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اليمن  :2020خمسة تطورات رئيسية أثرت عىل الوضع اإلنساين
 1املدنيون والبنية التحتية املدنية

 3الحامية و الضعف

نتج عن العنف املسلح وقوع العديد من اإلصابات الجامعية ،و استمر النزاع يف التأثري عىل البنية التحتية املدنية الحيوية -
خصوصا البنية التحتية للرعاية الصحية.

ظهر العاملون يف مجال الصحة واألشخاص املعتمدون عىل التحويالت كمجموعات مستضعفة جديدة.

استمر ترضر املدنيني و البنية التحتية املدنية الحيوية بسبب انتشار النزاع مبناطق جديدة .يف سنة  ،2020بدأت الجبهات النشطة بالتحرك
قرب املناطق املأهولة بالسكان ملحافظتي الجوف ومأرب .ال يزال  800,000من النازحني تقريبا يعيشون يف محافظة مأرب كان يُ نظر إليه
ساب ًق ا عىل أنه مكان يسوده السالم واألمن النسبيان .تم اإلبالغ عن  20حادثة عىل األقل ألكرث من عرشة مدنيني أصيبوا أو قُتلوا يف جميع أنحاء
اليمن يف عام  ، 2020وأصيبت أكرث من  18منشأة صحية إما بغارة جوية أو قصف (بزيادة قدرها  50%عن عام  ،)2019مام أدى إىل
تقييد الوصول إىل الرعاية الصحية الحيوية ل  200،000من األرس.

 2النزوح
ظل الناس يف اليمن يعانون من النزوح نتيجة للحرب وعوامل أخرى ،مثل الفيضانات املفاجئة وكوفيد 19؛ وقد ارتفع عدد
النازحني بشكل كبري يف مأرب والجوف  ،و تبقى التحديات العامة للنازحني داخليا يف تزايد.
أدت مفاوضات السالم وت راجع ال رصاع إىل انخفاض حركة الناس يف املحافظات مثل ماهو الحال يف حجة .شهدت محافظات أخرى ،مثل الجوف
ومأرب ،زيادة يف النزوح نتيجة لتوسع ال رصاع .نزحت العديد من األرس عدة م رات طوال فرتة ال رصاع ،مام أدى إىل انخفاض كبري يف فرص العمل
واستنفاد املدخ رات لديهم ولدى املجتمعات املضيفة لهم.

تفاقمت مخاطر الحامية التي كانت قامئة يف السنوات السابقة بسبب ال رصاع املستمر ،وزيادة التحديات أمام العمليات اإلنسانية ،وانخفاض
التمويل .وزادت جائحة كوفيد  19من تعقيد الوضع .أصبح العاملون الصحيون ،واألشخاص الذين يعتمدون عىل التحويالت ،واألشخاص
الذين يعانون من ظروف صحية أساسية ،والعاملني بأجر يومي فئات جديدة تعترب «مستضعفة».

 4وصول املساعدات اإلنسانية
أدى كوفيد  19وعوامل أخرى إىل زيادة حواجز الوصول ،مام أثر عىل جودة الخدمات املقدمة.
بينام تم إح راز تقدم مع السلطات فيام يتعلق باملوافقة عىل الربنامج يف عام  ، 2020ظلت بيئة التشغيل العامة صعبة للغاية .متت إعاقة
الوصول ألسباب أمنية ومادية وبريوق راطية .واجهت العمليات اإلنسانية قيودا ً متزايدة وتكاليف مرتبطة بانخفاض التمويل .عاىن ما يقدر
بنحو تسعة ماليني شخص من قيود الوصول يف تلبية احتياجاتهم.

 5االقتصاد
استمرت الظروف االقتصادية املتدهورة يف التأثري عىل القوة ال رشائية لألف راد.
ساءت الظروف االقتصادية لسكان اليمن بسبب ال رصاع وتباين اتجاهات االقتصاد الكيل .وقد أدى هذا الوضع إىل املزيد من االنخفاض يف
القوة ال رشائية لألف راد  ،مام يجعل من الصعب عىل األرس سداد احتياجاتها.
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ستة تطورات إنسانية للمشاهدة يف سنة 2021
 1تقدم الحوثيون باتجاه مدينة مأرب

 4تجدد ال رصاع مام يؤدي إىل نزوح ثانوي أو متواصل

يف أوائل ف رباير سنة  ،2021أعلنت سلطة األمر الواقع ( )DFAيف شامل اليمن (املعروفة أيضً ا باسم الحوثيني) عن هجوم جديد عىل مدينة
مأرب .أدى هذا الهجوم إىل تصعيد ال رصاع يف عدة مناطق  ،وال سيام رصواح .تقدمت خطوط الجبهات باتجاه مدينة مأرب .بني أوائل ف رباير
و  12أبريل  ،تم اإلبالغ عن املزيد من النزوح وعن سقوط أكرث من  74ضحية مدنية .ويف مديرية رصواح  ،ترضرت ستة مواقع للنازحني من
ج راء القصف وغارتني جويتني .أدت هذه األحداث إىل نزوح أكرث من  11,800شخص .النازحون إما ينتقلون إىل مناطق بعيدة عن ال رصاع
أو ينتقلون إىل مدينة مأرب أو مأرب الوادي .كام انتقل بعض األشخاص إىل محافظة الجوف ،بينام فر آخرون إىل محافظتي عم ران وصنعاء.
من املرجح أن يستمر هذا الوضع خالل عام  ، 2021مام يزيد من إجهاد املجتمعات املدنية عرب الخطوط األمامية  ،وخاصة مواقع النازحني
داخل يً ا ( 28/04/2021 CIMP؛ مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني; .)29/04/2021

أدى تصاعد القتال بني يناير ومارس  /آذار إىل نزوح أكرث من  27ألف شخص  ،معظمهم من محافظات مأرب وتعز والحديدة والضالع .تواجه
مأرب خط ًرا كب ًريا بشكل خاص يتمثل يف زيادة النزوح  ،حيث تستضيف أكرب عدد من النازحني داخل يً ا عىل مستوى البالد وشهدت مستويات
متزايدة من القتال منذ عام  .2020من املرجح أن يواجه السكان الذين نزحوا عدة م رات احتياجات كبرية للأموى والحامية والغذاء والرعاية
الصحية .من املرجح أن يظل النازحون داخل ًي ا من الفئات الضعيفة الرئيسية يف عام ( 2021فيتم الوصول إىل املنظمة الدولية للهجرة يف .)04/05/2021

 2تضخيم جهود الواليات املتحدة من أجل السالم يف اليمن
منذ بداية عام  ، 2021زادت الواليات املتحدة من مشاركتها يف اليمن وغريت اس رتاتيجيتها من خالل تعزيز مفاوضات السالم  ،مام يشري إىل
نيتها يف رؤية نهاية لل رصاع .بعد إلغاء تصنيف الحوثيني عىل أنهم «جامعة إرهابية»  ،أعلنت الواليات املتحدة وق ًف ا تا ًم ا للدعم الهجومي
للحرب  ،فض الً عن تجميد مؤقت ملبيعات األسلحة إىل اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة .كام عني الرئيس بايدن مبعوث ًا
خاص ا للواليات املتحدة لدعم املبعوث الخاص لألمم املتحدة يف جهود الوساطة .اقرتحت اململكة العربية السعودية مبادرة لفتح مطار صنعاء
ً
والسامح لسفن الوقود بدخول الحديدة .عىل الرغم من هذه الجهود ،اشتد القتال عرب الخطوط األمامية يف مأرب وتعز والحديدة والضالع  ،وال
يزال ميثل تحقيق حل وسط بني الحوثيني والحكومة اليمنية املعرتف بها دول يً ا تحديً ا (البيت األبيض .)04/02/2021

 3اتفاق سالم هش

 5ارتفاع أسعار املواد الغذائية نتيجة االنخفاض املستمر يف قيمة الريال اليمني
يعتمد الحوثيون والحكومة الرشعية بشكل كبري عىل التمويل الخارجي للحفاظ عىل االستق رار النقدي واملايل واالقتصادي الهش .تعتمد
اليمن عىل تدفقات النقد األجنبي من الدعم السعودي ومتويل املساعدات والتحويالت املالية .يف عام  ، 2021ستستمر مصادر التمويل
هذه يف مواجهة مخاطر هبوط جادة  ،مام يدفع أسعار املواد الغذائية والسلع األساسية إىل ما هو أبعد من متناول غالبية سكان اليمن.

 6تدهور وصول املساعدات اإلنسانية
يواجه وصول املساعدات اإلنسانية يف اليمن قيودًا شديدة .بينام تحسن الوصول إىل املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يف عام ،2020
فمن غري املعروف ما إذا كان هذا سيستمر إذ تواصل وزارة الخارجية فرض لوائح جديدة .كام قيدت  IRGبشكل متزايد الوصول إىل املناطق
الخاضعة لسيطرتها  -عىل وجه التحديد عدن والساحل الغريب  -من خالل فرض متطلبات ومطالب إدارية جديدة  ،مام يجعل من الصعب
عىل املستجيبني اإلنسانيني تقديم املساعدة يف الوقت املناسب.

ردًا عىل تصاعد األعامل العدائية من قبل الحوثيني يف مأرب  ،دعا طارق صالح  -قائد قوات املقاومة الوطنية لساحل البحر األحمر اليمني -
قوات الحكومة الرشعية إىل االنسحاب من اتفاقية ستوكهومل لعام  2018التي توسطت فيها األمم املتحدة .كان لالتفاقية دور يف الحد من
العنف يف الحديدة وتقليل الخسائر املدنية والنزوح .كام ناشد صالح الحرس الثوري اإلي راين لتصعيد الحرب عىل الخطوط األمامية الثابتة
الرئيسية من أجل متدد الحوثيني بشكل أكرث ضعف اً ووقف االندفاع نحو مدينة مأرب .يف مارس  ،وردت أنباء عن اشتباكات يف الحديدة
أساس ا إىل التفاصيل املتعلقة بالجوانب العسكرية لالتفاقية
وحجة والضالع وتعز .توقف التقدم فيام يتعلق باتفاق الرياض  ،ويرجع ذلك ً
 .يف أوائل أبريل  ،تم اإلبالغ عن التوتر واالشتباكات بني املجلس االنتقايل الجنويب ( )STCو  IRGيف أبني .منذ بداية عام  ، 2021يشهد
الجنوب احتجاجات يومية تتعلق بتدهور الخدمات العامة والرواتب غري املدفوعة .هناك خطر كبري من فشل اتفاقيتي ستوكهومل والرياض
بسبب التوت رات املتزايدة .سيؤدي فشلها إىل تفاقم ال رصاع وتقليل وصول املساعدات اإلنسانية والواردات  ،مام يؤدي إىل زيادة النقص يف سلع
االحتياجات األساسية ()Crisis Group 23/02/2021
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ملخص تنفيذي

الغرض من التقرير

يف السنوات الست املاضية  ،قتلت حرب الحوثيني ضد الحرس الثوري اإلي راين أكرث من  18,400مدين يف اليمن .ما يقرب من  2000من
هذه الوفيات حدثت يف عام  .2020يف العام نفسه  ،كانت هناك عدة محاوالت للتوصل إىل حلول سلمية أو لوقف إطالق النار .يف حني أن
هذه املحاوالت ساهمت يف تقليل الخسائر يف صفوف املدنيني وأسفرت عن رصاعات أخرى صغرى  ،كانت االتفاقات عادة ثنائية وتركز عىل
موقع و  /أو قضية محددة  ،مام يجعلها هشه ومخترصة يف كثري من األحيان.

يهدف هذا التقرير إىل توجيه الق رارات و التخطيط اإلنساين عرب تلخيص التطورات الرئيسية التي أثرت عىل اليمن سنة  2020و تسليط
الضوء عىل القضايا ملشاهدتها يف .2021

يف عام  ، 2020نزح آالف األشخاص يف كل شهر  ،وغال بً ا عدة م رات .أدى هذا النزوح إىل إجهاد مواردهم  ،وتداخل مع قدرتهم عىل تلبية
احتياجاتهم الخاصة و/أو يتطلب منهم االنخ راط يف سلوكيات محفوفة باملخاطر للقيام بذلك .وضع تدفق أعداد كبرية من النازحني داخل ًي ا
إىل مواقع جديدة عب ئً ا إضاف يً ا عىل املوارد والبنية التحتية يف املجتمعات املضيفة .غال بً ا ما تكون هذه املجتمعات متأثرة بال رصاع ولديها
بالفعل احتياجات كبرية مل تتم تلبيتها .كان لكوفيد  19تأثري مبارش عىل الفئات املستضعفة الحالية وكان السبب الرئييس للمجموعات
املستضعفة الناشئة حدي ثًا.
ساءت األوضاع االقتصادية يف عام  2020بسبب انخفاض قيمة الريال اليمني  ،وتحويل سعر الرصف بني الشامل والجنوب  ،وانخفاض
تدفقات العمالت األجنبية  ،واستم رار استنزاف الودائع السعودية  -التي مل يتم تجديدها يف أوائل مايو  - 2021وانخفضت املساعدات
الخارجية والتمويل اإلنساين لليمن .أدت هذه العوامل إىل زيادة األسعار  ،مام سبب صعوبة لدى أغلب األرس يف تحمل تكلفة عديد
املنتجات.

املنهجية
طورت منظمة  ACAPSهذا النتاج من خالل:
•امل راقبة اليومية لوسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتامعي يف اللغتني العربية واإلنجليزية عىل مدار العام  2020ويف مطلع العام 2021
•م راجعة البيانات الثانوية للوثائق الرئيسية باللغتني العربية واإلنجليزية
•تحليل البيانات الرئيسية حول ال رصاع والوضع االقتصادي والنزوح واألسعار والواردات ووصول املساعدات اإلنسانية
•القيام بتحليل مشرتك وإج راء مقابالت رئيسية مع خ رباء يف املنظامت اإلنسانية لتشكيل النتائج واختبارها.

كان عدد املدنيني الذين قتلوا كنتيجة مبارشة للنزاع أقل يف عام  2020منه يف عام  .2019عىل الرغم من ف رتات انخفاض األعامل العدائية
يف امل راكز الرئيسية  ،إال أن ال رصاع مستمر ومتطور.
ال تزال بيئة العمل اإلنسانية الشاملة صعبة للغاية بسبب القيود املستمرة املفروضة عىل العمليات اإلنسانية  ،فض الً عن املضاعفات
الناجمة عن جائحة كوفيد  .19زاد ال رصاع من صعوبة تلبية االحتياجات اإلنسانية  ،حيث إن اس رتاتيجيات وموارد التأقلم لدى الناس
ممتدة أو مستنفدة.
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نتج عن العنف املسلح وقوع العديد من اإلصابات الجامعية ،و استمر
النزاع يف التأثري عىل البنية التحتية املدنية الحيوية  -خصوصا البنية التحتية
للرعاية الصحية.
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انخفضت الخسائر بني املدنيني من  3.224يف العام  2019إىل  2.087يف العام ( 2020انخفاض قدره  .)35%وقد اختلف عدد الخسائر
املدنية وحدّة النزاع بني املحافظات .تفاوت نوع العنف املسلح وطبيعة الرصاع الذين يحركان هذه الحوادث بشكلٍ كبريٍ ،فلكل محافظة مجموعتها
رشا عىل املدنيني ،مبا يف ذلك أعداد السكان وكثافتهم .يف العام  ،2020أصبح الرصاع وحاالت الوفاة
املعقدة من الديناميات التي تؤثر تأث ًريا مبا ً
املرتبطة به أكرث ارتكازًا يف بعض املواقع الرئيسية.
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وأُبلغ عن وقوع عدة حوادث إصابة جامعية يف عام  .2020وقد وقعت  20حادثة يف البالد ،أسفرت عن وفاة وإصابة عرشة مدنيني عىل األقل.
ونجم عن أكرث من أربعة حوادث وقوع أكرث من  30ضحية من املدنيني ،وقد تخللت تلك الحوادث إطالق غارتني جويتني عىل محافظة الجوف،
األوىل يف شهر شباط/فرباير حيث لقي  35مدن ًيا حتفهم والثانية يف شهر متوز/يوليو وأدت إىل وفاة  34مدن ًيا .يف مختلف أنواع الرصاعات ،إن
القصف هو أكرث ما يلحق الرضر باملدنيني للسنة الثانية عىل التوايل ،فتسبب بوقوع  46يف املئة من جميع اإلصابات بني املدنيني عىل مستوى البالد
وأسفر عن وقوع خسارات جامعية يف محافظات عدن وتعز والحديدة .وتسببت نريان األسلحة الصغرية يف وقوع خسائر بني املدنيني يف العام
 2020بنسبة  30يف املئة أكرث مام كانت علية يف العام ( 2019وف ًق ا للتقرير السنوي  CIMPالصادر بتاريخ .)02/2021
منذ مطلع العام  ،2020شهد الجزء الشاميل من البالد (مأرب والجوف والبيضاء) اشتداد القتال بني الحكومة املعرتف بها دوليًا والحوثيني  ،الذين
شكلوا  14جبه ًة أمامي ًة جديد ًة مام أدى إىل ارتفاع التأثري املدين .وأدت الغارات الجوية والقصف ونريان األسلحة الصغرية والذخائر املتفجرة إىل
سقوط أكرث من  421مدنيًا يف ثالث محافظات ،أكرث من أضعاف  202إصابة مدنية سجلت يف املحافظات عينها يف العام .2019

أنواع العنف املسلح

نتائج عدد الضحايا املدنيني

أكرث املحافظات ترض ًرا

2020

2019

2018

الغارات جوية

216

796

2,588

مأرب وصعدة
والجوف

القصف

853

1,216

1,337

الحديدة وصعدة
وتعز

الضالع

347

267

156

تعز وصعدة
وعدن

صعدة والحديدة
وتعز

صعدة والحديدة والحجة

187

304

256

الحديدة وتعز
وعدن

الحديدة وتعز
وعدن

صعدة والحديدة والحجة

نريان األسلحة الصغرية
(مبا فيها االضط رابات املدنية
والحوادث األمنية)

األسلحة الصغرية /األسلحة
الخفيفة

2019

2020

صعدة والحجة
وصنعاء
الحديدة وصعدة و

2018

صعدة والحديدة والحجة
صعدة والحديدة والحجة
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ويعترب القصف مسؤولً عن سقوط  70يف املئة من الخسائر املدنية يف محافظتي البيضاء وصنعاء وتسببت الغارات الجوية يف  64يف املئة من
الخسائر يف محافظة الجوف .وأبلغ عن غارات جوية يف محافظات الجوف ،والصعدة ،ومأرب ،والبيضاء ،مع أكرب تأثري مدين يف محافظة الجوف.
وشهدت املحافظة حوادث إصابة جامعية عدة كان أكربها يف شباط/فرباير ،فقد قتل  35مدنيا وأصيب  23آخرون يف مديرية املصلب .ويثري ارتفاع
القتال قلق مأرب بشكل خاص ،التي تستضيف أكرب عدد من النازحني يف البالد .وقد رشد معظم النازحني م ّرات عدة يف السنوات الستة األخرية،
مام أدى إىل اضطرارهم ملزيد النزوح مع استمرار الرصاع واستنفاد مواردهم .مع اقرتاب القتال إىل املحافظة ،شهدت مدينتي مأرب والوادي
تدفق املرشدين ،فبات من الصعب عىل املؤسسات العامة واملنظامت اإلنسانية االستجابة لتدفق النازحني اليومي .وأصبح أيضً ا من املتعذر وصول
االستجابات اإلنسانية إىل الكثري من املديريات يف محافظتي الجوف ومأرب.
وسجلت محافظة الحديدة أكرب عدد من الخسائر املدنية (حوايل  21يف املئة من الخسائر البرشية) للسنة الثالثة عىل التوايل .وسجلت محافظة تعز
شخصا .وسجلت نحو  62يف املئة من اإلصابات يف مدينة تعز ونجمت بشكل أسايس
ثاين أعىل عدد ،حيث بلغ عدد الضحايا املدنيني أكرث من ً 454
عن القصف ونريان األسلحة الصغرية والذخائر املتفجرة .وأدت حادثة إصابة جامعية يف مدينة تعز إىل إصابة  34امرأ ًة بعدما قصفت املدفعية
نساء يف السجن املركزي يف منطقة الجبايل يف مديرية آملظفر.

تقرير موضوعي

واستمر الرصاع بإلحاق الرضر يف البنى التحتية الحيوية املدنية ،ال سيام البنى التحتية الصحية والنقل واالتصاالت .وقد قصف أكرث من  18مرفقًا
صح ًيا إما بغارات جوية أو بالقذائف يف العام ( 2020ارتفاع بنسبة  50يف املئة منذ  ،)2019مام أدى إىل تقييد فرص حصول  200ألف أرسة
عىل الرعاية الصحية الحيوية ،ال سيام يف محافظات البيضاء وتعز واإلب والضالع .وتح ّد األرضار املستمرة التي تصيب املرافق الصحية من قدرة
حصول الناس عىل جميع أنواع الرعاية الصحية ،مبا فيها الخدمات املقدمة يف حاالت الطوارئ واألمراض املزمنة والتدابري الوقائية (مثل اللقاحات).
وألحق النزاع الرضر أيضً ا بالبنى التحتية للنقل كالطرقات والجسور مام قيد التنقل ملحافظتي الصعدة وصنعاء .وقد تضاعفت الهجامت عىل شبكات
التواصل يف العام  ،2020مام منع حصول أكرث من مئة ألف عائلة عىل اإلنرتنت والهاتف ،خاصة يف مدينتي عمران والبيضاء .وكان الناس الذين
يعيشون يف املناطق النائية األكرث ترض ًرا من هذه القيود .وبني الرضر املتزايد الذي يلحق بالبنى التحتية األساسية الحيوية أن الرصاع ،بغض النظر عن
حدته ،يحد من قدرة حصول الناس عىل الخدمات الرضورية ويؤثر عىل رفاههم اإلجاميل (وف ًق ا للتقرير السنوي لعام  CIMP 2020الصادر بتاريخ .)02/2021

وشهد الجزء الجنويب من املدينة (عدن وأبني) زيادة يف الخسائر املدنيني .عقب الكثري من حوادث انعدام األمن واالضطرابات املدنية ،شهدت عدن
ارتفاع  37يف املئة يف اإلصابات بني املدنيني يف العام  .2019وكانت نريان األسلحة الخفيفة وحوادث الخسائر الجامعية ،حيث كان القصف
مسؤولً عن مقتل  44مدنيًا وهو السبب يف معظم الخسائر التي سجلت يف املحافظة .من شهر أيار/مايو إىل شهر متوز/يوليو ,شهدت أبني زيادة
يف اإلصابات مبعدل  50يف املئة نتيج ًة لنريان األسلحة الصغرية والقصف بني الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب .وقد هدأت هذه
األحداث بعد اتفاقية رياض (وفقًا للتقرير السنوي  CIMPلعام  2020الصادر بتاريخ .)02/2021
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تقرير موضوعي

ظل الناس يف اليمن يعانون من النزوح نتيجة الحرب وعوامل أخرى ،مثل
الفيضانات املفاجئة وكوفيد  19فارتفع عدد املتساكنني بشكلٍ كبريٍ يف
محافظتي مأرب والجوف ،وتتزايد التحديات العامة للنازحني.
يف العام  ،2020تراجع النزوح بنسبة  75يف املئة مقارنة بعام  .2019مل يكن هذا الرتاجع متساويا يف جميع أنحاء الدولة ويعكس العالقة بني النزوح
والرصاع .تراجع النزوح يف محافظات الحجة وتعز والضالع ،حيث انخفض العنف فيام ارتفع يف محافظتي مأرب والجوف .مع انخفاض العدد اإلجاميل
لألرس النازحة حديثًا ،كان ينزح آالف من الناس شهريًّا ،وغال ًبا ما ينتقلون مرات عدّة.

Sa'dah

Al Jawf

1591

Ma'rib

12828
Shabwah

Amran

Hajjah

ٍ
جديد للنزوح،
نزح الناس ألسباب عديدة مبا فيها الرصاع ،وعمليات اإلخالء ،والفيضانات ،وتدهور الخدمات العامة .يف حني ظهر كوفيد  19كمصد ٍر
يبقى الرصاع محركا أساسيا له ،فهو مسؤول عن  83يف املئة من حاالت النزوح .وسجلت محافظتا مأرب والجوف أعىل معدل من النزوح يف العام
 2020نتيج ًة للرصاع املتصاعد .هاجر معظم النازحني من محافظتي الجوف ومأرب نحو مدينتي مأرب ومأرب الوادي .يف حني ال تزال محافظات
وغي معظم
الحديدة وتعز والضالع تسجل معدل نزو ٍح عا ٍل نسبيًا نتيج ًة للرصاع ،وشهدت املحافظات انخفاضً ا يف عدد النازحني من العام ّ .2019
الناس يف هذه املحافظات مواقعهم لكنهم ال زالوا مقيمني يف املحافظة.

Sana'a
City
Al Mahwit
Sana'a
Dhamar

Raymah

Al Hodeidah 4002

Al Bayda
'Ad Dali
Abyan

مع ارتفاع عدد إصابات كوفيد  19بني شهري آذار/مارس ومتوز/يوليو يف العام  ،2020أصبح الخوف من اإلصابة يف الفريوس سببًا جديدًا للنزوح،
ال سيام يف الجزء الجنويب من البالد .ونزح أكرث من  9500شخص من مدينة عدن واملناطق املجاورة يف محافظة لحج ،وهاجروا خاصة إىل مناطقٍ
جبلي ٍة نائي ٍة قليلة السكان يف أنحاء محافظات لحج وشاميل وأبني وجنويب الضالع .وواجه النازحون يف جميع أنحاء اليمن متيي ًزا متزايدًا ،حيث كانوا
يعتربون ناقيل أمراض معدية ،وهو تصور فاقمه الخوف املحيط بفريوس كورونا املستجد (املنظمة الدولية للهجرة .)23/08/2020

Ibb

2889
Ta'iz

2893

ٍ
متزايد .تستقر أغلب مواقع النازحني ،وخاصة يف املحافظات الجنوبية (عدن
يواجه النازحون الذين يعيشون يف مستوطنات غري رسمية خطر إخال ٍء
وشبوة وأبني ولحج) ،عىل ٍ
أراض خاص ٍة مع عدم وجود اتفاقية رسمية لألرايض بني مالك األرايض والسلطات والنازحني .يواجه أو واجه الكثري من
النازحني عمليات إخالء نتيجة لعدم وجود عقود استئجار مع مالك األرايض و/أو وجود توترات مع املجتمعات املستضيفة .وارتبطت عمليات
اإلخالء التي سجلت يف محافظات صنعاء ومأرب وعمران إما بالكوارث الطبيعية أو النزاع املسلح أو ملكية األرايض .إن اإلخالء هو أحد األسباب
األساسية لتعرض النازحني لعمليات إخالء عدة .وفقد الناس الذين أجربوا عىل االنتقال املأوى الذين أنشؤوه وأي ,خيارات وجدوها لكسب الرزق.
فهم يتعرضون غالبًا لالستغالل ويواجهون ضغطًا متزايدًا عىل اسرتاتيجياتهم ومواردهم املحدودة من أجل مواجهة ظروفهم وتلبية احتياجات األرس
املعيشية.

Lahj
Aden

Governorate with highest # of HH
displacement in 2020

زاد النزوح الناتج عن الفيضانات يف العام  .2020بني شهري نيسان/أبريل وآب/أغسطس ،ألحقت الفيضانات الرضر بأكرث من  500ألف ٍ
شخص
(من النازحني والذين مل يغادروا منازلهم) .من بني الذين ترضروا ،فقد حوايل  20ألف ٍ
شخص يف محافظات مأرب وعدن والحديدة وصنعاء مالجئهم
ومنازلهم ومواشيهم ومصادر رزقهم .وغمرت الفيضانات مواقع النازحني ،مام أجرب الناس عىل النقل إىل مباين عامة .إن النازحني يف املواقع العشوائية
هم األكرث عرضة يف خالل موسم املطر (من شهر نيسان/أبريل وإىل شهر ترشين األول/أكتوبر) ألن مالجئهم ال تستطيع تحمل الظروف الجوية.

Source: IOM
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تقرير موضوعي

يف عام  ،2020هُجر الكثري من الناس من مناطقهم ،ألكرث من مرة غالبا .تستمر محافظة مأرب باستضافة حوايل  800ألف نازح داخلياً  -وهو أعىل
رقم للنازحني داخلياً يف أية محافظة  -وذُكر أنه أعىل رقم للمهجرين يف عام  .2020يتمثل سبب النزوح يف مأرب يف تزايد الرصاعات ،وقد انتقل
معظم النازحني داخل املحافظة .يستمر النزوح بالتزايد يف مأرب ،وقد ذكرت املنظمة العاملية للهجرة أن  80باملئة من النازحني مؤخرا ً استقروا
يف املخيامت  -وهي زيادة عن  60باملئة امل ُسجلة يف بداية عام  .2020ينتج غالباً عن هذه الزيادة يف النزوح احتشاد يف مواقع النازحني داخلياً،
مام يؤدي لتأسيس مستعمرات ذات خدمات قليلة أو معدومة .شهدت محافظات أخرى ،مثل الحديدة ،تعز ،الضالع زيادة يف النزوح الداخيل( .تقرير
املنظمة الدولية للهجرة بتاريخ .)11/10/2020
بعد ستة أعوام من الحروب ،يواجه النازحون داخلياً تحديات كربى ،وتتزايد صعوبة تلبية احتياجاتهم املتزايدة .هُجر الكثري من الناس لفرتات ممتدة،
وهُجروا أحياناً لعدة مرات .إن النزاعات املستمرة يف بعض املناطق والنزاعات الناشئة حديثاً يف مناطق أخرى سببت الزيادة يف النزوح .يعيش بعض
النازحني داخلياً يف مساكن مستأجرة ،بينام يعيش اآلخرون يف مالجئ مؤقتة يف مواقع مزدحمة .يُقدر أن ثلث النازحني داخلياً قرروا البقاء يف مناطق
منعزلة .رغم أن هذه املناطق بعيدة عن الحروب الدائرة ،لكنها منفصلة أيضاً عن الخدمات األساسية .إن عدد النازحني املعزولني أعىل خصوصاً يف
الجوف .وتظهر الظروف املتنوعة وترتيبات الحياة التي يعيشها النازحون داخلياً-سواء يعيشون يف مواقع مزدحمة ،أو يلجؤون ملناطق معزولة ،أو
يقيمون يف مساكن مستأجرة يف مجتمعات مضيفة لهم -تحديات مختلفة .يف جميع الحاالت ،يصعب عىل مقدمي الخدمات اإلنسانية الوصول ملحتاجي
املساعدة ،ويصعب عىل محتاجي املساعدة الوصول للبضائع والخدمات .يف عام  ،2020أقام أكرث من 23%من النازحني داخلياً يف مجتمعات
مضيفة .هؤالء السكان معرضون لخطر االستبعاد من خدمات دعم أساسية ،حيث أن مواقع النازحني داخلياً تضع أولويات للمساعدة.
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ظهر العامل يف مجال الصحة واملعتمدين عىل الحواالت كمجموعة جديدة
مستضعفة.
يزيد النزوح ونقص سبل العيش من التعرض ملخاطر الحامية ألن الناس مضطرون (أو يدركون أنه يتعني عليهم) االنخراط يف سلوكيات محفوفة
باملخاطر لتلبية احتياجاتهم .تتفاقم هذه الهشاشة بسبب خدمات الحامية املتوترة نتيجة للقيود التي تفرضها السلطات والنقص الحاد يف التمويل.
يف عام  ، 2020استمرت أمناط الضعف ومخاطر الحامية واالنتهاكات التي كانت موجودة طوال فرتة النزاع .وتتفاقم أوجه الضعف واملخاطر هذه
بسبب التوتر الذي دام أكرث من ست سنوات من الرصاع .شهد عام  2020أيضً ا زيادة بعض نقاط الضعف وظهور مجموعات جديدة عىل أنها
مستضعفة .استمر تجنيد األطفال ،وزواج األطفال ،والتهريب ،واالتجار بهم.
ازداد التمييز واملضايقة ضد الفئات املستضعفة واملهمشة يف عام  .2020تم وصم النازحني واملهمشني واملهاجرين بوصفهم ناقلني محتملني
لألمراض  ،مبا يف ذلك كوفيد  .19يتعلق هذا الوصم بالتمييز املوجود مسبقًا  ،فضالً عن الخوف من احتامل انتقال كوفيد  .19قد تسهل الظروف
التي يعيش فيها النازحون داخل ًيا  -مبا يف ذلك سوء الرصف الصحي ومحدودية إمدادات املياه واالكتظاظ  -انتشار كوفيد  19يف حالة تفيش املرض
(مركز صنعاء .)10/10/2020
ال يزال املهاجرون يواجهون مخاوف متزايدة تتعلق بالحامية املرتبطة بكوفيد  .19يف عام  ، 2020انخفضت تدفقات الهجرة من القرن األفريقي إىل
اليمن بنسبة  73%عن عام  2019نتيجة لقيود فريوس كورونا .منذ إعالن الحوثيني عن أول حالة إصابة بكوفيد  - 19مهاجر صومايل  -يف
أبريل  ،انترشت رواية متييزية تصنف املهاجرين عىل أنهم حاملون للفريوس .وقد أدى هذا التمييز إىل اعتداءات عنيفة  ،والحرمان من الوصول
إىل الخدمات األساسية  ،والحركة القرسية .تم نقل أكرث من  15000مهاجر قرسا ً من املحافظات الشاملية إىل الجنوبية  ،ال سيام إىل املناطق ذات
الخطوط األمامية النشطة و/أو املناطق القريبة من الحدود السعودية .وقد تسببت هذه التحركات يف مقتل ما يقرب من  350مهاجرا ً ومنعت
أكرث من  3000شخص من الحصول عىل الرضوريات األساسية .تقليديا  ،دعمت املجتمعات املحلية املهاجرين من خالل توفري الغذاء واملاء واملأوى
؛ انخفض هذا الدعم بشكل تدريجي بعد ارتفاع الوصم املرتبط بكوفيد  .19مع الخيارات املحدودة جدا  ،تحول املهاجرون إىل شبكات التهريب
لتلبية احتياجاتهم األساسية  ،وتعريض أنفسهم ملخاطر مثل العمل القرسي  ،والتعذيب  ،واالعتداء الجسدي والجنيس  ،واالختطاف مقابل فدية
(املنظمة الدولية للهجرة  26/01/2021؛ مركز الهجرة املختلط 18/11/2020؛ HRW 13/08/2020؛ مجلس األمن التابع لألمم املتحدة .)25/01/2021

كان العملة الصحيون  ،واألشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أساسية  ،والعاملون بأجر من بني الفئات املستضعفة التي ظهرت حديثًا .تويف أكرث
من  100عامل طبي  ،مبا يف ذلك األطباء والصيادلة  ،بسبب كوفيد  19يف عام  .2020أكرث من  13يف املئة من جميع العملة الصحيني هم من
الصيادلة  ،والذين غالبًا ما يعملون كنقطة اتصال أوىل لألشخاص املصابني بكوفيد  - 19وكثري منهم ليسوا عىل علم باإلصابة .قبل الوباء  ،كان نظام
الرعاية الصحية يف اليمن يعاين بالفعل من ضغوط شديدة .أدت إضافة قيود ومخاوف كوفيد  19إىل جعل األشخاص الذين يعانون من حاالت
طبية أساسية  -مبا يف ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والربو والرصع وأمراض الكىل والرسطان  -أكرث عرضة ملزيد من تطور مرضهم .كام
زادت املضاعفات املرتبطة بعدم القدرة عىل الوصول إىل العالج أو األدوية بشكل منتظم أو طارئ بسبب إغالق املرافق  ،وكذلك الخوف من اإلصابة
بالفريوس ( .)Med Global 22/07/2020أدت القيود التي فرضتها السلطات بني مايو ويوليو الحتواء انتشار كوفيد  19إىل إغالق األسواق واملتاجر .بعد
هذه القيود  ،كل يوم يواجه العامل ساعات عمل أقل ودخل أقل وعدم القدرة عىل تلبية احتياجاتهم (.)CCY 01/12/2020
استمر تجنيد األطفال (األوالد بشكل أسايس) واستخدام األطفال من قبل الجامعات املسلحة يف االرتفاع يف عام  .2020تم تجنيد أكرث من 200
طفل (ترتاوح أعامرهم بني  13و  17عا ًما) إما لجلب اإلمدادات إىل املقاتلني أو للمشاركة بشكل مبارش يف القتال .يتم التالعب باألطفال غالبا
لاللتحاق بالخدمة العسكرية بذرائع كاذبة أو كوسيلة لبقية أفراد األرسة للحصول عىل خدمات و/أو دخل .كام أدى إغالق املدارس بسبب كوفيد
 19بني أبريل وأكتوبر إىل زيادة خطر إساءة معاملة األطفال وتجنيدهم .تشري الدالئل العاملية إىل أن األطفال الذين بقوا خارج املدرسة لفرتات طويلة
معرضون بشكل متزايد لخطر عدم العودة .األطفال الذين يعيشون يف مناطق خاصة للنازحني داخل ًيا معرضون بشكل خاص لخطر التجنيد القرسي
 ،واالنفصال األرسي  ،ونقص الوثائق املدنية  ،مثل شهادات امليالد .تقلل هذه الظروف من قدرتهم عىل الوصول إىل التعليم والخدمات األساسية
األخرى (مجلس األمن التابع لألمم املتحدة  25/01/2021؛  OCHA 21/02/2021؛ مجموعة الحامية 04/11/2020/11/40؛ .)Euro-Med Monitor 15/02/2021

تقرير موضوعي

وقد واصل املستجيبون اإلنسانيون عملهم يف الحامية واإلبالغ عن حاالت زواج األطفال (الفتيات أساسا) ،ال سيام بني النازحني الذين يعيشون يف
محافظات حجة والحديدة ومأرب .فالزواج املبكر هو ظاهرة معقدة يف اليمن يعمل عىل حامية الفتيات من التحرش الجنيس واالعتداء الجنيس وغالبا
ما ترتبط ببناء التحالفات والتالحم القبيل .وتواجه الفتيات من األرس النازحة مخاوف أمنية متزايدة وهن أكرث عرضة للزواج املبكر (مناقشة ال رابطة مع
الجهات الفاعلة يف العملية؛ مجموعة الحامية .)04/11/2020
يف عام  ، 2020استمرت النساء يف مواجهة التمييز  ،وزيادة حاالت العنف القائم عىل النوع االجتامعي  ،والقيود املفروضة عىل الحركة .وكانت هناك
زيادة يف التقارير املتعلقة بالعنف املنزيل ضد املرأة  ،حيث تم اإلبالغ عن ما يقارب نحو  90%من الحاالت من قبل النساء املتزوجات حديثًا .قد تكون
هذه الزيادة ناجمة عن اإلجهاد الناتج عن فقدان فرص كسب العيش (أكرث ما تم اإلبالغ عنه قلق الناس يف اليمن) أو التحول األخري يف أدوار الجنسني.
وعىل مدار سنوات الرصاع  ،أصبحت املرأة تشارك بصورة متزايدة يف العمل املأجور والكفاف من اجل العيش عىل حد سواء .يف حني أن هذا قد ساعد
يف تعزيز وضعهم االجتامعي  ،فقد تسبب أيضً ا يف حدوث توتر بني األزواج أو أفراد األرسة .لقد أصبح الرجال مرشدين عن أعاملهم التقليدية وقد
يشعرون باإلحباط بشكل متزايد بسبب عدم قدرتهم عىل إعالة أرسهم ماديًا .يختلف سياق وطبيعة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ضد النساء
والفتيات باختالف املواقع  ،مام يجعل التعميم صعبًا .ويف املناطق الريفية والقرى ،تتعرض النساء والفتيات ملخاطر متزايدة من العنف القائم عىل نوع
الجنس ،حيث يجب عليهن السفر لساعات طويلة لجمع املياه .ويف السياقات الحرضية ،تواجه العامالت ،وخاصة العامالت مع املنظامت اإلنسانية،
قيودا ً عىل التمييز والتنقل ،ويتعني عليهن أن يكن مصحوبات بويص ذكر عند التنقل بني املقاطعات ( ، IRC 29/01/2020مجموعة الحامية .)04/11/2020
الفئات املستضعفة الرئيسية يف اليمن
النازحون داخلي اً
املهمشني
املهاجرون
األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية
أساسية

أثر الضعف يف 2020

ازداد عدد النازحني داخلي اً نتيجة ملدة نزوحهم ،وإمكانية نزوحهم عدة م رات .هناك
وصمة عىل النازحني داخلي اً بسبب مخاوف بشأن كوفيد .19

كان املهمشون بالفعل مستضعفني للغاية.
لقد واجهوا وصمة عار متزايدة بعد املخاوف بشأن كوفيد .19

زادت نقاط الضعف والوصمة املرتبطة باملهاجرين يف عام  2020بسبب املخاوف بشأن
كوفيد  .19تم نقل ما يقرب من  15000مهاجر من شامل اليمن إىل جنوبه أو دفعوا
إىل الخطوط األمامية.
أصبحت هذه املجموعة أكرث عرضة للخطر يف عام  2020نتيجة ترضر امل رافق الصحية
 ،وقيود الوصول  ،وكوفيد  .19شكل الوباء ضغطا عىل مقدمي الخدمات الصحية  ،مبا
يف ذلك الصيدليات  ،ودفع الناس إىل تجنبهم خوفا من انتقال العدوى .بعض األم راض
املصاحبة تجعل الناس أكرث عرضة للموت إذا أصيبوا بالفريوس.

العملة الصحيون

ظهر العاملون الصحيون كمجموعة معرضة جديدة يف عام  2020بسبب خطر التعرض
لكوفيد  .19تويف أكرث من  100عامل صحي  ،مبا يف ذلك الصيادلة  ،يف عام  2020بعد
اإلصابة بالفريوس.

األرس التي تعيلها نساء

ال آثار جديدة

أطفال

ال آثار جديدة

العامل بأجر يومي
الناس الذين يعتمدون عىل التحويالت
كدخلهم الوحيد

أثرت قيود كوفيد  - 19مبا يف ذلك اإلغالق الجزيئ لألسواق بني مايو ويونيو  -عىل الدخل
اليومي للعاملني بأجر.
أصبحت هذه املجموعة معرضة بشكل خاص بعد جائحة كوفيد  .19العديد من
اليمنيني يف الخارج إما فقدوا وظائفهم أو واجهوا ظروفًا أدت إىل انخفاض الدخل.

املصادر( :مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني 11/12/2020؛ منظمة العفو الدولية 17/02/2020؛ CCY 01/12/2020؛ )Med Global 22/07/2020
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تقرير موضوعي

وقد أدت عوامل كوفيد  19وغريها من العوامل إىل زيادة القيود املفروضة
عىل الوصول ،والقيود ،وتكلفة التشغيل ،مام أثر عىل نوعية الخدمات
املقدمة.

وعىل الرغم من أن إمكانية الوصول ال تزال صعبة يف الجزء الشاميل من اليمن ،فقد شهدت ظروف العمل تحسنا طفيفا عقب اجتامع عقد مع
املسؤولني يف املجال اإلنساين يف بروكسل يف آذار/مارس  .2020وخالل االجتامع  ،أنشأ املانحون فريق رصد تقني يضم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية
واملنظامت غري الحكومية الدولية ،لرصد تحسن وصول املعونة إىل شامل اليمن .وحددت املجموعة سبعة رشوط مسبقة  ،و  16معيارا ذات صلة ينبغي
أن ميتثل لها الحوثيون .ولقد لوحظ بعض التحسن  ،مبا يف ذلك املوافقة عىل برامج فرعية واتفاقيات رئيسية للمنظامت غري الحكومية  ،فضالً عن إلغاء
رضيبة  2%املفروضة عىل مشاريع املنظامت غري الحكومية (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية .)15/03/2021

ويف حني تحسنت ظروف العمل يف اليمن يف عام  ،2020ال تزال البيئة العامة صعبة للغاية نتيجة للقيود املستمرة املفروضة عىل العمليات
اإلنسانية .أثرت هذه القيود عىل جودة الخدمات اإلنسانية املقدمة  ،وزادت التكاليف التي تنطوي عليها بيئة تشغيل كوفيد  19وسط نقص
التمويل .وهذه العوامل تزيد من صعوبة تلبية االحتياجات اإلنسانية ،بينام تستمر هذه االحتياجات يف االزدياد .إن ما يصل إىل تسعة ماليني
شخص ،أي ما يقارب  45%من إجاميل املحتاجني يف اليمن ،مل يتمكنوا من الحصول عىل املساعدات أو تعرضوا لتأخري أو انقطاع املساعدات يف
وقت ما خالل العام.

وأدى عدم االستقرار السيايس  ،وتدهور األمن يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة املعرتف بها دوليا  ،ال سيام عىل املستوى املركزي يف عدن
والساحل الغريب  ،إىل زيادة قيود الوصول  ،و التي مل تكن موجودة يف السنوات السابقة من الرصاع .وازدادت العقبات بسبب الدينا ِميكيات السياسية
بني الحكومة املعرتف بها دوليا واملجلس االنتقايل الجنويب  ،وأدت الوزارات إىل إبطاء عملية املوافقة عىل مشاريع املعونة وتصاريح السفر ،مام حال
دون االستجابة يف الوقت املناسب ملاليني اليمنيني .سجلت عدن أكرب عدد من حوادث الوصول  ،بإجاميل  808حادثة  ،وزيادة كبرية مقارنة ب 68
حادثة املسجلة يف عام  .2019كام استغرقت طلبات التأشريات واإلقامة يف الفرتة من آذار/مارس إىل حزيران/يونيه وقتا أطول من املعتاد  ،وفرضت
السلطات عمليات بريوقراطية إضافية .وشهد الساحل الغريب تحديات متزايدة طوال العام  ،عقب مطالب إدارية جديدة من جانب السلطة املحلية
التي ميثلها طارق صالح .وتؤدي هذه املتطلبات إىل إضعاف الحركة يف الوقت املناسب وتقديم املساعدات (مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 15/03/2021؛
مناقشة  ACAPSمع الجهات الفاعلة التنفيذية).

تسبب كوفيد  19يف آثار خاصة عىل املستجيبني اإلنسانيني .تأثرت نوعية استجابتهم بالحركات املقيدة  ،مام حال دون رصد املستشارين التقنيني لنوعية
الخدمات املقدمة  ،وأدى إىل اعتامد اإلدارة عن بعد .كام ارتفعت تكلفة العمليات  ،وازداد وقت التسليم بسبب الربوتوكوالت املتعلقة بكوفيد .19
واضطر القامئون باالستجابة اإلنسانية إىل تكييف األنشطة املخططة ملراقبة االبتعاد االجتامعي  ،وتوفري معدات الحامية الشخصية للموظفني من أجل
التقيد بربوتوكوالت منع انتشار كوفيد  .19أما توزيع األغذية  ،الذي كان يستغرق ما بني ثالثة وأربعة أيام الستكامله  ،فيحتاج اآلن ما بني ستة ومثانية
أيام لوصوله  ،مام يتطلب مزيدا من الوقود ووقت املوظفني .وقد أدى تعليق الطريان وإغالق املطارات الدولية يف اليمن واملنطقة الكربى إىل منع
العاملني يف املجال اإلنساين من دخول البالد(مناقشة  ACAPSمع الجهات الفاعلة التنفيذية).
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استمرت الظروف االقتصادية املتدهورة يف التأثري عىل القوة الرشائية
لألفراد.
وازدادت األحوال االقتصادية سوءا طوال عام  2020؛ نتيجة لتالقي االتجاهات السلبية لالقتصاد الكيل .وأدى انخفاض قيمة الريال اليمني وفارق
سعر الرصف بني الشامل والجنوب إىل زيادة األسعار وانخفاض القوة الرشائية للناس .كام أدى انخفاض تدفقات العمالت األجنبية إىل الداخل ،
واستمرار استنفاد الودائع السعودية  ،وانخفاض املساعدات الخارجية والتمويل اإلنساين لليمن  ،وكل ذلك يف سياق الحرب االقتصادية املستمرة بني
الجيش الجمهوري اليمني والحوثيني إىل تفاقم األوضاع االقتصادية.

تقرير موضوعي

واستمرت املنافسة عىل تنظيم واردات ال ُحديدة من الوقود واستالم رضائب وارداتها من الوقود والجامرك يف عام  .2020وأدت التحوالت يف
ديناميِكيات االسترياد إىل أزمة وقود بني حزيران/يونيه وأيلول/سبتمرب .وزادت هذه األزمة يف ارتفاع األسعار ،وتسببت يف مزيد من االضطراب يف
خدمات الصحة واملياه والرصف الصحي لعدة أشهر .ويف أعقاب قرار الحكومة املعرتف بها دوليا بتعليق جميع أنشطة استرياد الوقود عن طريق
ال ُحديدة يف حزيران/يونيه  ،2020حدث تحول واضح يف دينا ِميكيات االسترياد والتوزيع يف اليمن .وأدى هذا التحول إىل إغالق محطات الوقود الرسمية
وفتح السوق غري الرسمية (املوازية) بني شهري يوليو/متوز وأغسطس/آب ،األمر الذي أدى إىل زيادة تكاليف الوقود وتضخم تكاليف املياه والنقل
والسلع .وخالل هذه الفرتة ،أذنت الحكومة اليمنية بدخول شحنات وقود إضافية عرب ميناء عدن وميناء املكال  ،للسامح بتسليم الوقود برا إىل الحوثيني.
وشددت  DFAمن القيود املفروضة عىل نقل الوقود وتوزيعه وبيعه يف املناطق الخاضعة لسيطرتها  ،مام ميثل النصيب األكرب من سوق الصناديق
املحلية .وبعد عدة محاوالت وساطة قام بها مبعوث األمم املتحدة  ،استؤنفت واردات الوقود بني ترشين األول/أكتوبر وكانون األول/ديسمرب.
وكان لكوفيد  19وانخفاض أسعار الوقود العاملية أثر سلبي عىل التحويالت املالية بني آذار/مارس وحزيران/يونيه  ،مام سبب انخفاض القوة الرشائية
للناس يف اليمن .ويف الفرتة ما بني آذار/مارس وحزيران/يونيه  ،انخفض تدفق التحويالت من املهاجرين اليمنيني وخاصة من يعيشون يف اململكة العربية
السعودية ومنطقة الخليج انخفاضا كبريا .ورغم أن التحويالت املالية بدأت تزداد باطراد يف الفرتة من أيلول/سبتمرب إىل كانون األول/ديسمرب  ،فإنها مل
تتعاىف متاما بعد إىل مستويات ما قبل كوفيد  19يف نهاية عام  .2020وقد فرض هذا النقص يف التعايف ضغطا كبريا عىل املستفيدين من التحويالت املالية
يف اليمن  ،وال سيام من ليس لديهم مصدر آخر للدخل .وتعتمد نسبة تقدر بنحو  10%من األرس اليمنية اعتامدا ً كامالً عىل التحويالت املالية كمصدر
للدخل  ،يف حني تعتمد نسبة  20%من األرس اليمنية عىل التحويالت املالية كمصدر دخل جزيئ .وتعترب التحويالت أكرب تدفقات النقد األجنبي إىل
اليمن  ،ويعتمد املستوردون عليها يف التمويل .وأبلغ املستوردون وتجار الجملة وتجار التجزئة يف املحافظات الجنوبية عن نقص العملة الصعبة نتيجة
النخفاض تدفقات التحويالت  ،مام أدى إىل زيادة أسعار الخدمات والسلع األساسية .وبني شهري مارس/آذار وأغسطس/آب كانت هناك زيادة بنسبة
 40%يف أسعار الزيوت النباتية .تقلبت أسعار األرز والسكر (أكابس 16/12/2020؛ تعزيز السالم يف اليمن من خالل االقتصاد مارس/آذار .)2020

انخفضت قيمة الريال اليمني يف عام  ، 2020واتسعت الفجوة يف سعر الرصف بني صنعاء وعدن  ،لتصل إىل  320رياالً يف نهاية ديسمرب/كانون
األول .يف ديسمرب  ، 2019أعلن الحوثيون قرار حظر األوراق النقدية الجديدة لليمن  ،تلك التي طُبعت وصدرت من قبل البنك املركزي اليمني
فرع عدن بعد سبتمرب/أيلول  .2016يف يناير/كانون الثاين  ، 0202انقسمت العملة بني الشامل والجنوب .وبحلول ديسمرب/كانون األول  ،كان
الريال يُتداول بنحو  600ريال لكل  1دوالر أمرييك يف املناطق التي يسيطر عليها الحوثيون  ،و  920ريال لكل  1دوالر أمرييك يف املناطق التي
يسيطر عليها الجيش اليمني الجمهوري  ،وهو أعىل سعر رصف منذ عام  ACAPS YETI accessed 30/04/2021( 2018؛البنك الدويل 01/09/2020؛
برنامج الغذاء العاملي .)16/09/2020

ويف عام  ، 2020انخفض متويل خطة االستجابة اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة بنسبة  56%مقارنة بعام  ، 2019األمر الذي أدى إىل تعليق
الربامج الرئيسية أو تقليص حجمها  ،األمر الذي تسبب يف إحداث تأثري غري مبارش عىل النظام املايل يف اليمن .وحصل مؤمتر إعالن التربعات يف يونيو/
حزيران  2020عىل  2.16مليار دوالر أمرييك  ،وهو ما يقل بنسبة  50%عن االحتياجات املعلنة واملبلغ املتعهد به يف عام  .2019وقاد املؤمتر
العديد من الربامج إىل تقليص أو تعليق حجم مساعدتها .ويف نيسان/أبريل  ، 2020بدأت وكاالت عديدة يف تقليص حجم مساعدتها أو تعليقها
بسبب نقص األموال .وقد أثر هذا النقص يف التمويل عىل الخدمات الصحية  ،حيث أغلقت مرافق كثرية حجم الخدمات املقدمة ونطاقها أو قلصت
منهام مبا يف ذلك  140مرفقا يوفر خدمات الرعاية الصحية اإلنجابية .كام انخفضت املساعدات الغذائية يف املحافظات الشاملية من حصص اإلعاشة
الكاملة كل شهر إىل كل شهر آخر ،مام خفض املساعدات الخاصة بتسعة ماليني شخص إىل النصف .وكان لخفض املعونة اإلنسانية يف اليمن أثر سلبي
غري مبارش عىل سوق الرصف األجنبي  ،مام زاد من انخفاض قيمة الريال اليمني ورفع أسعار السلع املستوردة.

ويعزى االنخفاض الرسيع يف قيمة الريال اليمني يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة املعرتف بها دوليا إىل عدة عوامل  ،مبا يف ذلك الرصاع بينها
وبني املجلس االنتقايل الجنويب مام أدى إىل انخفاض إيرادات الحكومة و بنك عدن املركزي اليمني .وتشمل العوامل األخرى  ،قيام بنك عدن املركزي
اليمني بالطباعة املفرطة لألوراق النقدية الجديدة  ،وقدرتها املحدودة عىل الوصول إىل العمالت األجنبية يف السوق  ،فضال عن االنخفاض الحاد يف
التحويالت املالية بني آذار/مارس _حزيران/يونيه  2020وشبه استنفاد الودائع السعودية .ومل ينخفض سعر الرصف يف املناطق الخاضعة لسيطرة
الحوثيني إال انخفاضا طفيفا  ،إذ بلغ  602يف نهاية كانون األول/ديسمرب .ويرجع هذا االستقرار إىل العرض املحدود من األوراق النقدية القدمية
فيام يتصل بالنشاط االقتصادي  ،والعمالت األجنبية الكافية لتلبية مطالب املستوردين  ،والتدابري الصارمة التي تبناها الحوثيون لفرض نظام سعر
الرصف الثابت يف املناطق الخاضعة لسيطرتهم .وللتعويض عن الفرق يف العملة  ،رفعت البنوك التجارية ومبادالت األموال رسوم التحويالت بالعملة
املحلية من املحافظات الجنوبية إىل الشاملية من  30%إيل  35%منذ عام .2019
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