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الثالثة  األلفية  من  الثاني  العقد  منذ  وتحديدًا  الماضية  السنوات  مدى  على 
واالقتصاد اليمني يشهد واليزال ظروفًا اقتصادية واجتماعية وسياسية عاصفة 
االقتصادي  نموه  أوهنت مصادر  السنوات-  بعض  باستثناء   - مستقرة  وغير 
وأعاقت استثمار موارده وإمكاناته االقتصادية الطبيعية والبشرية والجغرافية 
والتاريخية وبددت نسبيًا مكاسبه التنموية، غير أن وتيرة تلك األزمات وحدة 
تلك االختالالت والتحديات قد تفاقمت بدرجة غير مسبوقة منذ العام 2014م 
وما آلت اليه األوضاع من دخول اليمن في  دائرة الهشاشة والصراع، مفضيًة 
إلى تدمير البنى التحتية وتدهور في القدرات اإلنتاجية والخدمية ومن حرف 
مسار التنمية إلى الخلف لسنوات قد تطول، السيما إذا استمرت تلك الظروف 

المعاكسة وحالت دون الوصول إلى االستقرار والسالم المستدام والتنمية.
من  بأكثر  االقتصادي  النشاط  انكمش  فقد  وغيرها  المعطيات  لتلك  ونتيجة 
50% وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بحوالي الثلثين مقومًا بالدوالر، 
المتوسطة  الطبقة  نسبيًا  معه  وتآكلت  السكان  من   %80 الفقر  طوى  كما 
رئيس  كمصدر  الحكومي  مرتبها  على  المعتمدة  الموظفين  شريحة  وخاصة 
هروب  عن  فضاًل  حرجة،  مستويات  إلى  البطالة  معدالت  وارتفعت  للدخل 

االستثمارات نحو الخارج بحثا عن مالذات آمنة. 
نسبة  لترتفع  واإلنساني  االجتماعي  المجال  إلى  التداعيات  تلك  وامتدت 
 )1(%67 إلى  الشديد  الحاد  الغذائي  األمن  انعدام  من  يعانون  الذين  السكان 
بدون وجود المساعدات الغذائية اإلنسانية - وتنخفض هذه النسبة إلى %53 
التغذية  سوء  معدالت  وتزايدت  اإلنسانية-   الغذائية  المساعدات  وجود  مع 
وتدهورت معيشة 24 مليون نسمة هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فضال عن 
نزوح حوالي 3.6 مليون داخليًا وأكثر من مليون نازح خارج اليمن، كما ألقت 
األزمة بظاللها على تسرب نسبة معتبرة من العقول العلمية والكفاءات المهنية 
إلى الخارج بحثا عن العمل الالئق واالستقرار المعيشي اآلمن. باإلضافة إلى 
التهتك الذي أصاب جدار النسيج االجتماعي والذي بات يفت في عضد المجتمع 

ويهدد استقراره االجتماعي وهويته الوطنية وقيمه الحضارية الخالقة.
والدولي  اإلقليمي  المالي  الدعم  أوجه  على  الضوء  ليلقي  العدد  هذا  يأتي 
الموجه لتنفيذ خطط االستجابة اإلنسانية للتخفيف من تفاقم األزمة اإلنسانية، 
كما يبحث في التوجهات االستراتيجية الضرورية لتعزيز كفاءة دور التمويل 

اإلقليمي والدولي في المجال التنموي واإلنساني. 

االفتتاحية

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

حقائق ومؤشرات

                                

االنكماش التراكمي في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي 2014 – 2020. 

المصدر: جميع هذه الحقائق والمؤشرات واردة في ثنايا هذا العدد مع مصادرها. 

نازح داخليا وأكثر من مليون نازح خارج 
اليمن.

حجم الدعم اإلنساني المقدم فعليًا 
لليمن خالل السنوات 2015 – 2019.

الخسائر التراكمية جراء تراجع النمو 

االقتصادي خالل الفترة 2014 - 2019.

محتاجون إلى نوع من أنواع المساعدات 
اإلنسانية عام 2020.

تم إغالقها أو تقليصها بشكل كبير من 
أصل 38  برنامج رئيسي. وخالل الفترة 
أغسطس وسبتمبر 2020 يواجه 20 
برنامجًا المزيد من عمليات التقليص 

أو اإلغالق.

تراجع نصيب الفرد التراكمي من 
الناتج القومي اإلجمالي 2014 

.2019  -

حتى 4 أغسطس 2020 بلغ حجم التمويل من المانحين 
708.8 مليون دوالر محققة ما نسبته فقط 22% من 

المتطلبات التمويلية للمساعدة اإلنسانية واإلغاثية في 
اليمن والبالغة 3.38 مليار دوالر أمريكي للعام 2020. 

9.94مليون3.6

 مليار دوالر  أمريكي88.8

  %78

 مليون شخص24.3

برنامجًا لألمم المتحدة12

أواًل: الوضع االقتصادي واملايل

ثانياً : التمويالت املقدمة لليمن من قبل املاحنني وشركاء العمل اإلنساين 
للفترة 2019-2011

ثالثاً : تطور خطط مواجهة الوضع اإلنساين واستجابة شركاء اليمن

رابعاً : حمدودية التمويل  للدعم اإلنساين يف اليمن للعام 2020

خامساً : تداعيات حمدودية التمويل

سادساً : التوجهات االستراتيجية الضرورية لتعزيز كفاءة دور التمويل 
اإلقليمي والدويل

في هذا اإلصدار: 

: الوضع االقتصادي واملايل
ً
أوال

وبلغت   2014 عام  منذ  المتطاول  االنكماش  مرحلة  اليمني  االقتصاد  دخل 
1(، حيث أصيب  2015 على نحو غير مسبوق )انظر الشكل  ذروته في عام 
االقتصاد بشلل شبه تام وخسر حوالي ثلث ناتجه المحلي المحتمل نتيجة توقف 
وتوقف  والخاصة،  العامة  القطاعات  في  االقتصادية  األنشطة  من  كبير  جزء 
البرامج االستثمارية الحكومية، بما فيها الممولة خارجيا نتيجة تعليق تمويالت 
وانسحاب  الخاصة،  االستثمارات  من  كبير  جزء  توقف  عن  فضاًل  المانحين، 
إلى  المحلي  المال  رأس  من  كبيرة  نسبة  األجانب، وخروج  المستثمرين  أغلب 
الطبيعي،  والغاز  النفط  صادرات  وتوقف  آمنة،  مالذات  عن  للبحث  الخارج 

وانخفاض اإليرادات الحكومية غير النفطية من الجمارك والضرائب.

أسهمت مجمل الظروف التي أحاطت باليمن على الصعيد السياسي واألمني 
واالقتصادي -بما فيها الدخول في دائرة األزمة منذ العام 2014 وما نتج عنها 
من صراع وحرب الزالت رحاها دائرة حتى اآلن- في حدوث نتائج كارثية على 
المادية  اليمني وعملت على إضعاف قدراته اإلنتاجية وبددت طاقاته  االقتصاد 
المحلي اإلجمالي  الناتج  التراكمي في  يقدر االنكماش  والمالية والبشرية، حيث 
الحقيقي عام 2020 بنسبة 50% عن حجمة في عام 2014، وقدرت  الخسائر 

%50 %69.5 -

 مليار دوالر أمريكي

)1( التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، اليمن، ديسمبر  -2018  يناير 2019 ، 18 ديسمبر 2018.

الفجوة التمويلية
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االقتصادية التراكمية بحوالي  88.8 مليار دوالر جراء تراجع النمو االقتصادي خالل الفترة 2014 - 2019)2(، نتيجة اآلثار المباشرة وغير المباشرة التي 
تكبدها االقتصاد، وباألخص التدمير الذي لحق بالبنى التحتية والمنشآت االنتاجية والخدمية وتعطيل كثير من األنشطة االقتصادية واالستثمارية، إضافة إلى 
األزمات الحادة في السيولة النقدية وفي المشتقات النفطية والكهرباء والغذاء والمياه والنقل والتعليم والرعاية الصحية وغيرها. ونتيجة لذلك فقد تراجع نصيب 
الفرد من الناتج القومي اإلجمالي من 1193 دوالر عام 2014 إلى 364 دوالر )بسعر الصرف الموازي( عام 2019، وبمعدل تغير تراكمي بلغ - %69.5)3(. 

مما يعني انزالق مزيد من السكان تحت خط الفقر وتزايد حدة األزمة اإلنسانية.

كما اتسم الوضع المالي للدولة باالختالل العميق والتدهور الشديد، حيث دخلت المالية العامة في أزمة حادة برزت مالمحها في: ارتفاع عجز الموازنة 
المؤسسات  أرباح  وفائض  والنفطية  الضريبية  وغير  الضريبية  )اإليرادات  مصادرها  بكافة  العامة  اإليرادات  تراجع  نتيجة  المحلي  الدين  نسبة  وارتفاع 
العامة( وفي المقابل توقفت النفقات االستثمارية وانخفضت النفقات العامة الجارية إلى أدنى مستوياتها وعدم وفائها بالحد األدنى من المتطلبات االقتصادية 
واالجتماعية بما في ذلك النفقات التشغيلية ونفقات األجور والمرتبات لجزء كبير من موظفي الدولة، إلى جانب تعثر برامج الحماية االجتماعية وتوقف برامج 

اإلنفاق العام االجتماعي والتنموي، فضاًل عن انقسام المؤسسات المالية والنقدية، وغياب البيانات الموحدة للمالية العامة. 

الشكل)2(: االنكماش التراكمي يف الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي )%(الشكل)1(: تقديرات منو الناتج املحلي اإلمجايل احلقيقي )%(

الـمصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، بيانات احلسابات القومية 2019. وعام 2020 تقديرات فريق التوقعات، وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
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: التمويالت املقدمة لليمن من قبل املاحنني وشركاء العمل اإلنساني للفرتة 2019-2011
ً
ثانيا

يمكن النظر إلى دعم المانحين من منظور الهدف المخصص له التمويل، حيث تميز الدعم خالل الفترة التي أعقبت االحتجاجات الشبابية والشعبية الواسعة 
في  العام 2011 وحتى النصف األول من عام 2014 بأنه دعم تنموي لتمويل مشاريع تنموية في إطار البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية في مجال البنية 
التحتية والقطاعات االقتصادية: اإلنتاجية والخدمية، فيما اتجه دعم المانحين بعد ذلك نحو مواجهة األزمة اإلنسانية واإلغاثية التي تفاقمت على نحو غير 
مسبوق، حيث ارتبط هذا األخير بالتطورات السلبية التي اجتاحت المشهد العام السياسي وخاصة منذ النصف الثاني من عام 2014 وما تالها من تداعيات 

وتطورات. ويمكن اإلشارة إلى جوانب الدعم اإلقليمي والدولي بنوعيه التنموي واإلنساني وذلك على النحو اآلتي: 

)2( - البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة  UNDP، تقييم تأثير الصراع  في اليمن على تحقيق أهداف التنمية المستدامة،2019.

)3( الجهاز المركزي لإلحصاء، بيانات الحسابات القومية 2019.

 بلغت تعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ونيويورك في عام 2012 وما بعدها حوالي 10 مليار دوالر مثلت إحدى االستحقاقات الناتجة عن توافق 
الفرقاء في إطار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كمخرج آمن للوضع السياسي المتفجر آنذاك وتلبية لمتطلبات االحتجاجات الشبابية والشعبية الواسعة والتي 
تضمنت في الجانب االقتصادي الترتيب لعقد مؤتمر دولي للمانحين لتمويل أولويات ومشاريع البرنامج المرحلي لالستقرار والتنمية 2012-2014، وقد 
جاءت التعهدات من ثالث كتل رئيسة مثلت حصة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 57% من إجمالي التعهدات و25% من المؤسسات المالية اإلقليمية 

والدولية و18% من الدول الصديقة.

 وبحسب بيانات الجدول فقد تم تخصيص حوالي 92% من إجمالي التعهدات فيما تم التوقيع على 73% من تلك التعهدات لمشاريع محددة غير أن المسحوب 
فعاًل لم يتجاوز 47% من إجمالي التعهدات. مع العلم أن تطورات األحداث في عام 2014 وما بعدها قد حالت دون االستيعاب الكامل لتلك التعهدات وخاصة 

بعد تعليق معظم المانحين للتعهدات.

 الدعم التنموي

مالحظةالنسبةاملسحوباملوقع عليه املخصصالتعهد املـانـــح

جملس التعاون لدول اخلليج 
43.6%60.12466%91.23396%56505150العربية  

 مبا يف ذلك الوديعة السعودية 
مببلغ مليار دوالر إضافة إىل 

دعم 2014م مببلغ 1.235 
مليون دوالر.

 36.1%94.0893.83%100.02329%2478.52478.5املؤسسات الدولية واإلقليمية
 71.1%83.11255.9%86.31467.3%1766.71525.5الدول الثنائية الصديقة

46.6%72.694615.7%92.517192.4%9895.29154اإلمجايل

اجلدول)1(: حجم الدعم التنموي )تعهدات وختصيصات املاحنني بالرياض ونيويورك   2012 وما بعدها(  مليون دوالر

الـمصدر: اوزارة التخطيط والتعاون الدويل ، وثيقة غري منشورة ، 2017.
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تضافرت العديد من العوامل التي دفعت بالقضية اإلنسانية إلى واجهة المشهد، ويمكن أن نميز بين مرحلتين لتطور األزمة اإلنسانية وتفاقمها ففي الفترة 
2011-2014 لم تكن األزمة اإلنسانية مستفحلة كثيرًا برغم تزايد تدفق أعداد المهاجرين والالجئين األفارقة إلى اليمن ونزوح عدٍد من السكان المحليين في 
بعض المناطق إلى األماكن األكثر أمنًا وزيادة نسبة السكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وبالتالي زيادة عدد المحتاجين للتدخالت اإلنسانية، األمر 
الذي زادت معه االحتياجات التمويلية لذات األغراض، حيث اتخذت منحنى متصاعدًا لترتفع من 292 مليون دوالر في العام 2011 إلى 705 مليون دوالر 
في العام 2013 قبل أن تتراجع قليال في عام 2014 إلى 595 مليون دوالر.  ومع ذلك فقد انخفضت نسبة التغطية لخطط االستجابة اإلنسانية من )%66( 

عام 2011 إلى )56%( للعامين 2012 – 2013، وإلى )60%( عام 2014 كما هو موضح في الجدول رقم )2(.

غير أن األزمة اإلنسانية في الفترة 2015 - 2019 قد بلغت مستوى عاليًا من الخطورة والتفاقم على نحو استحثت الضمير اإلنساني وجذبت اهتمام المانحين 
وساعد في ذلك منظمات األمم المتحددة العاملة في هذا المجال التي أطلقت النداءات اإلنسانية المتكررة، وخطط االستجابة اإلنسانية،  حيث شهدت الفترة 
بحسب البيانات التي يوضحها الجدول)2(  ارتفاع عدد المحتاجين إلى 21 مليون في عام 2015 ثم إلى 24 مليون في عام 2019، بمعنى أن هناك حوالي 
80% من السكان محتاجون إلى نوع من المساعدات اإلنسانية لضمان البقاء على قيد الحياة)4( ومجابهة تحديات الجوع والمرض والفقر والضعف الشديد 
وبالتالي أصبح الوضع اإلنساني أكثر انحدارًا نحو مزيد من التفاقم على كل األبعاد اإلنسانية والصحية واإلغاثية واإليوائية والغذائية. فضال عن تزايد النزوح 

الداخلي إلى أكثر من 3.6 مليون نازح.  

لقد أصبحت خطط االستجابة اإلنسانية ضرورة إنسانية وحياتية، وفي هذا الصدد بلغت متطلبات التمويل في عام 2015 حوالي 1.6 مليار دوالر، فيما بلغ 
التمويل الفعلي الذي تم حشده من المانحين حوالي 885 مليون دوالر فقط، ويغطي 55% من حجم االحتياج. ومع تفاقم األزمة اإلنسانية وتصنيفها من قبل 
األمم المتحدة من بين األزمات األسوأ في العالم، تزايد اهتمام المجتمع الدولي بالوضع اإلنساني والكارثي في اليمن في األعوام الالحقة، األمر الذي انعكس 
في زيادة نسب التغطية لمتطلبات الخطط اإلنسانية، حيث ارتفعت نسبة التغطية من 55% في العام 2015 إلى 90% في العام 2019.  ويوضح الجدول رقم 
)2( ارتفاع متطلبات التمويل لخطط االستجابة اإلنسانية خالل الفترة من 1.6 مليار دوالر عام 2015 إلى 4.19 مليار دوالر عام 2019 نتيجة لتزايد عدد 
المحتاجين للمساعدات اإلنسانية جراء ظروف الصراع، فضاًل عن الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية )األعاصير – الفيضانات والسيول( التي شهدتها 

اليمن خالل الفترة وأسهمت في زيادة األوبئة واألمراض وسوء التغذية خاصة عند األطفال والنساء وارتفاع حاالت النزوح السكاني إلى المناطق اآلمنة.

 الجدير ذكره أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد بذلت جهودًا استثنائية مع المانحين لرفع التعليق عن المشاريع الممولة خارجيًا وإعادة ضخ التمويالت 
في قنوات وشرايين االقتصادـ على الرغم من أن بعض المانحين قد اتجه نحو إعادة تخصيص بعض التعهدات التنموية إلى الجوانب: اإلنسانية واإلغاثية 
الطارئة، حيث أصبح الجانب اإلنساني ذا أولوية أولى من وجهة نظر المانحين، السيما بعد تفاقم األزمة اإلنسانية وارتفاع نسبة انعدام األمن الغذائي وتزايد 

حاالت النزوح اإلنساني القسري.

الدعم اإلنساين

عدد املحتاجني السنة
)مليون شخص( 

عدد املستهدفني 
)مليون شخص(

متطلبات التمويل
 )مليون دوالر(

املبالغ املمولة فعلياً  
نسبة التغطية)مليون دوالر(

املرحلة األوىل

 2011--292194%66
 201212.76586326%56

201313.17.7705395%56

 201414.77.6595357%60

املرحلة الثانية

201521.111.71601885%55

201621.213.616331026%63

201718.81223391753%75

201822.213.131082507%81

201924.121.441933770%90

اجلدول)2(: حجم الدعم اإلنساين املقدم لليمن وفقاً  خلطط االستجابة/النداءات خالل الفترة )2011 – 2019( 

Source: Yemen 2020, Trends in response plan/appeal requirements,  https://fts.unocha.org/appeals/925/summary?pid=new-59659e924-bb0453-e-915976-fc36244115.
الـمصدر: األوتشا، أعداد خمتلفة من خطط االستجابة اإلنسانية والنداءات  للفترة 2019-2011.

)4( برنامج الغذاء العالمي، مشروع الخطة االستراتيجية القطرية المؤقتة لليمن )2019-2020(، الدورة العادية الثانية، روما 26-30 نوفمبر pdf،2018  ص1 
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: تطور خطط مواجهة الوضع اإلنساني واستجابة شركاء اليمن
ً
ثالثا

اعتمد العمل اإلنساني في اليمن على أطر استراتيجية تستهدف مواجهة األزمة اإلنسانية في اليمن من خالل التنسيق بين وكاالت األمم المتحدة المتخصصة 
والعديد من البلدان والمنظمات الدولية، وبصورة تسهم في حماية اليمنيين من العنف وتأمين الغذاء والحصول على المساعدة في كافة المجاالت المتضمنة في 

القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان. 

خالل السنوات الماضية عملت المنظمات على تنفيذ مجموعة من خطط االستجابة اإلنسانية، ركزت على خمسة أهداف استراتيجية مع استمرارية التحديث 
لهذه األهداف وعمل التقييمات ألعداد المحتاجين وتكييفها بما يتالءم مع األوضاع اإلنسانية المستجدة وهذا ما نالحظه في خطة االستجابة اإلنسانية 2020 
)الشكل رقم 3( من تكييف لألهداف من أجل المساعدة في التخفيف من جائحة كوفيد 19 والتصدي له خاصة في الهدفين األول والثاني وإعادة ترتيبها بحسب 

األولوية  وتتضمن مساعدة اليمنيين في الحد من الجوع، التخفيف من انتشار األمراض المعدية واألوبئة وتعزيز وحفظ كرامة األسر النازحة.

ونتيجة الستمرار الوضع اإلنساني المتردي، جراء المشهد العام المخيم على اليمن بكل تعقيداته  إلى جانب الكوارث الطبيعية التي شهدتها اليمن خالل 
الفترة فقد اتجهت أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية نحو التزايد من سنة إلى أخرى، حيث ارتفع عدد المحتاجين من 14.7 مليون شخص عام 2014 إلى 
22.2 مليون شخص عام 2018 ثم إلى 24.3 مليون شخص عام 2020 وبما نسبته 81% من السكان وبزيادة بحوالي 65.3% عن عام 2014 )الجدول 3(. 
األمر الذي انعكس في تزايد االحتياجات المالية لخطط االستجابة اإلنسانية في اليمن والالزمة لتمويل األنشطة اإلنسانية من 1601 مليون دوالر عام 2015 

إلى 4193 مليون دوالر في عام 2019.

الشكل)3(: األهداف االستراتيجية خلطة االستجابة اإلنسانية 2020 

التخفيف من اثر كوفيد19 
واحلد من تفشي األمراض 
املعدية من خالل املساعدة 

على كبح العوامل اليت 
تؤدي إىل األوبئة وحتسني 
القدرات العالجية وتوسيع 

الترصد الوبائي.

مساعدة املاليني من 
اليمنيني املعوزين على 
التغلب على اجلوع من 
خالل توفري املساعدات 

الغذائية والتغذويه وزيادة 
دخل األسرة والدعوة إيل 
اختاذ التدابري اليت حتقق 

االستقرار االقتصادي.

تعزيز كرامة األسر 
النازحة اليت تعيش يف 

حالة الطوارئ ويف مساكن 
النازحني من خالل حتسني 

وضع املواقع املتدنية 
املستوى وتوفري اخلدمات 

واملأوى.

احلد من خطر الزنوح 
والعنف ضد املدنيني وتيسري 

تعايف األشخاص الذين 
أصيبوا جراء الصراع من 
خالل الدعوة إىل االلتزام 
بالقانون الدويل اإلنساين 
وتقدمي اخلدمات والدعم 

املتخصص.

احلفاظ على قدرة مؤسسات 
القطاع العام على تقدمي 

اخلدمات األساسية املنقذة 
لألرواح من خالل توفري 

املدخالت الرئيسة والدعم.

%الزيادة20142020املجموعات القطاعية
14.724.39.665.3األشخاص املحتاجني

10.620.19.589.6األمن الغذائي والزراعة

1.87.45.6311.1التغذية 

8.419.711.3134.5الصحة

1.15.54.4400.0التعليم

13.420.57.153.0املياه والنظافة والصرف الصحي

  14.4...احلماية

0.557.26.651209.1املأوى / املواد غري الغذائية

0.543.63.06566.7النازحني داخلياً  والعائدين

67.0-0.61-0.910.3الالجئني واملهاجرين

اجلدول)3(: عدد األشخاص املحتاجني حسب املجموعات القطاعية )مليون شخص( ) 2014 - 2020(

الـمصدر: - األوتشا، اليمن، ملحة عامة عن االحتياجات اإلنسانية 2015. ديسمرب 2014.
            - األوتشا، اليمن، خطة االستجابة اإلنسانية )متديد( يونيو –ديسمرب 2020، يونيو 2020.
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على الرغم من أهمية الجانب اإلغاثي واإلنساني في خطط االستجابة اإلنسانية، إال أن التركيز عليه دون االنتقال إلى الجوانب التنموية قد قلل من أهمية 
والتنموية، وباألخص  اإلنسانية  للجوانب  إيجاد حلول ومعالجات مستدامة  في  تساهم  كأداة  والتنموية  االقتصادية  الناحية  نسبيًا من  االستجابة  وقيمة خطط 
إنتاجية  القمح بوسائل رأسمالية  الغذاء وأكياس  المتضررين واالستعاضة عن سالل  للسكان  المعيشة  العمل ودعم مشاريع سبل  المتعلقة بخلق فرص  تلك 
واالستعاضة عن جالونات المياه بحفر آبار مياه للشرب والزراعة معًا، وهكذا في مختلف صور اإلغاثة األخرى. بمعنى النظر إلى خطط االستجابة في إطار 
رؤية اقتصادية كلية لتنمية األصول اإلنتاجية للعاملين وإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب وإعادة بناء القدرات والطاقات اإلنتاجية للنازحين تفضي إلى 

النمو المستدام وتعزيز النشاط االقتصادي.

من جانب آخر فإن تنفيذ وإدارة برامج اإلغاثة اإلنسانية عبر الوكاالت والمنظمات الدولية -دون المؤسسات الوطنية- يتطلب تكاليف إدارية عالية تصل 
أحيانا الى 30% من حجم المساعدات وبالتالي فإن تخفيض التكاليف اإلدارية تظل قضية محورية واستراتيجية في العمل اإلنساني، كما يتطلب األمر إمعان 

النظر في خيارات وطنية بديلة أقل كلفة وأجدى نفعًا وأكثر استدامة مع أهمية التنسيق والشراكة مع المنظمات الدولية. 

ومع التزايد المضطرد الحتياجات التمويل الالزم لتنفيذ أهداف خطط االستجابة اإلنسانية من سنة إلى أخرى، فإن مستوى التمويل الفعلي لتلك الخطط قد 
سار دون المستوى المأمول أو المخطط الذي يفي ويغطي االحتياجات، حيث لم يتجاوز 68% من حجم االحتياج في المتوسط، باستثناء عام 2019 والذي 

وصل إلى %90.

وعلى المستوى القطاعي، تشير تقارير التقييم لخطط االستجابة اإلنسانية إلى أن 74% من إجمالي التمويل المقدم خالل السنوات 2015 2019- ذهب 
ألربعة قطاعات رئيسة ترتبط بتعزيز سبل العيش والبقاء على قيد الحياة وتوفير مختلف الخدمات األساسية، حيث حصل قطاع األمن الغذائي على معظم 
تمويالت المانحين وبنسبة متوسطة بلغت 48% من إجمالي التمويل، يليه قطاع الصحة بـ11%، ثم قطاع التغذية الصحية بنسبة 9%، وقطاع المياه والنظافة 
بنسبة 6%، فيما حصلت بقية القطاعات على 26% من إجمالي التمويل)5(. وهي في مجملها تدخالت واحتياجات إنسانية طارئة وإغاثية يكون أثرها آنيًا كبيرًا 
على الجانب اإلنساني، ولكن أثرها محدودًا على النمو االقتصادي وعلى خلق فرص عمل مدرة للدخل ورفع القدرات اإلنتاجية وتوسيع الطاقة االقتصادية 

الكلية لالقتصاد الوطني. 

ومع عدم انتظام التدفقات التمويلية ألنشطة المساعدات اإلنسانية من جهة، ومن جهة أخرى تزايد حدة األزمة اإلنسانية وتدهور سبل العيش والخدمات 
األساسية وانهيار النظم المؤسسية، إال أن مستوى تنفيذ اإلغاثة اإلنسانية كان قريبًا من األهداف المخططة في المجمل وإن كان هناك تفاوت من قطاع إلى 
آخر، حيث بلغت نسبة اإلنجاز في بعض القطاعات أكثر من 100% مثل قطاع التغذية الصحية والتي بلغ متوسط المستفيدين خالل السنوات 2015 – 2019 
حوالي 125% من إجمالي المستهدفين، و102% في قطاع المياه والنظافة والصرف الصحي، فيما بلغ متوسط المستفيدين في قطاع التعليم حوالي %88.5 
من إجمالي المستهدفين، و75% لقطاع الحماية و65.2% لقطاع األمن الغذائي والزراعة، فيما سجل قطاع العمالة الطارئة وإعادة التأهيل المجتمعي أقل 

نسبة إنجاز وبمتوسط خالل الفترة بلغ 52% فقط من إجمالي المستهدفين)6(.

من ناحية ثانية تشير بيانات المتابعة إلى تفاوت مستوى اإلنجازات المحققة في تقديم المساعدات اإلنسانية من سنة إلى أخرى ليكون أدنى مستوى محقق 
في اإلنجاز من نصيب عام 2016، حيث لم يزد عدد المستفيدين من المساعدات اإلنسانية عن 1.6 مليون شخص/ شهر، فيما كان أعلى مستوى لإلنجاز عام 

2019 وبمتوسط شهري للمستفيدين بلغ 4.4 مليون شخص.

إن مستوى التغير في تقديم المساعدات اإلنسانية من قبل المنظمات الدولية العاملة في اليمن سواًء على المستوى الكلي أو القطاعي يرجع إلى العديد من 
العوامل أهمها: مستوى التدفقات المالية التي تحصل عليها المنظمات من سنة إلى أخرى، واألهمية النسبية لبعض القطاعات من وجهة نظر المانحين مقارنة 
بقطاعات أخرى وباألخص تلك التي تالمس حياة الناس مباشرة وتساعدهم في البقاء على قيد الحياة، إلى جانب إمكانية الوصول إلى المستفيدين من النواحي 
األمنية واللوجستية. وفي هذا السياق تشير البيانات الواردة في خطط االستجابة اإلنسانية إلى تغير عدد الشركاء في مجال العمل اإلنساني )منظمات دولية 
وأممية( خالل الفترة، حيث تزايدت من 124 منظمة في العام 2017 إلى 278 منظمة عام 2018، قبل أن يتراجع عددها في العام 2019 إلى حوالي 254 

منظمة. 

الشكل)4(: متوسط اإلجناز خلطط االستجابة اإلنسانية للفترة 2015 - 2019 )%(

العمالة الطارئة
وإعادة التأهيل
املجتمعي (آلية
اإلستجابة 
السريعة)

االستجابة متعددة
القطاعات
الالجئني

واملهاجرين

األمن الغذائيالتغذية الصحيةالصحةاحلمايةالتعليم
والزراعة

املأوى / املواد
غري الغذائية/
إدارة املخيمات

وتنسيق انشطتها

املياه والنظافة
والصرف
الصحي

65.2
73.0

102.6

124.7
140.0

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

74.7

54.4

88.5

63.3

51.9

)5( األوتشا، اليمن ، مستوى التمويل لخطط االستجابة اإلنسانية، أعداد مختلفة للسنوات 2015 – 2019.

)6( تم توقيف برنامج العمالة الطارئة نهاية العام 2018.
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ونتيجة لتغير مستوى المساعدات اإلنسانية المقدمة من سنة إلى أخرى فقد تفاوت متوسط نصيب الفرد من تلك المساعدات خالل الفترة )إجمالي المساعدات/ عدد السكان(، حيث 
كان أعلى نصيب للفرد عام 2019 بحوالي 118 دوالرًا، فيما كان أدنى نصيب للفرد في العام عام 2016 وبحوالي 33 دوالرًا فقط وفقًا لمعطيات التمويل.

: حمدودية التمويل  للدعم اإلنساني يف اليمن للعام 2020
ً
رابعا

على غير العادة لم تصدر وثيقة االحتياجات اإلنسانية لليمن للعام 2020 - التي تصدر عن األوتشا نيابة عن الفريق القطري اإلنساني والشركاء والتي يتم 
مناقشتها مع الجانب الحكومي- نظرًا لثمة صعوبات عملية وفنية حالت دون استكمال مسوحات الرقابة و التقييم، باإلضافة الى القيود التي فرضتها جائحة 
كورونا األمر الذي استلزم تمديد خطة االستجابة الحالية الخاصة باليمن لتغطي الفترة من يونيو وحتى نهاية ديسمبر 2020 وبحيث تم تحديد حجم التمويل 
المطلوب لهذه الخطة بـ 2.41  مليار دوالر وفق تقديرات المجموعات القطاعية لعدد األشخاص المحتاجين على أساس تقييماتها المحلية الخاصة بكل مجموعة 
قطاعية ومن خالل االستنباطات التي تمت من خالل تقييمات ومسوحات العام الماضي)7(. وبهذا بلغ  إجمالي حجم المتطلبات التمويلية لإلستجابة اإلنسانية 

في اليمن في العام 2020  ) داخل وخارج خطة االستجابة ( أكثر من  3.2 مليار دوالر)8(.

وبمشاركة أكثر من 125 ممثاًل عن الجهات الحكومية اإلقليمية والدولية والمنظمات الدولية  فقد عقد مؤتمر إعالن التعهدات رفيع المستوى في الرياض  في 
2 يونيو 2020م  استجابًة للنداء اإلنساني العاجل للمساهمة في الحد من استمرار تفاقم األزمة اإلنسانية ومواجهه جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد19(، 

وبغرض الوفاء بالمتطلبات التمويلية الالزمة لألنشطة اإلنسانية الواردة في خطة االستجابة للعام 2020  آنفة الذكر.

وقد استهدف المؤتمر التذكير بحجم األزمة اإلنسانية في اليمن، وحشد الدعم والمناصرة من المجتمع اإلقليمي والدولي لتلبية االحتياجات اإلنسانية من خالل 
تعبئة الموارد لالستجابة اإلنسانية العاجلة والضرورية، وباألخص الحد من خطر المجاعة والحد من انتشار وباء الكوليرا. واحتواء انتشار وباء فيروس 

كورونا المستجد، ودعم فرص الوصول إلى إنهاء الحرب وإحالل السالم المستدام في اليمن.

 مثلت خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن للفترة: يونيو - ديسمبر 2020م والموجهة لتلبية االحتياجات اإلنسانية واإلغاثية في اليمن المرجعية األساسية 
لمؤتمر المانحين يونيو 2020، واستهدفت الخطة تقديم المساعدة لـ 19 مليون شخص على مستوى اليمن، ونظرًا لتزامن تنفيذ الخطة مع انتشار فيروس 

كورونا المستجد حول العالم فقد تم تكييف األهداف االستراتيجية للخطة كما تم اإلشارة سابقًا )شكل رقم3(.

ركزت المجموعات القطاعية للعمل اإلنساني على التدخالت التي تدعم فرص العيش وإنقاذ األرواح والحفاظ على كرامة اإلنسان والحد من المجاعة، 
معتمدة في ذلك على تسخير القدرات الكبيرة للشركاء المحليين لجعل االستجابة أقرب للمستفيدين من خالل التركيز على بناء القدرات وإبراز ضرورة أن 

تعمل جميع الكتل معا من أجل تحقيق عمل إنساني تنموي يقوم على استجابة متكاملة.  

من ناحية أخرى شهد تقدير عدد المحتاجين المستهدف ضمن خطة االستجابة اإلنسانية 2020 مجموعة من التغيرات مقارنة بالعام الماضي 2019، والتي 
يوضحها الجدول رقم )4(، ففي المجموعة القطاعية للصحة انخفض عدد المحتاجين بحوالي 1.63 مليون شخص ليصل إلى 17.9 مليون شخص مقارنة 
بـ19.7مليون شخص عام 2019ـ ويرجع ذلك نسبيًا إلى الجهود التي بذلها الشركاء في المجموعة القطاعية لضمان وصول األشخاص إلى الخدمات الصحية 
األساسية. فيما سجلت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة ارتفاعًا في عدد المحتاجين التقديري إلى 20.5 مليون شخص وبزيادة بـ 2.7 مليون شخص 
عن العام الماضي، ويعود ذلك إلى استناد المجموعة في تقدير عدد المحتاجين إلى بيانات شاملة ومنقحة لالحتياجات األساسية من المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية، إضافة إلى بيانات 114 تقييم تم إجراؤها من قبل الشركاء ومصادر بيانات إضافية وبيانات اختالالت المياه والصرف الصحي والنظافة. 
أما في مجموعة المأوى والمواد غير الغذائية والتي استندت في تقدير عدد المحتاجين إلى تقييم المواقع متعددة القطاعات لعام 2018 وتحديثاته، إلى جانب 
إجراء 57 تقييمًا محليًا في يناير 2020 لكي تعكس آخر التوجهات وباستخدام منهجية التدقيق المرجعية التي تشمل النزوح الجديد واالحتياجات الموسمية 
المتكررة كالسيول واحتياجات فصل الشتاء، فقد تم تقدير عدد األشخاص المحتاجين بـ7.2 مليون شخص وبزيادة 500 ألف شخص عن العام الماضي. بينما 
استندت مجموعة التعليم إلى تقييم المواقع للعام 2018 وأرقام فريق العمل المعني بحركة السكان وسجالت االلتحاق بالمدارس لدى وزارة التربية والتعليم 

والزيارات الميدانية في تقدير عدد المحتاجين والذي ارتفع إلى 5.5 مليون شخص بزيادة 800 ألف شخص عن العام الماضي.

• المؤتمر األول للمانحين )الهاي 1996(: وفيه وافق المانحون على توفير متطلبات التمويل الرسمي لليمن لعام 1996م والذي قدر بـ500 مليون 
دوالر. 

• المؤتمر الثاني للمانحين )بروكسل 1997( حضره ما يقرب من 13 بلدًا و 12 منظمة ومؤسسة إقليمية ودولية، وتم فيه التعهد بتقديم دعم مالي 
لليمن بمبلغ 1.8 مليار دوالر عبر التنسيق بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة بشكل ثنائي لضمان نجاح اإلصالحات االقتصادية.

للفترة )2004- لليمن  الداعمة  العديد من االتفاقيات والبرامج  التوقيع على  فيه  تم   )2002 اليمن )باريس  لدعم  المجموعة االستشارية  • مؤتمر 
2005م( في شكل قروض ومساعدات منها 432 مليون دوالر في شكل قروض، و216 مليون دوالر في شكل منح ومساعدات.

• مؤتمر لندن للمانحين )نوفمبر 2006(، وشارك فيه أكثر من 39 دولة ومنظمة مانحة وتم فيه التعهد بتقديم 4.7 مليار دوالر لليمن ما بين منح 
وقروض ميسرة للفترة 2007 – 2010.

• مؤتمر الرياض ونيويورك للمانحين حول اليمن )سبتمبر 2012(: شارك فيه حوالي 35 دولة ومنظمة إقليمية ودولية مانحة، وتم خالله التعهد 
بحوالي 7.69 مليار دوالر ما بين قروض ميسرة ومنح وهبات.

• مؤتمر جنيف ) 25 أبريل 2017م( وانتهى بجمع 1.1 مليار دوالر من أصل مليارين دوالر كانت مطلوبة لمواجهة األزمة اإلنسانية.
• مؤتمر جنيف )3 أبريل 2018م( وتم فيه تقديم ملياري دوالر من قبل مجموعة أصدقاء اليمن التي تضم 40 دولة ومنظمة مانحة.

• مؤتمر جنيف )26 أبريل 2019م( وجمعت فيه األمم المتحدة 2.60 مليار دوالر.
• مؤتمر المانحين االفتراضي بالرياض )2 يونيو 2020( وتم فيه التعهد بتفديم 1350 مليون دوالر من أصل 2410 مليون دوالر كاحتياجات 

إنسانية عاجلة لتغطية األنشطة اإلنسانية للفترة ما بين: يونيو – ديسمبر 2020م.

إطار رقم ) 1 ( مؤمترات املاحنني لليمن  1996 – 2020

)7( األوتشا، اليمن، خطة االستجابة اإلنسانية )تمديد( يونيو – ديسمبر 2020، يونيو 2020.

)8( األوتشا، آخر المستجدات اإلنسانية، العدد 6، يونيو 2020. 
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أخــرى

عدد الشركاءاالحتياجات التمويلية )مليون $(األشخاص املحتاجني )مليون(املجموعة القطاعية
20,11000102األمن الغذائي والزراعة

7,4189,535التغذية

17,920345الصحة

20,519949املياه والصرف الصحي والنظافة

14,215180احلماية

7.27230158املأوى واملواد غري الغذائية

1,083622إدارة وتنسيق املخيمات

5,59170التعليم

0,27217املجموعة املتعددة القطاعات لالجئني واملهاجرين

0,842616آلية االستجابة السريعة

9,990-اإلمداد والتموين

2,341-االتصاالت يف حاالت الطوارئ

26242-التنسيق

إمجايل احلد األدىن إمجايل التمويل األمثل ) 2,23 ( مليار دوالر
1.64 مليار $

اجلدول)4(: استجابة املجموعات القطاعية )خطة االستجابة اإلنسانية اليمن 2020(

الـمصدر: متديد خطة االستجابة اإلنسانية اليمن، يونيو- ديسمرب 2020

على الرغم من اشتداد األزمة اإلنسانية في اليمن وتزايد المخاطر الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد19(، إال أن نتائج المؤتمر كانت دون 
المستوى المأمول، إذ لم تف تعهدات المانحين المعلنة في المؤتمر باحتياجات ومتطلبات خطة االستجابة اإلنسانية 2020.حيث أعلنت 31 دولة عن تقديم 
تعهدات وصلت إلى 1,35 مليار دوالر  أي ما نسبته فقط 56% من أصل 2,41 مليار دوالر  كمتطلب مالي لتغطية األنشطة اإلنسانية  للفترة ما بين يونيو 
– ديسمبر 2020 ، تاركة فجوة ماليه تزيد عن مليار دوالر)9(. الجدير بالذكر ان حوالي  84% من تعهدات المؤتمر قد جاءت من الدول الخمس الموضحة 

في الشكل )5(. 
وبالنظر الى حجم التمويل اإلجمالي المطلوب في اليمن لإلستجابة اإلنسانية واإلغاثية  للفترة يناير – ديسمبر  2020 )داخل وخارج خطة االستجابة( نجد 
بأن هذه الفجوة التمويلية تزداد بشكل كبير  لتصل الى 78%. فمع بداية أغسطس 2020 بلغ حجم التمويل من المانحين 708.8 مليون دوالر أمريكي محققة 
ما نسبته فقط 22% من المتطلبات التمويلية للمساعدة اإلنسانية واإلغاثية في اليمن والبالغة 3.38 مليار دوالر أمريكي)10(. وهذه الفجوة التمويلية البالغة 
78%  أعلى  بكثير من نظيراتها لألعوام السابقة. ويوضح الشكل )6( أيضًا مساهمات أعلى خمسة مانحين في حجم التمويل المقدم حتى 4 أغسطس 2020.

الشكل)5(: أعلى  مخس دول قدمت تعهدات يف مؤمتر الرياض خلطة  االستجابة
  )يونيو – ديسمرب 2020(؛ )مليون دوالر(

الشكل)6(: أعلى مخسة ماحنني قدموا متويالت حىت 4 أغسطس 2020 

)9( األوتشا، اليمن ، تقرير عن الوضع، 2 يوليو 2020

 ،https://fts.unocha.org/appeals/925/donors  4 أغسطس 2020.)10( هذه األرقام مأخوذة من بيانات
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اليمن

و بصورة عامة، هناك مجموعة من األسباب التي أسهمت في تراجع دعم المانحين لليمن خالل مؤتمر المانحين األخير مقارنة بالمؤتمرات السابقة، أبرزها 
التالي:

• تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والتي عصفت باقتصاد العالم بما فيها بعض دول مجلس التعاون الخليجي )كبرى الدول المانحة لليمن( نتيجة 
لتعرضها لصعوبات مالية كبيرة وباألخص في ظل تراجع عائدات النفط وتأثر القطاعات الحيوية مثل: النقل والسياحة بتداعيات األزمة. 

• تعذر ضمان وصول المساعدات بحسب توقعات الجهات المانحة والشركاء المنفذين جراء القيود العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وما 
يمكن أن تسهم به من تخفيض الحمولة الطنية المتاحة وزيادة تكاليف النقل.

• استمرار القيود التنظيمية، والتدخالت في تنفيذ المساعدات وتزايد العنف ضد شركاء العمل اإلنساني مثل: تقييد حركة المنظمات أو الموظفين أو البضائع 
في المناطق المتضررة. 

وإجماال، فإن خطة االستجابة 2020 ال تختلف – في الغالب - عن سابقاتها من خطط االستجابة اإلنسانية من حيث األهداف أو نوعية التدخالت أو طبيعة 
األنشطة أو القطاعات ذات األولوية باستثناء المستجدات المتعلقة بكوفيد19-، األمر الذي يشير إلى استمرارية األزمة اإلنسانية وتفاقمها سنة بعد أخرى 
في ظل استمرار الوضع كما هو دون حلول مستدامة، كما تظل خطط االستجابة خططًا إسعافية تدور في نفس المربع دون أن تأخذ بيد االقتصاد إلى آفاق 
النمو والتنمية ودون أن تنقل المستفيدين من التلقي للمعونات إلى تملك أصول إنتاجية أو فتح مشاريع صغيرة أو تطوير مهارات مهنية تمكن في نهاية األمر 
تتجه  البرامج والمشاريع بحيث  التدخالت وتصميم  تغيير هيكلي في نوعية  بمكان إجراء  فإنه من األهمية  النشاط االقتصادي، وبالتالي  المساهمة في  من 
نحو األنشطة والتدخالت التي تعزز التعافي االقتصادي وتستعيد مسار النمو االقتصادي وتعمل على خلق قوة دفع جديدة نحو مجاالت التعافي واالستقرار 

االقتصادي والتنمية. 

: تداعيات حمدودية التمويل
ً
خامسا

نظرًا لمحدودية التمويل المتاح للعمليات اإلنسانية واإلغاثية في اليمن والبالغة 558 مليون دوالر حتى يونيو 2020، فإن تلك العمليات مهددة باالنهيار ما لم 
يف المانحون بتعهداتهم بشكل عاجل وتوفير تمويل إضافي، إذ تم منذ منتصف أبريل 2020 تقليص أو إغالق 31 برنامجًا من أصل 41 تابع لمنظمات األمم 
المتحدة جراء نقص التمويل، وبالتالي انخفاض عدد األشخاص المحتاجين الذي تم الوصول إليهم من 13.7 مليون شخص في يناير إلى 9,5 مليون شخص 

في أبريل 2020 وبنسبة تصل إلى %31)11(. 

الجدير بالذكر أيضًا، أن صندوق التمويل اإلنساني في اليمن يعاني نقصًا حادًا في التمويل خالل العام 2020  حيث بلغت قيمة التمويالت المتاحة وحتى 
نهاية يوليو 2020 حوالي 49.9  مليون دوالر فقط، وبتراجع كبير عن مساهمات المانحين في العامين: 2018، 2019 والبالغة حتى شهر يوليو 121 مليون 
دوالر و 117.6 مليون دوالر على التوالي، األمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرة الصندوق على دعم شركاء الخطوط األمامية وخاصة المنظمات غير 

الحكومية كما أنه يؤخر التخصيصات المحتملة في وقت تواجه فيه البرامج اإلنسانية الرئيسة اإلغالق أو التقليص الكبير كما سبق اإلشارة إليه)12(.

وأفاد بيان صحفي صادر بتاريخ 20 أغسطس 2020، عن مكتب منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمن أنه قد تم بالفعل إغالق أو 
التقليص الكبير لـ12 برنامجًا من برامج األمم المتحدة الرئيسة الـ38. وفي الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر، يواجه 20 برنامجًا المزيد من عمليات التقليص 

أو اإلغالق. 

وإجمااًل يمكن بيان التداعيات المحتملة لمحدودية التمويل الخارجي كالتالي:

1. تفاقم الوضع اإلنساني جراء خفض المساعدات في 155 مديرية في 21 محافظة وانخفاض عدد األشخاص المحتاجين للمساعدات اإلنسانية الذين يتم 
الوصول إليهم، حيث تراجع عدد المستفيدين من برامج المساعدات اإلنسانية واإلغاثية من 15.2مليون شخص شهريًا في المتوسط في الربع األخير من 
عام 2019 إلى 9.5 مليون شخص في أبريل 2020. وبالتالي فإن نقص تمويل المساعدات اإلنسانية في ظل جائحة COVID-19 سيدفع بـ 2.4 مليون 

طفل يمني إلى حافة المجاعة وباألخص في ظل وجود نظام صحي منهار وبنية تحتية مدمرة)13(.

2. تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة التضخم، إذ إن تراجع حجم التمويل المقدم من الدول المانحة، إلى جانب التراجع الكبير لتحويالت المغتربين وعائدات 
الصادرات النفطية باإلضافة إلى أثر جائحة كورونا وغير ذلك من الظروف المعيقة التي يعيشها اليمن على كافة األصعدة، فإن ذلك كله سيقود إلى شحة 
في موارد النقد األجنبي وازدياد احتياجات اليمن من النقد األجنبي لمواجهة تغطية الواردات التي كانت توفرها المنظمات الدولية مما سيولد أزمة خانقة في 
النقد االجنبي من جهة، وارتفاع األسعار والتضخم من جهة ثانية، األمر الذي سينعكس على تدهور القوة الشرائية للريال اليمني، وبالتالي ارتفاع تكلفة سلة 
الحد األدنى من األغذية واضطرار عدد كبير من اليمنيين للخروج من األسواق نتيجة عدم قدرتهم على شراء الطعام أو المتطلبات األخرى المنقذة للحياة. 
مع العلم أنه تم تسجيل تراجع في قيمة العملة المحلية مقابل الدوالر األمريكي للسوق الموازي في شهر مايو 2020 بنسبة 20% مقارنة مع مايو 2019، 

وأظهرت فوارق سعر الصرف غير الرسمي في عدن اتجاها أعلى بكثير في يوليو2020 مقارنة مع صنعاء بنسبة %22)14(.

3. يواجه قطاع المياه واإلصحاح البيئي في اليمن أزمة تمويل كبيرة حيث تم تلبية 4% فقط من االحتياجات بحلول نهاية يونيو، وبدون موارد كافية، سيتم 
قطع 50% من خدمات المياه والصرف الصحي التي تخدم حوالي 6 مليون شخص نصفهم تقريًبا من األطفال)15(  مما يقود إلى احتمالية تزايد اإلصابة 

باألمراض والوفاة بسبب الكوليرا واألمراض المنقولة عن طريق المياه.

)11( في جلسة لمجلس األمن الدولي بتاريخ 28 يوليو 2020، حذر منســـق اإلغاثة الطارئة السيد مارك  لوكوك من خطورة تراجع التمويل ألنشطة اإلغاثة اإلنسانية في اليمن، حيث قال إنه لم يسبق لألزمة اإلنسانية في اليمن أن 
كانت بهذا السوء، وأن  الوكاالت اإلنسانية على وشك اإلفالس مرة أخرى.

)12(  األوتشا، آخر المستجدات اإلنسانية، العدد 7  يوليو 2020.

)13( Yemen five years on: Children, conflict and COVID-19. Source, UNICEF, Posted, 26 Jun 2020.

)14( منظمة األغذية والزراعة الفاو، السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، نشرة مراقبة السوق الشهرية  العدد ،58 مايو 2020، والعدد 60، يوليو 2020.

)15(  A joint letter from the Water, Sanitation and Hygiene )WASH( actors in Yemen. Posted, 15 Jun 2020; https://reliefweb.int/report/yemen/joint-letter-water-sanitation-
and-hygiene-wash-actors-yemen-enar
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4. فقدان 19 مليون شخص إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بمن فيهم النساء الحوامل والمرضعات واألطفال جراء وقف خدمات الصحة اإلنجابية 
في 140 مرفقًا صحيًا، وقطع أو تقليص الخدمات الصحية في 275 مركزًا متخصصًا في عالج المصابين بالكوليرا واألمراض المعدية، كما لن يتمكن 
خمسة ماليين طفل من الحصول على اللقاحات ضد األمراض الفتاكة وسيفقد أكثر من 2.2  مليون شخص إمكانية الوصول إلى المساعدة الجراحية العاجلة، 

وستنهار خدمات الصحة العامة جراء توقف الحوافز المالية لـ 10,000 عامل في مجال الرعاية الصحية)16(. 

5. توقف الخدمات التغذوية المنقذة لألرواح لـ 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية بنهاية أغسطس من العام الحالي، مما سيؤدي إلى تعرض23,500  
طفل يعانون من سوء التغذية الحاد لخطر الموت المحدق، وسيؤدي اإلغالق الكامل للبرنامج على الفور وبشكل ملحوظ إلى زيادة احتمال وصول معدالت 

االعتالل والوفيات بين المستفيدين إلى مستويات كارثية)17(.

6. ستتوقف األدوية والمستلزمات الضرورية عن 189 مستشفى و2,500 عيادة رعاية صحية أولية، تمثل نصف المرافق الصحية في البلد)18(.  

7. توقف الدعم النقدي والزراعي لألسر )19( في مناطق الـ IPC3 و IPC4، حيث يتلقى 570 ألف مزارع من الفئات الضعيفة مساعدات نقدية طارئة وبذور 
وأعالف للماشية. كما يستفيد حالًيا 54.000 مزارع يعيشون في مناطق مواجهات شديدة الحساسية من أنظمة الري وخطط العمل العامة، وبالتالي فإن 

توقف الدعم سيؤدي إلى أن يفقد ما يقرب من مليون مزارع  مستفيد من الدعم النقدي سبل عيشهم)20(.

 )16( األوتشا، آخر المستجدات اإلنسانية، العدد 6،  يونيو 2020
 )17( المرجع السابق مباشرة.

 )18( مكتب منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية، بيان صحفي صادر  بتاريخ 20 أغسطس 2020.
 )IPC3 )19  هو المرحلة الثالثة من مراحل انعدام األمن الغذائي في التصنيف المرحلي المتكامل وتسمى مرحلة األزمة. أما IPC4 فهو المرحلة الرابعة من مراحل انعدام األمن الغذائي في التصنيف المرحلي المتكامل وتسمى 

مرحلة الطوارئ.    
)20( Funding Status UN Agencies Yemen Humanitarian Operation 1 April 2020.

: التوجهات االسرتاتيجية الضرورية لتعزيز كفاءة دور التمويل اإلقليمي والدويل 
ً
سادسا

بعد أكثر من خمس سنوات على تركز الجهود نحو حشد الدعم المالي اإلقليمي والدولي لتمويل خطط االستجابة اإلنسانية وبرامج اإلغاثة الطارئة دون 
المعطى  التعاطي مع  استدعت  التي  لها مبرراتها وضروراتها  االقتصادية، وهي مرحلة  والتنمية  اإلعمار  التعافي وإعادة  نحو جهود  تذكر  توجيه موارد 
اإلنساني كأولوية مطلقة خاصة وأن مظاهر األزمة اإلنسانية في اليمن قد تفاقمت لتشكل أزمة إنسانية هي األسوأ عالميًا بحسب توصيف منظمات األمم 

المتحدة وعلى النحو الذي أشرنا إليه سلفًا.
 ومن نافلة القول فإن األزمة اإلنسانية ستظل إحدى األولويات الملحة في سلم األولويات الوطنية وخاصة إذا استمر التعاطي معها بنفس المنهجية السابقة 
من خالل تدخالت طارئة وإغاثية محدودة األثر المستدام، وبالتالي فإنه من األهمية بمكان مواجهة األزمة اإلنسانية وتداعياتها من خالل منظور اقتصادي 
وتنموي متوسط وطويل األجل يأخذ في االعتبار االنتقال من مشاريع اإلغاثة الفورية إلى المشاريع ذات األثر االقتصادي واالجتماعي المستدام ومن التدخالت 
قصيرة األجل إلى المشاريع المولدة للدخل وفرص العمل، وكذلك من المشاريع المبقية على قيد الحياة إلى المشاريع المحفزة على االبداع واالبتكار والنمو.

 من جانب آخر فإن الوضع االقتصادي الحرج يتجه نحو مزيد من التدهور السيما بعد أن خسر االقتصاد أكثر من 50% من ناتجه القومي خالل السنوات 
الماضية وتدمرت أجزاء كبيرة من بنيته التحتية ومنشآته االقتصادية واالجتماعية، إلى جانب الصدمات واألزمات المتالحقة التي تلقاها االقتصاد والمجتمع 
بما في ذلك أزمة السيولة وأزمة المشتقات النفطية وأزمة سعر الصرف واألسواق السوداء وهجرة رأس المال الخاص إلى الخارج، فضاًل عن التداعيات 
االقتصادية واالجتماعية  لكوفيد 19 على التجارة وسلسلة اإلمدادات الغذائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل ذلك يدعو إلى أهمية تبني حزمة انعاش 
اقتصادي تعمل على تطوير اإلدارة االقتصادية  وتفعيل السياسة النقدية والمالية ودعم القطاع الخاص وتبني مشاريع كثيفة العمالة وتحسن مستوى المعيشة 
ألفراد المجتمع باإلضافة إلى توحيد وحيادية المؤسسات المالية والنقدية بما فيها البنك المركزي كمؤسسة وطنية مستقلة  فضال عن جمع اإليرادات الضريبية 

والجمركية والنفطية ودفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية وفق اتفاق ستوكهولم باعتباره مدخاًل للسالم واالستقرار في اليمن.
ونظرًا ألهمية المنح والمساعدات الخارجية، خصوصًا وأنها في الوقت الراهن تعد من أهم المصادر التمويلية الداعمة للوضع االقتصادي واإلنساني في 
اليمن، ولضمان رفع فعالية واستدامة الدعم الخارجي في منع سقوط مزيد من السكان في مربع الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والحفاظ على ما 
تبقى من أصولهم المعيشية إن وجدت، ومع الحفاظ على البعد التنموي لالستجابة اإلنسانية، فإن التحوالت االستراتيجية لتعزيز دور التمويل اإلقليمي والدولي 
في اليمن تحتاج إلى تبني نهج متوسط وطويل األمد، مع التركيز على االستثمارات الفعالة للمستقبل وخاصة رأس المال البشري، من خالل التركيز على 

الجوانب التالية: 
• ضرورة االلتزام من قبل المانحين والداعمين الرئيسيين لليمن بتدفق جميع المساعدات والمنح المالية عبر القنوات الرسمية. 

• دعم برامج التنمية بالتوازي مع التدخالت اإلنسانية الطارئة، مع التركيز على برامج سبل العيش المستدامة مثل: توسيع برامج النقد مقابل العمل واألشغال 
كثيفة العمالة إلعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية واألصول المجتمعية مثل: الطرق والمدارس وأنظمة الري. 

• دعم المشروعات الصغيرة واألصغر واألنشطة المدرة للدخل المرتبطة بإنتاج الغذاء، ومساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود في امتالك األصول اإلنتاجية. 
إضافة إلى توفير منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل مرافق الخدمات األساسية في الصحة والتعلم والمياه بالذات في المناطق الريفية.

• النظر إلى خطط االستجابة في إطار رؤية اقتصادية كلية لتنمية األصول اإلنتاجية للمزارعين وإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب وإعادة بناء القدرات 
والطاقات اإلنتاجية للنازحين تفضي إلى النمو المستدام وتعزيز النشاط االقتصادي. 

• أهمية إجراء تغيير هيكلي في نوعية التدخالت وتصميم البرامج والمشاريع وكذلك في اإلطار الكلي لخطط االستجابة بحيث تتجه نحو األنشطة والتدخالت 
التي تعزز التعافي االقتصادي وتستعيد مسار النمو االقتصادي وتعمل على خلق قوة دفع جديدة نحو مجاالت التعافي واالستقرار االقتصادي والتنمية وتوفير 

حلول مستدامة للحد من انتشار الفقر والبطالة.
• التأكيد على االلتزام بأقصى درجات الشفافية في ملف المساعدات المقدمة من الدول المانحة والنص على أحكام الرقابة ذات الصلة.

• التنسيق الفعال وزيادة الشراكة )في عمليات التخطيط والتنفيذ والمراقبة لخطط االستجابة اإلنسانية( مع الجانب الحكومي ممثال بوزارة التخطيط والتعاون 
الدولي والشركاء المحليين من قطاع خاص ومنظمات مجتمع مدني لدعم جهود التعافي والنمو في اليمن، وتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم الكاملة نحو 

المجتمع.
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