصيص المملكة العربية السعودية لمبلغ 25 مليون دوالر كدعم لليمن في مواجهة فايروس كورونا.	  

بالنسبة لخطة االستجابة الصادرة من األمم المتحدة، فاليمن تعتبر من الدول ذات األولية في هذه الخطة كونها من الدول التي لديها خطة 	  
استجابة اضافة  لكونها من الدول األعلى في مؤشر انعدام األمن الغذائي ومخاطر الوباء،  ويجب العمل على  تحديث خطتها الحالية 
لالستجابة االنسانية لتلبية االحتياجات االنسانية االضافية التي يسببها الوباء، وتكون اكثر ضرورة في حالة حدوث التفشي. ويتم التركيز  

حاليا على التأهب واالستعداد طالما ولم يتم ظهور حاالت لالصابة  بالفايروس.
بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، فاليمن قد أعدت مسودة لخطة التأهب واالستجابة الوطنية لفايروس كوفيد19- في 1 ابريل مرتكزة على 	  

المحاور الرئيسية الواردة في الخطة االستراتيجية للتأهب واالستجابة للمنظمة . وقد دعمت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في 
اليمن لزيادة استعداداتها التشغيلية لـ كوفيد- 19 من خالل توفير اإلمدادات الطبية، و500 مجموعات االختبار testing kits، والتدريب 
والحمالت اإلعالمية.  وقامت بتوزيع حوالي 75 جهاز تنفس صناعي على عدد من المستشفيات  و تدريب العاملين الطبيين على كيفية 
تشغيلها. وقد تم تدريب حوالي 80 عاماًل في مجال الصحة على التدبير العالجي السريري ، والوقاية من العدوى ومكافحتها ، والفرز 
والمراقبة. و تم تحديد 37 مرفًقا صحًيا في جميع أنحاء البالد لتكون بمثابة وحدات عزل كوفيد19- باالضافة الى 25  مركزًا لعمليات 

الطوارئ في اليمن
كما يجري التفاوض مع البنك اإلسالمي للحصول على دعم إضافي لتمويل برنامج طارئ في القطاع الصحي واألمن الغذائي وسالسل 	  

التوريدات الغذائية ودعم صمود القطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ومن المهم أيضا قيام القطاع الخاص بالتفاوض مع هذه المؤسسات خاصة التي خصصت لها برامج تمويلية مثل البنك االسالمي للتنمية 	  

والبنك الدولي للتخفيف من أثار جائحة كوفيد 19 على انشطتها.

التداعيات  من  الحد  الى  باإلضافة  الكورونا  وباء  تفشي  مواجهة  على  الصحي  القطاع  قدرات  لدعم  موارد  لحشد  تبذل  جهود  ثمة  هناك 
االقتصادية واالجتماعية لعل من أبرزها:

وبالنسبة لليمن وخطط االستجابة الدولية واالقليمية السابق شرحها:

وبالنسبة للقطاعات األخرى، فقد استجابت وزارة التعليم وبالتعاون مع اليونيسيف  للتقليل من آثار أغالق الدراسة من خالل اعداد دروس 
عن بعد  وتقديمها من خالل القنوات التعليمية وكذا عبر االنترنت، اضافة الى بعض برامج التعليم الذاتي. 

واجماال  فإن اليمن وفي ظل بنيته التحتية الهشة بشكل عام وخاصة على مستوى القطاع الصحي،  و المخاطر المترتبة  من انتشار  فايروس 
كورونا و تداعياته االجتماعية واالقتصادية،  على النحو الذي تم اإلشارة اليه سابقا  باإلضافة الى  احتمال تخفيض  البرامج اإلنسانية من 41 
من البرامج  االنسانية  لالمم المتحدة الى 31  برنامج رئيسي مالم يتم تمويلها بشكل عاجل)33(، فإنه بحاجة ملحة الى دعم المجتمع اإلقليمي 
والدولي ناهيك عن أهمية رفع كفاءة  توظيف الموارد المحلية المتاحة فضال عن   توحيد الجهود بهدف مكافحة فايروس كورونا المستجد 
واالستفادة من هذه االستجابات المعلنة على الصعيد الدولي واالقليمي وتسخيرها للمحافظة على حياة المواطن اليمني، هذا باالضافة بالطبع 
الى سعي كافة المؤسسات الحكومية الى اعداد خطط استجابة خاصة بها لمعالجة هذه التداعيات المختلفة على القطاعات ذات الصلة بأنشطتها 

مع التركيز على المجموعات والشرائح  األضعف واألكثر  تأثرًا وعلى وجه الخصوص األطفال، النساء و كذا النازحين.

على املستوى الوطين

)33( UN OCHA Yemen; Issue 03 / March 2020; )HUMANITARIAN UPDATE(.



GGDP $$
اإلقتتصادية واإلجتماعيةاإلقتصادية واإلجتماعية

اليمناجلمهورية اليمنية

اليمن دات
ستج

امل
املستجدات االقتصادية واالجتماعية يف اليمنالعـدد )47( أبريل ، 2020 - الصفحة ) 16 (

GDP $$
اإلقتصادية واإلجتماعيةاإلقتصادية واإلجتماعية

اليمناجلمهورية اليمنية

اليمن دات
ستج

امل GDP اإلقتصادية وواإلجتماعية$$
اليمناجلمهورية اليممنية

اليمن

للحد من انتشار الفيروس وكذا تداعياته االقتصادية واالجتماعية، فيجب مراعاة األولويات التالية)34(:

وفي سبيل تحقيق هذه األولويات الثالث، فهناك حزمة من التدخالت العاجلة نوجزها بحسب القضايا التي تناولناها في هذه النشرة على 
النحو التالي:

: املعاجلات والتدخالت  ذات األولوية
ً
سابعا

حماية األرواح: صحيح أن هناك تأثير على سبل العيش  لكن األزمة هي جائحة صحية بالمقام األول. فاألولوية يجب ان تكون النقاذ   	
األرواح وحماية صحة الناس، فصحة االقتصاد يتطلب سكان أصحاء!. وهذا يعني االستمرار في التدابير الوقائية مع دعم النظام الصحي. 
المتحدة ومنظمة  الدولية وخاصة لألمم  بالتنسيق مع واالستفادة من االستجابات  األمر الذي يتطلب سرعة  وفاعلية االستجابة الوطنية 

الصحة العالمية.
حماية سبل العيش: وخاصة للفئات األكثر ضعفًا، من خالل المحافظة على برامج الحماية االجتماعية بل وتعزيزها.  	
التخطيط لمرحلة التعافي االقتصادي ) وخاصة في حالة تفشي الوباء ال قدر اهلل، وزيادة القيود واجراءات مكافحته(: بحيث  يتم تحديد   	

التوقيت المناسب لتخفيف االجراءات الوقائية  بناء على أدلة واضحة لتراجع الوباء. والسماح بعودة األعمال التجارية الى سابق عهدها 
مع التحرك لتعزيز الطلب وهذا يتعين الحصول على دعم أكبر من المنظمات الدولية  واإلقليمية المقدمة للحزم التحفيزية مثل  صندوق 

النقد الدولي والبنك االسالمي للتنمية.

)34(  مبنية على أولويات صندوق النقد الدولي في مجابهة جائحة  فايروس كورونا وتداعياته.

التـــدخــالتاملجـاالت الرئيسية

السياسات و االجراءات 
ملواجهة جائحة كورونا

حشد الموارد لتغطية فجوات التمويل الطارئة والناتجة عن زيادة االحتياجات المرتبطة بمواجهة كوفيد 19-	  
سرعة استكمال خطة التأهب واالستجابة لوزارة الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية 	  

وحشد الموارد الالزمة لتنفيذها.
دعوة المنظمات الدولية  واألممية والقطاع الخاص لتطوير قدرات القطاع الصحي، من حيث االمكانات ومن 	  

حيث تعزيز و تأهيل الكادر، وخاصة مراكز العزل باألجهزة الطبية الالزمة والنفقات التشغيلية.
مواكبة تعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، واْلتزام تطبيقها بشكل كامل وسريع.	  
حماية الكادر الصحي وخاصة العاملين في الخطوط األمامية الذين يتعاملون مع الحاالت المصابة بالفايروس 	  

وتجهيزهم بمعدات الحماية الشخصية وتزويدهم بإرشادات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.
االجتماعي، 	   التباعد  ممارسات  تعزيز  نحو  العام  السلوك  وتوجيه  المواطنين  وعي  رفع  زيادة  على  العمل 

والتقليل من االزدحام في األماكن العامة، باإلضافة إلى الحد من المناسبات االجتماعية.
استمرار اتخاذ التدابير االحترازية واإلجراءات الوقائية الحتواء المرض وعدم تفشيه، وزيادتها والرفع من 	  

مستواها اذا ما اقتضت الحاجة.
 تطوير إجراءات رصد الحاالت عند نقاط الدخول إلى أراضي الدولة، 	  
تعزيز اكتشاف الحاالت استباقيًا. 	  
توفير وتوسيع الفحوص المخبرية.	  
توفير أماكن الحجر الصحي المتخصصة والمالئمة.	  
توفير واتباع بروتوكوالت العالج المناسب للحاالت. 	  
االستفادة من تجارب الدول األخرى التي أثبتت نجاعتها.	  
والتجمعات 	   والخاصة  العامة  والمرافق  صاالت  جميع  في  والتعقيم  والرش  األسطح  تنظيف  أعمال  زيادة   

السكانية العشوائية.
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التـــدخــالتاملجـاالت الرئيسية

وضع استراتيجية إلدارة 
األزمة يف اليمن

الخاص 	   والقطاع  الدولية  المنظمات  بالشراكة مع  االقتصادية  وتداعياتها  األزمة  فريق وطني إلدارة  تشكيل 
والمجتمع المدني. 

التخطيط المبكر لمرحلة التعافي وخاصة للقطاعات األكثر تأثرًا، واالستعداد للعودة لممارسة كافة األنشطة 	  
التجارية وغير التجارية مثل التعليم الى وضعها الطبيعي، وتوفير المتطلبات الالزمة لذلك.  

االعتماد أكثر على الموارد المادية والبشرية المحلية )حسب توفرها( في تعزيز قدرات القطاع الصحي. 	  
التقييم المستمر والدينامي لواقع األزمة، واتخاذ اإلجراءات المتناسبة مع الحالة، دون هلع أو فقدان التوازن.	  
انشاء ودعم برنامج وطني للتعقيم.	  
التزام الشفافية في التعامل مع األزمة، واإلفصاح التام عن البيانات الخاصة بوضع الوباء داخل الدولة، أواًل 	  

بأول.
اتخاذ اإلجراءات والسياسات 	   ايضًا  التداعيات الصحية لجائحة كورونا، ولكن  عدم االقتصار على مواجهة 

الالزمة لمواجهة التداعيات االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن الوباء، من خالل وضع خطط استجابة فرعية 
لكل مؤسسة حكومية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة. 

لضمان 	   اليمنية  الموانئ  عبر  والدوائية  الغذائية  السلع  استيراد  إجراءات  لتسهيل  الممكنة  الجهود  بذل  يجب 
تدفق التجارة بأكبر قدر ممكن من الحرية، وخاصة لتجنب نقص الغذاء والدواء، ومراقبة أسعارها و  تكاليف 

واجراءات نقلها بعد التأكد من اجراءات خضوعها للفحص.
والمهاجرين 	   للمغتربين  والمعيشي  الصحي  الوضع  متابعة  اغفال  بعدم  الكفيلة  والسياسات  االجراءات  اتخاذ 

لمنافذها  الدول  من  العديد  اغالق  نتيجة  كالمرضى(    ( العالقين  أو  وعمال  من طالب  الخارج  في  اليمنيين 
الحدودية ، والتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة.

تعزيز برامج احلماية 
االجتماعية)35(

االسراع في صرف الدورة الثامنة من المساعدات النقدية الطارئة لمستفيدي صندوق الرعاية االجتماعية عبر منظمة 	  
اليونيسيف.

قيام المنظمات الدولية بتقديم المساعدات الطارئة للفئات األكثر ضعفًا )وخاصة األطفال والنساء( والمتضررين بشكل 	  
مباشر  او غير مباشر من الجائحة لتغطية احتياجاتهم المعيشية األساسية. 

صرف رواتب الموظفين، وقيام األمم المتحدة بدورها الالزم في هذا الشأن .	  
استمرار برنامج الغذاء العالمي في توزيع السلة الغذائية، وزيادتها.	  
استهداف عمال األجر اليومي والفئات المهمشة والمعاقين بسالل غذائية تراعي احتياجات أسرهم باالضافة الى حقائب 	  

النظافة.
استمرار مشروع التغذية المدرسية لألطفال حتى في ظل توقف الدراسة.	  
تعزيز التنسيق بين أنظمة الحماية االجتماعية الحكومية وبين شركاء العمل االنساني بحيث يتم االستفادة من جوانب القوة 	  

والخبرات المتاحة لدى كل طرف بشكل تكاملي.
ضمان استمرار ربط التالميذ بالتعليم عن بعد عبر كل الوسائل الممكنة لتجنب الفاقد التعليمي في رأس المال البشري 	  

الوطني.
مساهمة القطاع الخاص برفع مخصصاته للتبرعات االنسانية.	  
ضمان تلبية االحتياجات الخاصة للنساء، وال سيما األكثر تعرضًا للخطر.  ويشمل ذلك حماية قدرتهّن على الوصول إلى 	  

المعلومات حول الوقاية من جائحة كوفيد19- واالستجابة لها  بتقديم االستشارات وخدمات الدعم النفسي واالجتماعي 
مكافحة  منها؛ وتحديث خدمات  النساء  كوفيد19-وحماية  لجائحة  للتصدي  اإليواء  ُبعد؛ وتحسين جهوزية مراكز  عن 
العنف ضد النساء والفتيات ومسارات اإلحالة بشكل مستمر. مع اعتماد اجراءات طارئة  مثل التحويالت النقدية الطارئة 

والمنح الصغيرة تهدف الى حمايتهن  من الوقوع بشكل متزايد  في براثن الفقر. 

)35( اللجنة االستشارية للحماية االجتماعية ، وزارة الشؤون االجتماعية و العمل. ابريل 2020.
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التـــدخــالتاملجـاالت الرئيسية

دعم األمن الغذائي )36(

اجراء تعديالت على الحد األدنى للسلة الغذائية من حيث مكوناتها ووفقا لألسعار .	  
ضمان توفير المواد األولية الالزمة إلنتاج الغذاء والزراعة.	  
توسيع برامج الحماية االجتماعية راسيًا من خالل توسيع مبلغ التحويل للمستفيدين من برامج الحماية كالدفع 	  

لمرة واحدة او على شكل مدفوعات متعددة بأوقات متفرقة لتلبية االحتياجات األساسية وتجنب اليات التكييف 
السلبية.

توفير مساعدات نقدية غير مشروطة لفترة زمنية محدده لصغار المزارعين والصيادين والعاملين في مهنة 	  
رعاية المواشي.

اجراء عدد من التعديالت على توزيع المواد الغذائية والمساعدات النقدية وقسائم المساعدات والمواد األولية 	  
للزراعة مثال على ذلك زيادة عدد نقاط التوزيع لتفادي االزدحام والتجمعات الكبيرة.

تطبيق تدابير الحماية االحترازية للمساعدات الموزعة على المستفيدين لحمايتهم من العدوى منها والتجهيز 	  
المسبق للسلة الغذائية للمستفيد والتغليف الجيد تفاديًا لنقل العدوى واالزدحام والتنظيم في عملية التوزيع .

وإبالغ 	   التوزيع  خطة  وتطوير  محدده  فترات  على  والنقد  القسائم  توزيع  لعملية  المنظمة  الزمنية  الجدولة 
المستفيدين بالجدول الزمني مسبقًا، إضافة الى التحذير من حضور أي شخص يعاني من اعراض وباء كوفيد 

– 19  تفاديًا الن يكون مصابًا.
التوسع االفقي لبرامج الحماية االجتماعية من خالل توفير المساعدات النقدية او العينية لغير المستفيدين من 	  

هذه البرامج منهم العمال الغير نظاميين.

اطالق برامج وتسهيالت 
حتفز التعايف االقتصادي 
و تعزز استمرار اعمال 

القطاع اخلاص

لدعم 	   مالية  مبالغ  التي خصصت  واالقليمية  الدولية  المنظمات  من  مساعدات  للحصول على  العاجل  السعي 
القطاع الخاص ونشاط األعمال .

التعامل مع التأثيرات االقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، واتخاذ إجراءات عدة  لتعزيز  التعافي 	  
االقتصادي. 

اطالق مبادرة لتخفيف األعباء على الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة ظروف السوق الصعبة،	  
توسيع وتحسين خدمات التمويل الصغير واألصغر خاصة لألشنطة االنتاجية.	  
ضخ كميات نقدية من العمالت المحلية واألجنبية  للبنوك لتعزيز مستويات السيولة، والتخفيف من الضغوط 	  

ميسرة  للحصول على قروض  المواطنين  االقتصادي ومساعدة  الركود  تداعيات  الرئيسية ومواجهة  المالية 
وإلغاء أسعار الفائدة على القروض المقدمة للمواطنين لمواجهة تداعيات األزمة الراهنة 

المعدات 	   توفير  اجل  من  اإلجراءات  وتسهيل  للشركات  المدعوم  االئتمان  توفير  قرارات  اتخاذ  على  العمل 
الصحية واألنشطة الحيوية األخرى التي تدخل في نطاق االستجابة لتفشي الوباء.

تشجيع الشركات الكبيرة على الحد من تسريح العمال، والسماح لها بإرجاء تسديد اإليجارات المترّتبة عليها 	  
أو إعفائها من تسديدها أثناء األزمة.

توصية المصارف الخاصة بإعفاء الَمدينين من تسديد فوائد الدين أثناء األزمة، وبالسماح للشركات الصغيرة 	  
والمتوسطة والعاملين لحسابهم الخاص بوقف سداد أصل الدين بصورة مؤقتة

الممكنة 	   األسعار  بأقل  وصولها  تسهيل  اجل  من  األساسية  السلع  على  والجمركية  الضريبية  الرسوم  تعليق 
للمواطنين.

دور اجلهات املاحنة 
واملنظمات الدولية  

واألممية

كخطوة أساسية، يجب القيام بجهود وطنية استثنائية في حشد الدعم اإلقليمي والدولي. 	  
مساهمة فعالة من األمم المتحدة في تنفيذ قراراتها الدولية واحالل السالم المستدام. 	  
تعزيز مجاالت التعاون والتنسيق مع الجهات المانحة وحشد الموارد لتطوير النظام الصحي ودعم برنامج 	  

اقتصادي واجتماعي لمواجهة التداعيات المترتبة عن الجائحة.
دعم  القطاع الخاص في  التواصل مع المنظمات الدولية واالقليمية  التي خصصت لها برامج تمويلية مثل 	  

البنك االسالمي للتنمية والبنك الدولي لمساعدتها في التخفيف من أثار جائحة كوفيد 19 على انشطتها.
الدعم 	   تقديم  خالل   من  الوباء  لمواجهة  اليمن  مساعدة  في  مسئولياتها  الداعمة  الدولية  المنظمات  تتولى  أن 

الستيراد كافة األدوات الوقائية واألجهزة واألدوية الالزمة لمكافحة الجائحة.
الغذائية األساسية ونفقات 	   السلع والمواد  لليمن لمواجهة تحديات استيراد  المباشر  المالي والفني  الدعم  تقديم 

المرتبات للموظفين المدنيين ومساعدة األفراد والمؤسسات المتضررة من الوباء.
تقديم واستئناف الدعم المالي مباشر للفئات الفقيرة و األكثر تضررًا )وعلى وجه الخصوص األطفال ، والنساء 	  

والنازحين( وذلك عبر آليات وطرق آمنة تضمن وصولها بشفافية ومسئولية.
المساهمة  العاجلة للجهات المانحة والمنظمات الدولية بكافة التدخالت المطلوبة لمجابهة جائحة كوفيد 19. 	  

)36( Draft ; »THE YEMEN FOOD SECURITY AND AGRICULTURE CLUSTER )FSAC( PREPAREDNESS AND RESPONSE PLAN IN THE CONTEXT OF THE 
OUTBREAK«, April 2020 كوفيد19-
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امللحق رقم )1(:
يوضح أهم السياسات واإلجراءات المتخذة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد كوفيد 19- ومواجهه أثار األزمة على  عدد 

من الدول المختارة

اإلجراءات االقتصادية ملواجهة تداعيات ازمة انتشار اجلائحةأهم اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار اجلائحةالدولة

الصني

الحتواء  صارمة  إجراءات  الصينية  الحكومة  فرضت 
الوباء منها:

- تمديد عطلة رأس السنه القمرية الوطنية .
- اغالق مقاطعة هوبي ومدينه ووهان بشكل كامل مركز 
تفشي الوباء وفرض قيود على التنقل واسع النطاق على 

المستوى الوطني والتباعد االجتماعي 
- فرض حجر صحي لجميع العمال المهاجرين والعائدين 

الى الصين لمدة 14 يومًا.
ابريل  بداية  منذ  بالفيروس  العدوى  انتقال  تباطؤ  مع   -
تم إزالة بعض قيود التنقل وعودة الحياه بشكل تدريجي 
إجراءات  تشديد  مع  تدريجي  بشكل  الموبوءة  للمناطق 

الوقاية

   * اعتماد 2.6 تريليون يوان صيني لدعم اإلجراءات المالية التالية :
- زيادة االنفاق على الوقاية من األوبئة ومكافحتها وإنتاج المعدات الطبية.

- تسريع صرف التأمين ضد البطالة .
- االعفاء الضريبي ومساهمات الضمان االجتماعي المتنازل عنها.

- رفع االنفاق العام لالستثمار في البنية التحتية وتطوير نظام إدارة الطوارئ 
الصحية العمومية الوطنية وتعزيز االستقرار .

       * اعتماد إجراءات لدعم السياسية النقدية منها:
- ضخ ما قيمته 3.27 تريليون يوان لتعزيز السيولة في النظام المصرفي.

يوان  تريليون   1.8 بمقدار  الخصم  وإعادة  اإلقراض  إعادة  تسهيالت  توسيع   -
للسلع  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الطبية  المستلزمات  مصنعي  لدعم 

األساسية وكذا دعم القطاع الزراعي.
- تخفيضات مستهدفه لصناديق االحتياطي بمقدار 50 100- نقطة أساس للبنوك 

التي تدعم الشركات األصغر.
     *اعتماد خطوات وإجراءات ماليه للحد من الظروف المعيشية القاسية منها 
توفير اإلغاثة المالية لألسر المتضررة والشركات والمناطق التي تواجه صعوبة 

في السداد ، منها:
الصغيرة  للشركات  االئتمان  دعم  وإجراءات  القروض  مدفوعات  تأخير   -

والمتوسطة واألسر.
األوبئة  من  المتضررة  للقطاعات  المتعثرة   القروض  في  االرتفاع  تحمل   -

والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

ايطاليا

منها  الوباء  تفشي  من  للحد  صارمه  تدابير  فرض   -
االغالق العام على مستوى الدولة إضافة الى حظر السفر 
واألماكن  والجامعات  المدارس  واغالق  العام  والتجمع 
والصيدليات  األساسية  السلع  بيع  محالت  عدا  العامة 

وأماكن تقديم الخدمات العامة األساسية.
جميع  في  ضرورية  الغير  اإلنتاجية  األنشطة  اغالق   -

انحاء البالد باستثناء مصانع وشركات السلع الغذائية.
- ادخال إجراءات السالمة الصارمة للشركات الصناعية 

التي التزال تعمل .

* تبنت الحكومة حزمة من التدابير الطارئة بقيمة 25 مليار يورو على النحو 
التالي: 

- 3.2 مليار يورو لتعزيز نظام الرعاية الصحية والحماية المدنية .
العمال  دخل  ودعم  الوظائف  الحفاظ على  سياسات  لدعم  يورو  مليار   10.3 -

المسرحين والعاملين لحسابهم الخاص.
- 6.4 لدعم االعمال التجارية في ذلك تأجيل مدفوعات الضرائب وتأجيل دفع 

فواتير الخدمات .
- 5.1 مليار يورو لدعم عروض االئتمان يهدف الى اطالق حوالي 350 مليار 

يورو من السيولة للشركات واالسر. 
*من اهم اإلجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة اإليطالية التالي:

القروض لبعض االسر والشركات الصغيرة والمتوسطة بما في  - وقف سداد 
ذلك القروض العقارية .

- حوافز للشركات المالية وغير المالية .
- ضمان حكومي بقيمة 0.5 مليار يورو لبنك التنمية الحكومي لدعم اإلقراض 

والسيولة للبنوك لتمكينها من تمويل الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم.

األردن

واطالق  الدراسة،  تعليق  و  الرحالت  جميع  ايقاف   -
حمالت توعية.

والمواقع  والمطاعم  العامة  المرافق  جميع  اغالق   -
السياحية وإيقاف جميع التجمعات العامة وفرض التباعد 

االجتماعي .
- في منتصف ابريل تم اإلعالن عن تخفيف القيود على 

بعض الشركات واستئناف العمل .
بتخفيض  الخاص  القطاع  شركات  من  لعدد  السماح   -

أجور الموظفين الذين ال يعملون نتيجة حظر التجوال .

- تأجيل تحصيل ضريبة المبيعات على جميع القطاعات المحلية حتى نهاية العام 
2020 وعلى السلع الصحية المستوردة واألدوية .

- تخصيص 50% من عائدات التامين على األمومة ) 16 مليون دينار اردني ( 
لمساعدة المسنين والمرضى .

- وضع حد اقصى ألسعار السلع األساسية.
المختارة  الشركات  من  لعدد  الجمركية  الرسوم  من   %70 تحصيل  تأجيل   -

وخفض مساهمات الضمان االجتماعي للقطاع الخاص.
- تخفيض سعر الفائدة بـ 50 نقطه أساس ومن ثم 100 نقطة أساس في منتصف 

مارس .
- ضخ سيولة إضافية للبنوك بقيمه 550مليون دينار اردني عن طريق تخفيض 

نسبة االحتياطي االلزامي على الودائع لدى البنوك من 7% الى %5.
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اإلجراءات االقتصادية ملواجهة تداعيات ازمة انتشار اجلائحةأهم اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار اجلائحةالدولة

تونس 

- اتخذت السلطات خطوات استباقية لمواجهة كوفيد 19 
تدابير  واعتمدت  الوطنية  الطوارئ  حالة  بإعالن  وذلك 
الحتواء الوباء  بما في ذلك الحظر التام وحظر التجوال 
الليلي والسفر باستثناء المواطنين العائدين الى الوطن مع 

فرض الحجر الصحي عليهم.

* اإلعالن عن خطة طوارئ بمبلغ 2.5 مليون دينار تونسي ويتضمن حزمة 
من التدابير منها :

والضرائب  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  ضريبة  مدفوعات  تأجيل   -
األخرى والمساهمات االجتماعية 

- االعفاء الضريبي على القيمة المضافة .
- اعداد جدولة الضرائب لتوفير السيولة للقطاع الخاص .

- الحد من تسريح العمال وحماية الفئات الضعيفة من السكان وخاصة القطاع 
الغير رسمي.

- توسيع مخصصات الميزانية لزيادة النفقات الصحية .
نقطة   100 بمقدار  الفائدة  التونسي عن تخفيض سعر  المركزي  البنك  اعلن   *
أي  وتعليق  الحالية  القروض  على  المدفوعات  بتأجيل  البنوك  ومطالبة  أساس 

رسوم على المدفوعات والسحوبات.
* تأجيل سداد ائتمان الموظفين لمدة تصل ما بين 3 – 6 اشهر وفقا لمستوى 

صافي اإليرادات .

ليبيا
- فرض تدابير احترازية منها اغالق حدود الدولة وحظر 
التجمعات العامة الكبيرة وفرض قيود على حركة التنقل 

والسفر وحظر تجوال جزئي في المساء.

- أعلنت الحكومة عن حزمة بقيمة 500 مليون دينار )حوالي %1 من الناتج 
المحلي اإلجمالي( لدعم نفقات الطوارئ لمواجهه الوباء.

- تخفيض أجور الموظفين بنسبة 20%.

السودان

- القيام بعدد من التدابير االحترازية منها إغالق الحدود 
 ، المساء  في  جزئي  تجول  حظر  وفرض  والمطار 

والتباعد االجتماعي .
- حجر إلزامي لمدة شهر لألشخاص العائدين من السفر .
- اعلنت الخرطوم عن حظر كامل اعتبارا من 18 ابريل 

لمدة ثالثة أسابيع .

األولوية  ذات  المجاالت  محددة  الوباء  ومواجهة  للتأهب  إعداد خطة صحية   -
وتقدير الميزانية لتنفيذ األنشطة بحوالي 120 مليون دوالر .

- تعهد القطاع الخاص الوطني بالمساهمة بمبلغ مليوني دوالر لمساعدة الحكومة 
 .

- إعادة تخصيص 3 مليون دوالر من قبل الحكومة لمواجهة الوباء.
- اإلعالن عن أن األمم المتحدة والشركاء الدوليين سيتبرعون بمبلغ 9 مليون 

دوالر كما أعلنت الحكومة األمريكية بالتبرع بـمبلغ 8 مليون دوالر. 
- اعلن االتحاد األوروبي عن حزمة تدابير بقيمة 70 مليون يورو في 19 ابريل 
، أضافة الى ان البنك اإلسالمي للتنمية اعلن عن تقديم 35 مليون دوالر للسودان

ية
اط

قر
دمي
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غو

كون

وإجراءات  والتنقالت  للحركة  قيود  فرض  إلى  إضافة 
التباعد االجتماعي أعدت الحكومة خطة وطنية بميزانية 
تقديرية وصلت إلى 135 مليون دوالر لمواجهة الوباء 

بدعم من شركاء التنمية وتركز الخطة على التالي:
التنسيق  وتعزيز  المبكرين  والمراقبة  الكشف  تعزيز   -

الفني والتشغيلي في الحكومة.
- تحسين جودة الرعاية الطبية للمصابين.

وتعزيز  فعاله  وقائية  اتصال  استراتيجيات  وضع   -
المنصات اللوجستية الطبية .

- اعفاء ضريبة القيمة المضافة لمدة ثالثة اشهر على المنتجات الصحية والسلع 
األساسية 

- إعطاء فترة سماح للمتأخرات الضريبية لبعض الشركات .
المياه والكهرباء  التدابير منها االعفاء من متحصالت خدمات  - دراسة بعض 

لمدة شهرين لألسر والمستشفيات.
* وأعلن البنك المركزي عن عدد من اإلجراءات للحد من التأثير على السيولة 

النقدية منها: 
- خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%.

- إلغاء متطلبات االحتياطي اإللزامي على الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية.
- تمديد اجل استحقاق قروض السيولة الطارئة لـ24 شهر.

- تأجيل اعتماد الحد األدنى من متطلبات رأس المال للشركات الجديدة وشجعت 
على إعادة هيكلة القروض المتعثرة.

- تشجيع استخدام المدفوعات االلكترونية للحد من مخاطر تلوث األوراق النقدية.

Source:
1- https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19; Last updated April 17, 2020.

)2( د. الوليد أحمد طلحة، التداعيات االقتصادية لفايروس كورونا الُمستجد على الدول العربية، صندوق النقد العربي، ابريل 2020.


