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اليمن

التهاني  بأطيب  نتقدم  أن  يسرنا  المبارك  الفطر  عيد  بمناسبة 
داعين  واالسالمية  العربية  وأمتنا  شعبنا  أبناء  لكافة  والتبريكات 
المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على اليمن وقد حل السالم في 

ربوعه واستعاد عافيته وأمنه واستقراره. 
يركز هذا االصدار على قضية األمن الغذائي باعتبارها من أهم 
وانتاجيته  وصحته  االنسان  بحياة  ترتبط  التي  االنسانية  األولويات 
ورفاهه. ويمثل انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن مشكلة 
اليمنيين،  ماليين  حياة  تهدد  داهمًا  باتت خطرًا  اليوم  لكنها  مزمنة، 
فهناك 1 من كل 2 شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد، 
وألول مرة ُصنف 63,500 شخص في المرحلة الخامسة )الكارثة( 
من التصنيف المرحلي المتكامل لألمن الغذائي، وذلك رغم وجود 

المساعدة الغذائية االنسانية)1(. 
يعانون  تقريبًا  يمنيين   10 كل  من   7 فإن  المساعدة،  تلك  وبدون 
من انعدام األمن الغذائي الشديد، ويرتفع عدد األشخاص في مرحلة 
إلى ما يقرب من ربع مليون شخص)1(. ومن جانب آخر،  الكارثة 
فإن حوالي 360,000 طفل يعاني من سوء التغذية الحاد الوخيم)2(. 
وهذه أرقام عالية وحرجة تضع اليمن في المركز األول على خارطة 
العوامل  من  بعدد  متأثرة   .)3(2018 عام  العالم  في  الغذاء  أزمات 
المحركة المرتبطة بتداعيات الصراع وأزمات االقتصاد والتغيرات 

المناخية.   
ورغم األوضاع المأساوية، لم تتلق خطة االستجابة االنسانية لليمن 
2019 سوى 20% من المتطلبات التمويلية حتى 14 مايو 2019)4(. 
وتلقى قطاعي األمن الغذائي وسوء التغذية 20.7% و2.7% فقط 
من المتطلبات التمويلية لكل منهما على التوالي خالل نفس الفترة)4(. 
سيكونون  اليمنيين  ماليين  فإن  المطلوبة،  المساعدات  تدفق  وبدون 

عرضة لمخاطر سوء التغذية والحرمان. 

المقدمـة

وزارة التخطيط والتعاون الدويل
قطاع الدراسات والتوقعات اإلقتصادية

الشكل)1(: نسبة انعدام األمن الغذائي  %

الـمصدر: املسح الشامل لألمن الغذائي، 2014. والتصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي، 2018-2015.

حقائق ومؤشرات

ســعر الصرف الموازي
في نهاية مايو 2019. 

يحتاجون إلى مساعدة إنسانية          
عام 2019*.  

 90 % من السكان يفتقرون إلى 
الكهرباء من الشبكة العامة.**

* منظمات األمم المتحدة.
** البنك  الدولي، يونيو 2016.

الخسائر التراكمية في الناتج 
المحلي االجمالي 2018-2015 *.

معدل التضخم التراكمي في ديسمبر 
2018 مقارنة بديسمبر 2014

 اإلنكماش التراكمي في الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي خالل 2015 - 2018

نسبـة االكتفاء الذاتي من القمح 
عام 2017.

ريال/دوالر550

مليون شخص24.1

مليار دوالر49.8

المصادر:مليون شخص24.3

 % 46.1 

 % 110.4 

%2.8

أوال: الوضع الراهن.
ثانيا: اليمن على خارطة أزمات الغذاء العاملية.

ثالثاً : الفجوة التمويلية 2019.
رابعاً : العوامل املحركة النعدام األمن الغذائي.

خامساً : مصفوفة األولويات.

الواقع ... العوامل املحركة ... األولويات

في هذا اإلصدار: 

المادي  بالوصول  األوقات  جميع  في  السكان  جميع  تمتع  الغذائي  باألمن  يقصد 
واالقتصادي لغذاء كاف وسليم لتلبية احتياجاتهم التغذوية وأذواقهم الغذائية من أجل 

حياة مفعمة بالنشاط والصحة. 
إن انعدام األمن الغذائي من القضايا المزمنة في اليمن التي تفاقمت بصورة غير 
مسبوقة خالل السنوات القليلة الماضية حيث أشارت نتائج تحليل التصنيف المرحلي 
للفترة من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، إلى ان 15.9 مليون  المتكامل األخير 
شخص - 53% من السكان - كانوا يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد )المرحلة 
المساعدات  وجود  رغم  وذلك  المتكامل(،  المرحلي  التصنيف  من  فوق  وما  الثالثة 
الغذائية االنسانية )الشكلين 1&2(. وما يثير القلق أن 63,500 شخص وصلوا ألول 
مرة المرحلة الخامسة )الكارثة( من التصنيف المرحلي المتكامل، مما يعكس الشدة 
العالية جدًا النعدام األمن الغذائي بين بعض الفئات السكانية التي باتت تقاسي الجوع 

وغير قادرة على تلبية احتياجاتها الغذائية االساسية )الشكل 2(.  
الذين  ارتفع عدد االشخاص  االنسانية،  الغذائية  المساعدات  افتراض غياب  ومع 
 10 كل  من   7 أي  شخص  مليون   20.1 إلى  الشديد  الغذائي  األمن  انعدام  يعانون 
يمنيين تقريبًا،  9.65 مليون شخص في المرحلة الرابعة )الطوارىء( من التصنيف 
وفي  المساعدات.  وجود  بخيار  مقارنة  الضعف  تقارب  بزيادة  المتكامل  المرحلي 
نفس السياق، ارتفع عدد األشخاص في المرحلة الخامسة )الكارثة( إلى )238,000 

شخص( ما يقرب من اربعة أضعاف مقارنة بخيار وجود المساعدات. 

)أ( تنقسم مراحل انعدام األمن الغذائي إلى خمس مراحل هي: -1 الحد األدنى، -2 الشدة، -3 األزمة، -4 
الطوارئ، -5 الكارثة. وتعبر المرحلة الثالثة وما فوقها عن انعدام األمن الغذائي الحاد الشديد.

أوال: الوضع الراهن:
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تداعيات احلرب
وما رافقها من أزمات

مع املساعدات
الغذائية اإلنسانية

بدون املساعدات
الغذائية اإلنسانية

تداعيات أحداث 
عام 2011

األزمة الثالثية:
ارتفاع األسعار العاملية للوقود والغذاء
واألزمة املالية العاملية 2007-2008
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من السكان � وضع كارثياملرحلةمليون

من السكان � حالة طوارئ

من السكان � أزمة

من السكان � الشدة

من السكان يعانون من احلد
األدين من انعدام األمن الغذائي

املرحلة

املرحلة

املرحلة

املرحلة

من السكان
يعانون من إنعدام األمن الغذائي

احلاد الشديد ( املرحلة الثالثة وما
فوق من التصنيف املرحلي)

حباجة إىل مساعدات إنسانية
عاجلة

15.9

1

2

4

3

5
63,500

4,957,000

10,879,500

8,875,000

5.109,500

%53

من السكان � وضع كارثياملرحلةمليون

من السكان � حالة طوارئ

من السكان � أزمة

من السكان � الشدة

من السكان يعانون من احلد
األدين من انعدام األمن الغذائي

املرحلة

املرحلة

املرحلة

املرحلة

من السكان
يعانون من إنعدام األمن الغذائي

احلاد الشديد ( املرحلة الثالثة وما
فوق من التصنيف املرحلي)

حباجة إىل مساعدات إنسانية
عاجلة

20.1

1

2

4

3

5
238,000

9,647,000

10,239,000

6,323,000

3,437000

%67

ديسمرب 2018م - يناير 2019 م ( بدون وجود املساعدات الغذائية اإلنسانية)ديسمرب 2018م - يناير 2019 م ( مع وجود املساعدات الغذائية اإلنسانية)

تعز

صعدة

حجة

البيضاء

احلديدة

مأرب

صنعاء

إب

عمران

اجلوف

ذمار

املحويت

رمية

رمية

العاصمةأمانة

أمانة العاصمة

مع وجود املساعدات الغذائية اإلنسانية
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258,500

401,000 42%

65%

458,500

588,000
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301,000
47%

مع غياب املساعدات الغذائية اإلنسانية

560,000
37%

621,000
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447,500
58% 691,000
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275,000
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203,500
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  55%

59%

376,000
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1,783,000
52%

2,099,500
62%

سقطرى
38,500

56%

37,500
55%
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51%

723,500
75%

881,500
73%1,874,000

78%

551,500
71%

980,500
67%

399,000
66%

277,000
60%

 483,500
73%

2,048,000
69%

1,510,500
69%

594,500
76%

1,914,500
62%

532,500
69%

2,243,500
73%

760,000
72%

76,500
45%

حلج

أبني

عدن

حضرموت

املهرة

شبوة

الضالع

الشكل)2(: مراحل انعدام األمن الغذائي يف اليمن مع وبدون املساعدات الغذائية االنسانية

الشكل)3(: خريطة التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي يف اليمن على مستوى املحافظات مع وجود املساعدات الغذائية اإلنسانية ويف غياب 
املساعدات اإلنسانية الغذائية

املصدر: منظمة االغذية والزراعة وآخرون، التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي، ديسمرب 2018.

وعلى المستوى الجغرافي، تفاوتت نسبة انعدام األمن الغذائي من منطقة إلى أخرى. فمن حيث الشدة )المناطق الُمصنفة في المرحلة الثالثة 
وما فوق(، تقع المناطق األشد تأثرًا في محافظات الحديدة وعمران وحجة وتعز وصعدة. ومن حيث عدد الناس المتأثرين، كان لدى كل من 

محافظات الحديدة، أمانة العاصمة، ذمار، حجة، اب، وتعز أكثر من مليون شخص في المرحلة الثالثة )األزمة( وما فوق)1(. 

لقد ُصنفت 49 من أصل 333 مديرية على مستوى الجمهورية في المرحلة الرابعة )الطوارئ(، وٌصنف بعض السكان في 25 مديرية 
في المرحلة الخامسة )الكارثة( وذلك مع وجود المساعدة الغذائية االنسانية)1(. ومن دون المساعدات الغذائية االنسانية، ُصنفت 190 مديرية 
في المرحلة الرابعة )طوارئ(، وقد يعاني عدد من سكان 45 مديرية في 13 محافظة من فجوات غذائية كارثية )المرحلة الخامسة( وهذه 
المحافظات هي: أبين، عدن، البيضاء، الضالع، الحديدة، المحويت، عمران، حضرموت، حجة، إب، لحج، صعدة، وتعز)1(. وهذا يعني أنه 
من دون المساعدات الغذائية االنسانية، فإن أكثر من ثلثي المديريات في البالد ستصبح في مرحلتي ما قبل المجاعة أو المجاعة ) للمزيد أنظر 

الملحق(.

املصدر: منظمة االغذية والزراعة وآخرون، التصنيف املرحلي املتكامل لألمن الغذائي، ديسمرب 2018.
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ومن ناحية أخرى، تعتبر سوء التغذية في اليمن واحدا من أعلى المعدالت في العالم, وأصبحت اليوم خطرًا داهمًا تحاصر ماليين االطفال 
البالد. وفقًا لوثيقة نظرة على االحتياجات االنسانية 2019، يحتاج  البشرية واالقتصادية في  التنمية  واالمهات وتشكل تهديدًا على مستقبل 
حوالي 7.4 مليون شخص إلى خدمات لعالج سوء التغذية أو الوقاية منه، بما في ذلك 4.4 مليون شخص في حاجة ماسة)5(. ويشمل ذلك 3.2 
مليون شخص يحتاجون إلى عالج لسوء التغذية الحاد:  منهم 2 مليون طفل دون سن الخامسة و 1.14 مليون من النساء الحوامل والمرضعات 

)الشكل 4(.  

واستناًدا إلى نتائج مسوحات سمارت التي أجريت نهاية عام 2018 في 15 محافظة ونتائج مسح عام 2017 للسبع المحافظات المتبقية، تم 
تصنيف حالة التغذية في اليمن على أنها حادة أو حرجة في حوالي 44% من أصل 333 مديرية في البالد )الشكل 3(. ويقع العدد األكبر من 

المديريات التي تجاوزت عتبة الطوارئ في محافظات الحديدة وتعز وحجة وهي ضمن المحافظات األشد تأثرًا بالحرب والصراع. 

وخالل عامين متتاليين 2017 و2018، ظلت خمس محافظات )الحديدة، لحج، تعز، عدن وحضرموت( ُمصنفة عند مستويات حرجة من 
معدالت انتشار سوء التغذية الحاد متجاوزة )15%( عتبة الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية)6(. وتؤثر سوء التغذية سلبًا على نمو األطفال 
وقدراتهم العقلية، وبالتالي إنتاجيتهم ودخلهم المستقبلي. ويبلغ احتمال موت األطفال الذين يعانون من سوء التغذية ثالثة أمثال احتمال موت 
أقرانهم األصحاء، وأما األطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم )360,000 طفل( فهم أكثر عرضة للوفاة من أقرانهم بتسع مرات. 

مما يستدعي تقديم الدعم العاجل والمساعدة الطارئة للمناطق والفئات األشد تضررًا.

مليون شخص

التغذية الصحية

حباجة إىل خدمات لعالج
سوء التغذية أو الوقاية

منها مبا � ذلك
مليون شخص � حاجة

ماسة

4.4

7.4

مليون شخص
حباجة إىل عالج سوء 

التغذية احلاد:    مليون             
طفل دون سن اخلامسة و

         مليون امرأة من
النساء احلوامل 

واملرضعات

سوء التغذية احلاد العام - عام 2017 سوء التغذية احلاد العام - عام 2018

تصنيف مديريات اليمن حسب درجات الشدة � انتشار سوء التغذية احلاد العام (2018-2017)

حرج حاد ضعيف طبيعي

2
1212

1.14

3.2

176

138

54

104
91

79

0

50

100

150

200

الشكل)4(: تصنيف مستويات انتشار سوء التغذية احلاد العام خالل 2017 - 2018

على المستوى العالمي، كانت أسوء ثمان أزمات غذاء عام 2018 في كل من اليمن، الكونغو، افغانستان، اثيوبيا، سوريا، السودان، جنوب 
السودان، وشمال نيجيريا على التوالي)3(. وفي هذه الدول الثمان، بلغ عدد االشخاص الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي الحاد ما يقرب من 

72 مليون شخص، شكلوا ثلثي السكان الذين يواجهون انعدام أمن غذائي حاد في العالم)3(.  

وجاء اليمن في المركز األول على خارطة أزمات الغذاء في العالم عام 2018 حيث بلغ عدد األشخاص غير اآلمنين غذائيًا في اليمن 
20.1 مليون شخص )بدون المساعدات الغذائية االنسانية( أو 15.9 مليون شخص )مع المساعدات الغذائية االنسانية( يليه في المرتبة الكونغو 
)الشكل 6(. ومن حيث نسبة انعدام األمن الغذائي إلى إجمالي السكان، كان اليمن في المرتبة األولى )بدون المساعدات الغذائية االنسانية( أو 

في المرتبة الثانية )مع المساعدات الغذائية االنسانية( بعد جنوب السودان )الشكل 5(. 

لقد وصلت األوضاع االنسانية في اليمن إلى نقطة حرجة متأثرة بتداعيات الحرب والصراع وبالذات تفاقم أزمة العملة خالل سبتمبر-نوفمبر 
2018. 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 ألكثر من عامين. 

: اليمن على خارطة أزمات الغذاء العاملية:
ً
ثانيا

املصدر: اوتشا، نظرة عامة عن االحتياجات االنسانية، ملخص، 2019.
                جمموعة التغذية، نشرة جمموعة التغذية يف اليمن، االصدار رقم )7( للفترة اكتوبر- ديسمرب 2018، مارس 2019.
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اليمن

بدون
املساعدات

جنوبالـيـمن
السودان

مشالأثيوبياالسودانالكونغوسورياافغانستان
نيجرييا

مع
املساعدات

67%
53%

59%

47%
33%

23%14%
8%5%

الكونغوافغانستان أثيوبياالسودان سوريا
مشال

نيجرييا
جنوب

السودان

بدون
املساعدات

ئيا
ذا

 غ
ني

من
ري آ

غ
ص)

شخ
ن 

يو
(مل

الـيـمن

مع
املساعدات

5.36.16.26.5
8.1

10.6

13.1

15.9

20.1

الشكل)6(: أكرب مثان أزمات غذائية يف العامل عام  2018الشكل)5(: نسبة انعدام األمن الغذائي من إمجايل السكان )%(

املصدر: شبكة معلومات األمن الغذائي، التقرير العاملي حول أزمات الغذاء، 2019.

< 0.5

0.5 - 1.0

1.0 - 2.0

> 2.0

عدد الناس غري اآلمنني غذائياً  
املحتاجني لتدخالت عاجلة

 عام 2018 (باملليون) 

غياب البيانات

سكان مهاجرين/الجئني

الشكل)7(: خريطة:عدد الناس الذين يواجهون انعدام األمن الغذائي )املرحلة الثالثة وما فوق( يف العامل عام 2018

: الفجوة التمويلية 2019: 
ً
ثالثا

املصدر: شبكة معلومات األمن الغذائي، التقرير العاملي حول أزمات الغذاء، 2019.

تفشي  المجاعة ومنع  تهديدات  الغذائية واالنسانية واحتواء  األزمة  لتخفيف  الرامية  الجهود  لنجاح  التمويل يشكل محددًا رئيسيًا  توفر  إن 
االمراض واألوبئة مثل الكوليرا. وادراكًا ألهمية التمويل في االستجابة لألزمة المأساوية في اليمن، بلغت نسبة تغطية المتطلبات التمويلية في 
خطة االستجابة االنسانية 86.9% وفي قطاع األمن الغذائي والزراعة 88.8% وفي قطاع التغذية 67.3% عام 2018)7(. وهذه نسب مشجعة 

مقارنة بما تلقته دول أخرى تمر بصراعات وأزمات مشابهة.  

وكان من المنتظر أن يستمر زخم دعم المانحين خالل العام الجاري 2019، إال أننا نقترب من منتصف العام، ولم تتلق خطة االستجابة 
االنسانية لليمن 2019 سوى 840 مليون دوالر من أصل 2.6 مليار دوالر تم التعهد بها في فبراير 2019، أي 32% من إجمالي التعهدات 
و20% من المتطلبات التمويلية لخطة االستجابة االنسانية)4(. مما يستدعي التسريع ليس فقط بإتاحة المبالغ المتعهد بها ولكن أيضًا حشد مزيد 

من دعم المانحين لتخفيف األزمة الغذائية واالنسانية التي تعصف بالبالد.
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األمن  قطاع  يتلقى  لم  وبالتوازي، 
 456.7 سوى  والزراعة  الغذائي 
مايو   14 حتى  فقط  دوالر  مليون 
من   %20.7 يمثل  بما   ،2019
القطاع  لهذا  التمويلية  المتطلبات 
أن  أي  دوالر،  مليار   2.2 البالغة 
مليار دوالر   1.75 التمويلية  الفجوة 
سوًء  الوضع  ويزداد   .)9 )الشكل 
بالنسبة لقطاع التغذية الذي لم يتجاوز 
يمثل  بما  دوالر  مليون   8.7 تمويله 
2.7% من المتطلبات التمويلية لهذا 
دوالر  مليون   320 البالغة  القطاع 

)الشكل 8(. وهذا يعكس قصور وبطء االستجابة لالحتياجات المتنامية ألزمة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن. ومن دون المساعدة 
الغذائية االنسانية، سيكون ماليين اليمنيين عرضة لمخاطر انعدام األمن الغذائي )الشكل 2(. 

وباعتبار انعدام االمن الغذائي وسوء التغذية قضية تقاطعية مع عدة قطاعات، فإن مواجهتها يتطلب تدخالت متكاملة وشاملة وحشد موارد 
كبيرة تتجاوز المتطلبات التي تضمنتها خطة االستجابة االنسانية، وبالذات التركيز على تخفيف أزمة العملة، وانتظام دفع مرتبات كافة موظفي 

الدولة، ومعاشات المتقاعدين، وتحويالت الرعاية االجتماعية للفقراء مع معالجة أزمة الوقود والكهرباء بصورة مستدامة.

املتطلبات التمويلية
2019

مليار دوالر 2.2

الفجوة
 التمويلية

مليار دوالر 1.75  

التمويل املتاح
مليون دوالر 456.7

الفجوة
 التمويلية

املتطلبات التمويلية
2019

مليون دوالر 320

مليون دوالر 311.6

التمويل املتاح
مليون دوالر 8.7

الشكل)8(: الفجوة التمويلية لقطاع التغذية يف خطة 
اإلستجابة اإلنسانية يف 14 مايو 2019

الشكل)9(: الفجوة التمويلية لألمن الغذائي والزراعة يف خطة 
اإلستجابة اإلنسانية يف 14 مايو 2019

https://fts.unocha.org/appeals/675/summary  :املصدر: اوتشا، موقع خدمات تتبع التمويل

يوجد عدد كبير من التحديات والعوامل التي تتداخل مع بعضها وتسهم بصورة مباشر أو غير مباشرة في تفاقم أزمة انعدام األمن الغذائي، 
أبرزها ما يلي: 

أظهر التقرير العالمي ألزمات الغذاء 2019 وجود ارتباط قوي بين الصراع والجوع حيث كان 133 مليون شخص يعانون من انعدام 
األمن الغذائي الشديد في 53 دولة ومقاطعة في العالم عام 2018، وأكثرهم )65.5%( في 21 دولة متأثرة بالصراع بينما كانت النسبة المتبقة 

في دول متأثرة بالصدمات االقتصادية والمناخية)3(. ورغم أن 
انعدام األمن الغذائي في اليمن قضية مزمنة تعود جذورها إلى 
هشاشة الدولة واالقتصاد وتغيرات المناخ، إال أنها تفاقمت أكثر 
أثناء الحرب والصراع )الشكل 1(. وضمن مجموعة مختارة 
من الدول األشد تأثرًا بالصراع، كان في اليمن أكبر عدد من 

االشخاص غير اآلمنين غذائيًا )الشكل 10(.  

إن انعدام األمن الغذائي يتفاقم أكثر في المناطق األشد تاثرًا 
والنازحين،  عيشها،  سبل  فقدت  التي  األسر  بين  بالصراع 
إلى نزوح  النزاع  قاد  لقد  الضعيفة.  والفئات  المضيفة  واألسر 
بين  رئيسية  طرق  وإغالق  مناطقهم،  عن  المواطنين  ماليين 
المحافظات، ومنافذ تجارية هامة بين اليمن والعالم الخارجي، 
وتضرر البنية التحتية ومرافق الخدمات االجتماعية االساسية 
مرافق  تضرر  إلى  إضافة  عيشهم.  وسبل  السكان  ومنازل 
الوصول  إليها ومحدودية  الوصول  أو صعوبة  الغذاء  تخزين 
إلى مناطق االصطياد السمكي. وكذلك، االفتقار إلى الممرات 

اآلمنة لتقديم المساعدات الغذائية االنسانية. 

وبجانب ما سبق، دفعت الحرب والصراع في البالد إلى نزوح حوالي 4.93 مليون شخص منهم 1.28 مليون عادوا إلى منازلهم و3.65 
مليون كانوا ما يزالون نازحين داخليًا حتى نوفمبر 2018. وحسب فترة النزوح، فإن 80% من النازحين داخليًا اضطروا للعيش بعيدًا عن 
منازلهم ألكثر من عام)9(. كما نزح 190,352 شخص إلى خارج اليمن حتى أكتوبر 2017)10(. ويعاني النازحون داخليًا كثير من المصاعب 
بما فيها فقدان سبل العيش، وتشتد حاجتهم إلى الغذاء والماء والمأوى، ويكونون أكثر عرضة لإلصابة باألوبئة وانعدام األمن الغذائي وسوء 

التغذية.

: العوامل احملركة النعدام االمن الغذائي:
ً
رابعا

1. تداعيات الصراع: 

مليون15.9

مليون13.1

مليون10

مليون6.5

مليون6

مليون3.4

مليون2.7

مليون2.5

مليون1.9

مليون1.7

مليون0.3

اليمن

أفغانستان

سوريا

جنوب السودان

تشاد

الصومال

العراق

أفريقيا الوسطى

فلسطني

ليبيا

الكونغو الدميقراطية

الشكل)10(: حوايل نصف االشخاص غري اآلمنني غذائياً  كانوا يف 11 دولة ومقاطعة 
متأثرة بالصراع عام 2018 )مليون شخص(

املصدر: شبكة معلومات األمن الغذائي، التقرير العاملي حول أزمات الغذاء، 2019.
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اليمن

مليون شخص ال يزالوا3.65 
نازحني داخلياً  حىت نوفمرب 2018، 
وأكثر من 80% نزحوا ألكثر من عام.

 190,352 شخص
 غادروا اليمن إىل دول

 � املنطقة حىت أكتوبر 2017.

الرتوح القسري:
 1.28 مليون شخص ممن 

سبق هلم الرتوح داخلياً � 
عادوا إىل مناطقهم.

انكماش النشاط االقتصادي وارتفاع الخسائر التراكمية في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )تكلفة الفرصة الضائعة( التي قدرت بحوالي 	  
49.8 مليار دوالر خالل الفترة 2015-2018)11(. كما ٌقدر تراجع ناتج قطاع الزراعة واالسماك بحوالي 32.8% عام 2017 مقارنة بعام 
2014 متأثرًا ضمن عوامل أخرى بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف مدخالت االنتاج الزراعي ومحدودية الوصول إلى مناطق االصطياد 
السمكي)12(. األمر الذي أدى لفقدان سبل العيش وتقليص فرص العمل والدخل لشريحة كبيرة من السكان. لقد قدر انخفاض متوسط دخل 
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية من 1247 دوالر عام 2014 إلى 364 دوالر عام 2018، بمعدل تغير تراكمي بلغ 
70.8%)11&12(. ونظرًا لكون 96% من اليمنيين مستهلك صافي للغذاء، وينفقون ما يقرب من نصف ميزانيتهم على الغذاء، فإن فقدان أو 

تدني الدخل يؤثر بصورة مباشرة على مقدرتهم الشرائية للسلع الغذائية وغير الغذائية. 

ورغم 	   الغذائية.  الواردات  على  الصادرات  قيمة  بقسمة  يقاس  الذي  الغذائي  لألمن  الكلي  الوضع  تدهور  وبالتالي،  الصادرات،  انهيار 
شحة بيانات التجارة الخارجية، ال شك أن المستوى الكلي لألمن الغذائي تدهور كثيرًا بسبب انهيار صادرات النفط والغاز وغيرها من 
الصادرات الزراعية والسمكية حيث ٌقدر تراجع إجمالي الصادرات بحوالي 80% عام 2018 مقارنة بما كانت عليه عام 2014)13(. مما 
أثر على سبل العيش للمزارعين والصيادين، وقلص تدفق النقد األجنبي إلى البالد. وبالتالي، ساهم في تدهور العملة الوطنية مقابل الدوالر 

وارتفاع سعر الصرف التفضيلي لتمويل واردات السلع الغذائية االساسية بأكثر من ضعفين مقارنة بقبل األزمة. 

أيضًا 	   ولكن  االستثمارية  البرامج  فقط  ليس  تمويل  عن  العامة  الموازنة  توقفت  حيث  العام  االنفاق  وتدهور  العامة  المالية  ادارة  انقسام 
التحويالت النقدية للحاالت الفقيرة المسجلة في صندوق الرعاية االجتماعية منذ بداية عام 2015، وأجور ومرتبات جزء كبير من موظفي 
الدولة ألكثر من عامين، كما تعطلت نفقات التشغيل للخدمات االجتماعية االساسية في التعليم والصحة والمياه والكهرباء في كثير من 
مناطق البالد تاركتًا السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية المحدودة وغير المستدامة. وبالتالي، حرم نسبة كبيرة من السكان من 
مصدر دخلهم الرئيسي مقوضًا قدرتهم الشرائية للسلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية خاصة ان 32% من موظفي الدولة كانوا يعانون 
انعدام األمن الغذائي قبل األزمة)14(. كما أثر سلبيًا على الطلب الكلي في االقتصاد، وساهم في زيادة البطالة، وتفاقم انعدام األمن الغذائي 

وسوء التغذية، وتعميق فجوة الفقر حيث أصبح 80% من اليمنيين في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدات اإلنسانية والحماية)15(.  

وضمن تدخالت أخرى لتخفيف األزمة الغذائية واالنسانية في اليمن، تم استئناف دفع معاشات المتقاعدين في كافة مناطق البالد منذ نوفمبر 
2018. ومؤخرًا، ُدفعت مرتبات العاملين في قطاع الصحة. ونفذت منظمة اليونيسف بتمويل من البنك الدولي الجولة الرابعة من مدفوعات 
تحويالت الرعاية االجتماعية بين يناير وفبراير 2019 مغطيتًا 1.5 مليون حالة تقريبًا ) أو 9 مليون شخص تقريبًا()16(. ووجد أن 9 من كل 10 
مستفيد استخدم التحويالت لشراء الغذاء بينما ما يقارب النصف استخدمها لشراء ادوية، وربع المستفيدين استخدم التحويالت لتسديد الدين)16(. 

ارتفاع سعر صرف الدوالر، حيث شكلت أزمة سعر الصرف التي وصلت ذروتها بين منتصف سبتمبر ومنتصف نوفمبر 2018 أبرز 	  
أنه  فيما بعد إال  النسبي في سعر الصرف  البالد. ورغم االنخفاض  الغذائي في  انعدام األمن  التي فاقمت أكثر أزمة  المستجدة  العوامل 
الزال مرتفعًا مقارنة بما كان عليه في مطلع 2015. ففي نهاية أبريل 2019، كان سعر الصرف الموازي أعلى بحوالي 147% بينما 
كان سعر الصرف التفضيلي الستيراد السلع الغذائية األساسية أعلى بحوالي 107% مقارنة بما قبل الحرب. وهذا يقود إلى زيادة معدل 
تضخم أسعار المستهلك. وبالتالي يضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، ويقود لتآكل المدخرات وتخفيض القيمة الحقيقية للدخل. وبالتالي، 
انخفاض االستهالك الحقيقي وانزالق مزيد من السكان في مربع انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية خاصة وأن اليمن يعتمد على االستيراد 

في تغطية احتياجاته من الدواء والكساء والوقود ويستورد نحو 75% من االستهالك الغذائي للسكان)17(. 

تصاعد معدل التضخم التراكمي ألسعار المستهلك بحوالي 114% في ديسمبر 2018 مقارنة بديسمبر 2014)18(، حيث حدث ارتفاع كبير 	  
في أسعار سلع ضرورية لحياة المواطن مثل الغذاء والمسكن والملبس والدواء والنقل والوقود. وحسب بيانات السكرتارية الفنية لألمن 
الغذائي، كانت أسعار سلع غذائية أساسية في مارس 2019 أعلى من فبراير 2015 بحوالي 112.4% للقمح و108.3% لدقيق القمح 
و67.9% للسكر و97% للرز غير البسمتي و110.1% لزيت الطهي المنتج محليًا)19(. وبالنتيجة، ارتفعت تكلفة سلة الغذاء الدنيا بحوالي 
125% خالل نفس الفترة )الشكل 12(. وهذا يضعف القوة الشرائية ويؤثر بقوة على الوصول االقتصادي إلى الغذاء ويفسر ضمن عوامل 

أخرى التدهور في مستويات معيشة السكان وارتفاع معدالت انعدام األمن انعدام الغذائي في البالد. 

2. العوامل االقتصادية: 

Source: HInternational Organization for Migration, Displacement Tracking Matrix, Yemen Area Assessment Round 37, March 2019.
 - UNHCR, Total Arrivals from Yemen in the Region, October 2017.   http://data.unhcr.org/yemen/regional.
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17,366

2015 2016 2017 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019

24,884
26,791 26,791 27,887 28,449 28,125

30,453

37,933

43,911
42,489

37,483
39,272 39,042 38,135

فربايرديسمربديسمربينايرأبريلمايويونيوأغسطسسبتمربأكتوبرنوفمربينايرفربايرمارسأبريل

2015 2016 2017 2018 2019

18%

11.9%
10%

23.9%

30.7%

الشكل)12(: اجتاهات تكلفة أدىن سلة غذائية مساعده على البقاء على قيد احلياة لـ 7 أشخاص يف الشهر )ريال(الشكل)11(: معدل التضخم - هناية العام

املصدر: اجلهاز املركزي لإلحصاء، نشرة االرقام القياسية، ديسمرب 2018.
   *تقديرات    ** توقعات قطاع الدراسات والتوقعات االقتصادية بوزارة 

التخطيط والتعاون الدويل، فريق التوقعات، 2019

املصدر: السكرتارية الفنية لألمن الغذائي، االصدار رقم )45(، ابريل 2019.

3. التغريات املناخية:

أمهية تالزم  التدخالت االنسانية الطارئة مع برامج سبل العيش

تعتبر التغيرات المناخية من العوامل األساسية التي أضرت كثيرًا باإلنتاج المحلي للغذاء وحالة االمن الغذائي في البالد ومن ذلك األضرار 
التي خلفتها الزوابع واألعاصير والفيضانات التي ضربت المناطق اليمنية خالل الفترة 2010-2018 )الجدول1()20(. إضافة إلى أن شحة 
األمطار وسقوطها خارج المواسم الزراعية والجفاف والتصحر بالتزامن مع ارتفاع اسعار الوقود الالزم لضخ مياه الري يؤثر بقوة على 

النشاط الزراعي ومخرجاته وسبل العيش لسكان المناطق الريفية. وبالتالي، يساهم في تفاقم أزمة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. 

إن توفير سبل العيش للسكان وانعاشها يمثل أهمية بالغة تزداد أكثر في أوقات األزمات والصراعات المطولة لجعل السكان أقل عرضة 
وأكثر قدرة على مقاومة الصدمات االقتصادية، وتحويلهم من مستهلكين متكلين على المساعدات الغذائية االنسانية المؤقتة إلى منتجين 

معتمدين على ذاتهم. وكذلك، زرع بذور التحول نحو االستقرار والتعافي حينما يحل السالم.

وتعد المنح والمساعدات الخارجية من أهم الركائز الداعمة للوضع االقتصادي واالنساني في البالد، لكنها بمثابة مهدئات مؤقتة وعدد 
األشخاص المحتاجين للمساعدة االنسانية في تزايد كل يوم. لقد اضطر عدد متزايد من األسر اليمنية التي تعاني الفقر المدقع وانعدام 
االمن الغذائي الحاد إلى اتباع آليات التكيف السلبية مثل الحد من استهالك األغذية وبيع المنازل واألراضي واألصول اإلنتاجية والماشية 

واألثاث.

ولضمان رفع فعالية واستدامة الدعم الخارجي في منع سقوط مزيدًا من السكان في مربع انعدام االمن الغذائي وسوء التغذية والحفاظ 
على ما تبقى من اصولهم المعيشية إن وجدت، ينبغي أن تعمل برامج التنمية بالتوازي مع التدخالت االنسانية الطارئة مع التركيز على 
برامج سبل العيش المستدامة مثل توسيع برامج النقد مقابل العمل واألشغال كثيفة العمالة إلعادة تأهيل وصيانة البنى التحتية واالصول 
المجتمعية مثل الطرق والمدارس وأنظمة الري. وكذا دعم المشروعات الصغيرة واألصغر واالنشطة المدرة للدخل المرتبطة بإنتاج 
الغذاء. ومساندة الفقراء وذوي الدخل المحدود في امتالك االصول االنتاجية. إضافة إلى توفير منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل مرافق 

الخدمات األساسية في الصحة والتعلم والمياه بالذات في المناطق الريفية وضواحي المدن. 

فيضاناتفيضاناتالصدمات املناخية
اإلعصار 

االستوائي 
تشاباال

اإلعصار 
فيضاناملداري ميجه

اإلعصار 
االستوائي 

ساغار

إعصار 
استوائي 

ميكونو

إعصار 
استوائي 

لوبان
فيضانات

يوليو 2010الـــــزمن
أغسطس 

2013
نوفمرب 
2015

نوفمرب 
2015

أبريل 
أكتوبر مايو 2018مايو 20162018

يونيو 20182019

اجلدول)1(: الصدمات املناخية اليت ضربت اليمن خالل 2019-2010

Source: https://reliefweb.int/disasters?country=255#content
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: مصفوفة األولويات:
ً
خامسا

القضايا الرئيسيةأولويات ختفيف أزمة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذيةاجلهة املعنية

استعادة السالم
التوصل لتسوية سياسية عاجلة وشاملة ومستدامة باعتبارها العالج األكثر كفاءة وفعالية للتغلب على 	  

األزمات االقتصادية والغذائية واالنسانية المستجدة التي تواجه اليمن. 
 ضمان فتح ممرات آمنة لتقديم المساعدات الغذائية االنسانية في مناطق النزاع النشط. 	  

األطراف السياسية

املتطلبات التمويلية

رة
اش

ردم الفجوة التمويلية لألمن الغذائي والتغذية في خطة االستجابة االنسانية لليمن 2019 	  مب
مايو   14 حتى  التوالي  على  دوالر  مليون  و311.6  دوالر  مليار   1.75 بلغت  التي 

وزارة التخطيط والتعاون 2019.
الدولي، المانحين، 
المنظمات اإلنسانية

لة
لص

ق ا
ثي

و

ردم الفجوة التمويلية لخطة االستجابة االنسانية ككل البالغة 3.35 مليار دوالر حتى 14 	  
مايو 2019.

 توفير نفقات التشغيل للبرامج وثيقة الصلة باألمن الغذائي والتغذية مثل المياه والصحة 	  
بصورة منتظمة. 

 ضمان دفع مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين وتحويالت الرعاية االجتماعية 	  
في كافة مناطق البالد بانتظام، بمبلغ 1,055 مليار ريال سنويًا - يعادل 1.92 مليار 
دوالر  مليون   160 أو حوالي  للدوالر-  ريال   550 موازي  عند سعر صرف  دوالر 

شهريًا. 
 حشد مزيد من دعم المانحين النقدي والعيني بما يضمن استدامة تمويل واردات السلع 	  

متابعة  ذلك،  في  بما  العملة،  أزمة  وتخفيف  تفضيلي  بسعر صرف  األساسية  الغذائية 
تفعيل مقترح البنك الدولي بشأن تخصيص المانحين لـ 500 مليون دوالر كتسهيالت 

ائتمانية الستيراد السلع الغذائية االساسية والوقود والدواء بسعر صرف تفضيلي.   

المانحين، االطراف 
السياسية، البنك 

المركزي، وزارتي 
المالية والتخطيط

منع انتقال مزيد 
من السكان إىل 

املرحلة اخلامسة 
)الكارثة( 

إعطاء األولوية لمساعدة السكان المصنفين في المرحلتين الخامسة والرابعة من التصنيف المرحلي 	  
المتكامل لألمن الغذائي، وكذلك النازحين واألسر المستضيفة لهم من خالل تزويدهم باألغذية أو 

النقد أو القسائم.   
إيالء أولوية لمساعدة األسر األشد تضررًا في مناطق المواجهات المسلحة ال سيما الحديدة، حجة، 	  

تعز، صعدة، الضالع، البيضاء، والجوف. 
مراعاة استهداف موظفي الدولة ذوي الدخول الدنيا بالمساعدات اإلنسانية.	  
الزراعية 	   األدوات  توزيع  مثل  الغذاء  بإنتاج  المرتبطة  للدخل  المدرة  واألنشطة  العيش  سبل  دعم 

ومستلزمات الصيد على األسر التي تعاني انعدام األمن الغذائي الشديد بما في ذلك دعم الوصول 
النحل،  تربية  أدوات  وتوزيع  الشمسية،  بالطاقة  المياه  ومضخات  بالتقطير،  الري  شبكات  إلى 

ومساعدة األسر الفقيرة على امتالك االصول االنتاجية مع التركيز على المرأة الريفية.
 زيادة دعم برامج األشغال العامة لتشغيل الشباب مثل مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية واألصول 	  

المجتمعية. 
المانحين، ومجموعة 

التغذية، مجموعة 
األمن الغذائي، وخاصة 

اليونيسف، منظمة الصحة 
العالمية، وبرنامج الغذاء 

العالمي، واالعالم.

ختفيف سوء 
التغذية بني 
السكان االشد 

ضعفاً 

زيادة حمالت الفرق المتنقلة لتقديم حزمة خدمات الصحة والتغذية المتكاملة إلى السكان الذين يصعب 	  
الوصول إليهم والنازحين. وكذلك، زيادة حمالت تقديم مكمالت فيتامين )أ( لألطفال، ومكمالت 

الحديد وحمض الفوليك للنساء الحوامل والمرضعات. 
تقديم المكمالت الغذائية لألطفال دون سن الثانية والنساء الحوامل والمرضعات وتوفير المستلزمات 	  

التغذوية واألدوية في الـ 165 مديرية ذات األولوية.
فتح المراكز الصحية المغلقة لمعالجة األطفال المصابين بسوء التغذية الحاد. وتوسيع تغطية برامج 	  

التغذية الموجودة حاليًا مع إعطاء األولوية لمناطق تركز سوء التغذية في تهامة.
العالج 	   برامج  إلى  الحاد  التغذية  سوء  يعانون  الذين  والمرضعات  الحوامل  والنساء  األطفال  إحالة 

والتغذية.
تقديم حزمة تدخالت قطاعية متكاملة )بما فيها المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتعليم 	  

والصحة والممارسات السليمة لتغذية األطفال( في مناطق تهامة األكثر تأثرًا بسوء التغذية.
الحرجة 	   اإلنسانية واالقتصادية  للقضايا  في اإلعالم  كافية  والمناصرة وإعطاء مساحة  التأييد  حشد 

بصورة منتظمة، ورفع الوعي بالممارسات التغذوية السليمة لألطفال.

إن انعدام األمن الغذائي من القضايا التقاطعية التي يتطلب معالجتها برامج تنموية شاملة ومتكاملة، وفيما يلي حزمة مختارة من التدخالت 
العاجلة لتخفيف أزمة انعدام األمن الغذائي في اليمن:
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 قضايا اقتصادية 
متنوعة

بيع النفط المخزن في رأس عيسى لصالح مرتبات موظفي الدولة لمساعدتهم في تغطية نفقات 	  
عيد الفطر المبارك. 

تسوية النزاع حول آليات استيراد الوقود وغيره من السلع التجارية. 	  
إزالة القيود أمام حركة التجارة الداخلية والخارجية وفتح الطرق والمنافذ الجمركية المغلقة. 	  
الزراعية 	   السلع  تصدير  اجراءات  وتيسير  المسال،  الطبيعي  والغاز  النفط  استئناف صادرات 

الغذائية األساسية بسعر  السلع  استيراد  األجنبي واستدامة  النقد  تدفق  للمساعدة في  والسمكية 
صرف تفضيلي وكذا تهدئة أزمة العملة.

تشجيع المنافسة ومحاربة االحتكار وتشديد الرقابة على أسعار السلع األساسية.	  
تطوير األطر المؤسسية لتعبئة وتنمية واستخدام موارد الوقف والزكاة. 	  
رفع مستوى الوعي بالتكافل االجتماعي.	  
 تبني استراتيجية مستقبلية للتنمية الحساسة النعدام األمن الغذائي والتغذية.	  

االطراف السياسية، 
البنك المركزي، وزارتي 

المالية والتخطيط،  
والمانحين،  واالعالم.
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* هذا االصدار بدعم من املكتب القطري ملنظمة اليونيسف
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