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مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية هو مركز أبحاث مستقل يسعى إىل
إحداث فارق عرب اإلنتاج المعريف ،مع تركزي خاص عىل اليمن واإلقليم المجاور.
تغطي إصدارات وبرامج المركز ،المتوفرة باللغتني العربية واإلنجلزيية،
التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنية ،بهدف التأثري عىل
السياسات المحلية واإلقليمية والدولية.
يأيت هذا التقرير كجزء من مرشوع مركز صنعاء لرصد المساعدات اإلنسانية
وآثارها عىل االقتصادين اجلزيئ والكيل يف اليمن ،بتمويل من الوكالة
السويرسية للتنمية والتعاون .يستكشف المرشوع العمليات والطرق
المستخدمة لتقديم المساعدات يف اليمن ،ويحدد آليات تحسني كفاءتها
وتأثريها ،ويدعو إىل زيادة الشفافية والكفاءة يف تقديم المساعدات.
ال تمثل اآلراء والمعلومات الواردة يف هذا التقرير آراء احلكومة السويرسية،
اليت ال تتحمل أي مسؤولية عن المعلومات الواردة يف هذا التقرير .اآلراء اليت
عرب عنها المشاركون يف هذا التقرير هي آراؤهم اخلاصة وال يُقصد منها تمثيل
وجهات نظر مركز صنعاء.

املجاعة يف اليمن ،التصنيف املرحيل
املتكامل لألمن الغذايئ
منذ العام  ،2017كانت العناوين الرئيسية اليت استحوذت عىل اهتمام العالم بشأن اليمن هي المزاعم
المتكررة بأن اليمن “عىل شفا” أو “عىل بعد خطوة واحدة” من أكرب مجاعة منذ عقود أو قرن [[[.وكانت هذه
ً
تمويل بمئات الماليني من الدوالرات وأدت إىل واحدة
واحدة من أكرث أجزاء االستجابة بروزًا ،حيث جلبت
من أكرب عمليات توسيع نطاق تقديم الغذاء عىل اإلطالق .كان ذلك ادعاء تكرر من قِبل القيادة العليا أللمم
المتحدة منذ نحو أربع سنوات .ظهر مارك لوكوك ،أثناء عمله كمنسق للشؤون اإلنسانية واإلغاثة يف حاالت
الطوارئ يف األمم المتحدة ،ظهو ًرا روتينيًّا أمام مجلس األمن محذ ًرا من المجاعة وذكر أن اليمنيني عىل شفا
مجاعة جماعية .لكن هل هذا صحيح؟
أخذت البيانات المستخدمة لبناء هذا االدعاء من التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ والذي ُقدم يف
اليمن عام  .2011يوفر التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ نظا ًما عالميًّا مشرتكًا لتصنيف انعدام
األمن الغذايئ احلاد (انظر الشكل  )2.3وحاالت سوء التغذية وتحديد مسبباتها الرئيسية .يعد التصنيف
المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ حاليًّا أكرث األدوات المستخدمة لرصد انعدام األمن الغذايئ يف أكرث من 30
ً
شمول وتوحيدًا .من خالل عملية التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ ،تتعاون
دولة حول العالم
السلطات احلكومية واجلهات الفاعلة اإلنسانية ومنظمات المجتمع المدين ،إضافة إىل خرباء آخرين يف جمع
البيانات وتحليلها ،وهدفهم هو توليد بيانات األمن الغذايئ اليت يمكن مقارنتها عرب األزمات واستخدامها
لتقييم شدة ومدى انعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف بلد ما بشكل أكرث فعالية .ثم تستخدم هذه
[[[
البيانات إلبالغ االستجابات حلاالت الطوارئ وكذلك الربمجة طويلة األجل.

« )1مســؤول المســاعدات باألمــم المتحــدة يحــذر أن اليمــن يواجــه أكــر مجاعــة شــهدها العالــم منــذ عقــود» ،أخبــار األمــم المتحــدة ،نيويــورك 9 ،نوفمرب/ترشيــن
الثــاين  https://news.un.org/en/story/2017/11/570262-yemen-facing-largest-famine-world-has-seen-decades-warns-un-aid-chief،2017؛
هيــاري كالرك« ،برنامــج األغذيــة العالمــي يحــذر بــأن اثــي عــر مليونًــا ســيواجهون المجاعــة يف اليمــن إذا لــم تتوقــف القنابــل» ،يس إن إن 16 ،أكتوبر/ترشيــن
األول https://edition.cnn.com/2018/10/15/middleeast/yemen-famine-war/index.html،2018؛ « 10مليــون يمــي ‹عــى بعــد خطــوة واحــدة مــن
المجاعــة› ،وكالــة األمــم المتحــدة إللغاثــة الغذائيــة تدعــو إىل ‹الوصــول دون عوائــق› إىل مناطــق اخلطــوط األماميــة »،أخبــار األمــم المتحــدة ،نيويــورك 26 ،مــارس/
آذار  https://news.un.org/en/story/2019/03/1035501،2019؛ بيــر بومونــت« ،افتــح عينيــك :وكاالت األمــم المتحــدة تحــذر مــن أن اليمــن عــى شــفا المجاعــة
مــن جديــد »،اجلارديــان 22 ،يوليو/تمــوز https://www.theguardian.com/global-development/2020/jul/22/open-your-eyes-yemen-on-،2020
 brink-of-famine-again-un-agencies-warnهانــا ســامرز« ،اليمــن عــى شــفا أســوأ مجاعــة يف العالــم منــذ  100عــام إذا اســتمرت احلــرب» ،اجلارديــان15 ،
أكتوبر/ترشيــن األول https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/15/yemen-on-brink-worst-famine-100-years-un،2018
 )2لمزيد من المعلومات حول التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ ،راجع:
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الشكل 2.3

المصدر :التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ

[[[

إن تعريف المجاعة المستخدم من قِبل التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ هو “عدم القدرة المطلقة
عىل الوصول إىل الغذاء لمجموعة سكانية بأكملها أو مجموعة فرعية من السكان ،مما قد يتسبب يف الوفاة
عىل المدى القصري [[[”.نظ ًرا إىل أن المجاعة تعترب ظاهرة نادرة وخطرية ،يجب أن تكون هناك ثالثة معايري
محددة مدعومة بأدلة موثقة بشكل مزتامن إلعالن المجاعة:
نقصا حادًا يف الغذاء مع امتالكها قدرة
•أن تواجه ما ال يقل عن  %20من األرس يف منطقة ما ً
محدودة عىل التكيف (عادة ما يشري هذا إىل انهيار شبه كامل يف أنظمة الغذاء وسبل العيش،
مما يؤدي إىل فجوات شديدة يف استهالك الغذاء عىل الرغم من استخدام اسرتاتيجيات المواجهة
بشكل كامل).
•أن تتجاوز معدالت سوء التغذية احلاد لدى األطفال .%30
•أن يتجاوز معدل الوفيات شخصني لكل  10,000شخص يف اليوم.

[[[

« )3اإلصــدار  3.0مــن الدليــل الفــي .األدلــة والمعايــر لتحســن قــرارات األمــن الغــذايئ والتغذيــة »،التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،رومــا ،أبريل/نيســان
 ،2019ص http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf ،35
 )4المصدر نفسه ،ص.204 .
 )5المصــدر نفســه ،ص ،9 .و»التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ والمجاعــة :اســتخدام المصطلحــات المناســبة والعتبــات العلميــة» ،وحــدة الدعــم
العالمـ�ي للتصنيـ�ف المرحـلي المتكامـ�ل أللمـ�ن الغـ�ذايئ ،مـ�ارس/آذا ر http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Fam� ،2012
ine_Def_Meas.pdf
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من الناحية النظرية ،تُجمع بيانات األمن الغذايئ عىل أساس سنوي .يعرتف التصنيف المرحيل المتكامل
أللمن الغذايئ بأن حالة الزناع المتقلبة تعيق جمع البيانات يف اليمن ،وهو األمر الذي يؤدي إىل ندرة يف
البيانات [[[.أُكد ذلك عرب األبحاث السابقة اليت أُجريت عىل عملية التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ
يف اليمن ،واليت وجدت أن عدة أنواع من البيانات غالبًا ما تكون غري متاحة للتحليل (مثل معدل الوفيات،
نقصا
وهي فئة بيانات رئيسية) ،وأن البيانات المنهجية قليلة ،سواء الكمية منها أو النوعية ،وأن هناك ً
يف مشاركة البيانات والشفافية [[[.ما يعنيه الرصاع والعمليات المطولة المطلوبة جلمع البيانات هو أنه
كان من الصعب جمع البيانات يف الوقت المناسب .نتيجة لذلك ،غالبًا ما يتم إجراء تحليل التصنيف
[[[
المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ من خالل تجميع البيانات اليت تم جُمعت يف نقاط زمنية مختلفة.
عىل سبيل المثال ،استخدم تحليل التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ الذي أُصدر نهاية 2020
بخصوص توقعات عام  2021استند إىل معلومات جُمعت قبل سبعة أشهر [[[.وهذا يعين أن نفس البيانات
المستخدمة لتحليل قياس النتائج يف مارس/آذار  2020كانت تُستخدم لتوقع سيناريوهات لما يقرب من
عام بعد ذلك .ومع ذلك ،يف التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ ،تعتمد الموثوقية جزئ ًيا عىل “حسن
توقيت” البيانات ،وهو ما يتطلب جمع البيانات يف نفس الموسم و/أو من موسم مشابه يف العام السابق.
ما يعنيه استخدام بيانات “الموسم السابق” هو أن األحداث والظروف منذ جمع البيانات لم تتغري ،لذلك
ومع سياق داعم آخر يمكن إجراء استنتاجات معينة من البيانات .هذا هو الموضع الذي فشل فيه تحليل
التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ يف اليمن نهاية عام  .2020ال يمكن افرتاض أن البيانات اليت
جُمعت عىل فرتات زمنية غري متسقة أو البيانات المجمعة يف أوقات مختلفة تعكس أي فرتة مماثلة [[1[.مع
أخذ ذلك يف االعتبار ،فإنه من المثري للجدل ما إذا كانت البيانات المستخدمة يف التحليل حىت عام  2021ال
[[[1
تزال ذات صلة بما يكفي للتوقع بدقة.
أصبح توفر البيانات وجودتها أكرث إشكالية مع زيادة تدخل السلطات يف هذه العملية ،أدى ذلك ً
مثل إىل
حظر جمع البيانات لعملية التصنيف المرحيل المتكامل أللمن عام  2019حظ ًرا تا ًما من قِبل السلطات يف
المناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني مما أدى ً
أيضا إىل عدم توفر البيانات [[1[.يق ّوض هذا التدخل بشكل
ُ
كبري استقاللية وجودة البيانات اليت جُمعت .من الناحية النظرية ،تجمع البيانات من قِبل فرق جمع بيانات
مستقلة مدربة عىل بروتوكول التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ وباستخدام استبيانات صممها
خرباء ،ولكن احلال يف اليمن ليس كذلك .هناك تدخل شديد يف جمع البيانات ال سيما يف المناطق اخلاضعة
لسيطرة جماعة احلوثيني المسلحة .يجب ً
أول أن توافق سلطات احلوثيني عىل االستبيانات وتتدخل تلك
السلطات بانتظام يف نوع األسئلة المدرجة فيها والبيانات اليت يمكن جمعها .كما تتدخل يف اختيار الفرق
وكثريا ما يجمعونها بأنفسهم دون وجود مراقبني مستقلني [[1[.يعرتف اخلرباء أنه من
اليت تجمع البيانات
ً
المعروف أن اإلجابات عىل االستبيانات يف المناطق اليت يسيطر عليها احلوثيون غالبًا ما يُدرب المجيبون
عليها [[1[،وهذا يفتح إمكانية التالعب بالبيانات والتحزي ،لكن ولسوء احلظ ،ال يُشارك هذا التحزي بشفافية
[[[1
كأحد قيود البيانات يف عملية تحليل البيانات ونرش النتائج.
تتأثر جودة البيانات بشكل أكرب بسبب االفتقار إىل المراجعة المستقلة واخلارجية للبيانات .أثناء عملية
التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ ،من المعتاد إدراج اخلرباء اخلارجيني يف مجال األمن الغذايئ
والتغذية يف اللجان أثناء معاجلة البيانات وتحليلها نهاية عملية جمعها ،وهو ما يزيد من استقاللية
« )6اليمــن» ،التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،رومــا ،تــم االطــاع يف  19يناير/كانــون الثــاين http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/ ،2021
/where-what/asia/yemen/en
 )7دانيــال ماكســويل ،وبيــر هايــي ،وليندســاي إســبينهور بيكــر ،وجيــون جانيــت كيــم« ،قيــود وتعقيــدات المعلومــات والتحليــل يف حــاالت الطــوارئ اإلنســانية .أدلــة
مــن اليمــن « ،ص 16 .و 21و 24و.33
 )8المصدر نفسه ،ص.37 ،35 ،25 ،16-17 .
 )9مقابلة مع محلل األمن الغذايئ رقم  25 ،1نوفمرب/ترشين الثاين .2020
 )10مقابلة المتابعة مع محلل األمن الغذايئ رقم  6 ،1فرباير/شباط .2021
 )11المصدر نفسه؛ مقابلة مع أحد كبار خرباء األمن الغذايئ 20 ،يناير/كانون الثاين .2021
« )12تقرير نهاية العام خلطة االستجابة اإلنسانية لعام  ،»2019مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،ص.18 .
 )13تجربــة المؤلفــة مــع التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ يف اليمــن عــام 2019؛ واألدلــة مــن خــال رســائل الربيــد اإللكــروين الداخليــة أللمــم المتحــدة
مــع التحديــات الــي تمــت مواجهتهــا يف عمليــة التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ الــي تمــت مشــاركتها مــع المؤلفــة أثنــاء إجــراء هــذا البحــث عــام 2020؛
ومقابــات مــع أحــد كبــار موظفــي األمــم المتحــدة رقــم  30 ،3نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2020وموظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم  7 ،4ديســمرب/كانون األول .2020
 )14مقابالت مع محلل األمن الغذايئ 25 ،نوفمرب/ترشين الثاين  ،2020وموظف وكالة األمم المتحدة رقم  7 ،4ديسمرب/كانون األول .2020
 )15مقابلــة مــع موظــف وكالــة األمــم المتحــدة رقــم  7 ،4ديســمرب/كانون األول 2020؛ تجربــة المؤلفــة يف اليمــن ،واألدلــة مــن خــال البحــث الســابق الــذي أجــراه
ماكســويل وآخــرون« ،القيــود والتعقيــدات» ،ص.33 ،31 ،29 ،20 .
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البيانات ومراقبة اجلودة ،ويحسن االستنتاجات المنشورة كنتيجة لتحليلها ،ولكن هذا غري ممكن يف اليمن،
حيث تحظر سلطات احلوثيني إخراج البيانات األولية اليت تُجمع يف مناطق سيطرتهم .ما يعنيه ذلك هو
إمكانية وصول الفرق داخل اليمن إىل البيانات ،إال أنه من المستحيل عىل أي شخص خارج اليمن التحقق
من النتائج العامة أو اختبار دقة البيانات بنا ًء عىل البيانات الفعلية [[1[.أصبح هذا األمر أكرث صعوبة عام
 2020بسبب القيود اليت فرضتها جائحة كورونا ،واليت قيّدت بشدة قدرة أعضاء مجموعة العمل الفنية
للتصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ عىل الوجود يف اليمن وقت التحليل.
إضافة إىل ذلك ،فإن إطار التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ يواجه القيود يف السياق اليمينً .
أول،
التصنيف موجه نحو التحليل يف المناطق الريفية اليت تعتمد يف الغالب عىل نماذج المعيشة واسرتاتيجيات
المواجهة الريفية ،ولم يتم إعداد اإلطار لسكان احلرض ولتحليل سبل العيش احلرضية وسوق العمل احلرضي
بشكل صحيح .لذلك ،هناك جدل حول ما إذا كانت البيانات تعكس الوضع بدقة وتفرسه بشكل صحيح لما
يقرب من ثلث اليمنيني المقيمني يف المناطق احلرضية [[1[.ثان ًياُ ،صمم تحليل األمن الغذايئ احلاد الذي أجراه
التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ لفرتة جوع حاد تمتد من  6إىل  12شه ًرا بسبب الصدمة أو
اجتماع عوامل اإلجهاد .عىل سبيل المثال ،دمر غزواجلراد يف رشق إفريقيا الذي بدأ عام  2019المحاصيل
ودفع مناطق من المرحلة ( 2ومناطق من المرحلة  )3إىل المرحلة  ،3/4لكن المناطق احتفظت بالقدرة عىل
التعايف يف احلصاد االلحق (مع بعض الدعم) .مثال آخر هو اندالع الرصاع المفائج وتصاعد االحتياجات،
كما هو احلال يف تيغراي ،إثيوبيا .تهدف مؤرشات التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ إىل تسجيل
النتائج مثل احلاجة المفاجئة إىل استخدام اسرتاتيجيات المواجهة لتقليل الفجوات الغذائية .هذا النهج
غري مناسب للوضع طويل األمد اليت لم يعد التكيف فيها خيا ًرا للفئات الضعيفة مثل تلك الموجودة يف
[[[1
اليمن.
عالوة عىل ذلك ،تأثري المساعدات الغذائية اإلنسانية عىل األمن الغذايئ يف اليمن غري مفهوم جيدًا بسبب
الطبيعة المطولة لتقديم تلك المساعدات .تُقدم المساعدات الغذائية اإلنسانية يف معظم البلدان األخرى
عرب نماذج مختلفة .يف جنوب السودان عىل سبيل المثال تُقدم المساعدة الغذائية عىل أساس دورة
موسمية ،حيث تُوزع خالل مواسم اجلفاف .لذلك ،من الممكن فهم وتحليل آثار المساعدة الغذائية عىل
السكان عرب مقارنة فرتات المساعدات الغذائية اإلنسانية بالفرتات اليت ال تُوزع فيها تلك المساعدات .يف
اليمن ،تُقدم المساعدات الغذائية عىل مدار العام منذ بداية المستوى الثالث عام  .2015يف احلقيقة ،زادت
المساعدات الغذائية بشكل كبري يف السنوات األخرية .يف ديسمرب/كانون األول  ،2015وصل برنامج األغذية
العالمي إىل  1.8مليون شخص [[1[.وبحلول أواخر عام  /2019وأوائل عام  ،2020ورد أنه تم الوصول إىل
[[[2
أكرث من  12مليون شخص.

 )16مقابــات مــع محلــل األمــن الغــذايئ رقــم  25 ،1نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2020وخبــر أول يف األمــن الغــذايئ 20 ،يناير/كانــون الثــاين 2021؛ ماكســويل وآخــرون،
«القيــود والتعقيــدات» ،ص.33 ،23-25 .
 )17مقابلة مع محلل األمن الغذايئ رقم  25 ،1نوفمرب/ترشين الثاين .2020
 )18مقابلة المتابعة مع محلل األمن الغذايئ رقم  6 ،1فرباير/شباط .2021
 )19اليمن :لوحة معلومات الطوارئ» ،برنامج األغذية العالمي ،صنعاء ،فرباير/شباط /https://docs.wfp.org/api/documents ،2016
« )20اليمــن :لوحــة معلومــات الطــوارئ» ،برنامــج األغذيــة العالمــي ،صنعــاء ،فرباير/شــباط https://docs.wfp.org/api/documents/0779e ،2020؛ تمــت
مســاعدة  12.84مليــون شــخص يف يناير/كانــون الثــاين  ،2020ولكــن بحلــول يناير/كانــون الثــاين  ،2021كان هــذا الرقــم قــد انخفــض إىل  7.9مليــونhttps://api. :
godocs.wfp.org/api/documents/001a
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امرأتان يمنيتان تنتظران أن يقلهما أحد وبحوزتهما مساعدات غذائية وُزعت عليهما يف  23أبريل/نيسان
 2021يف ضوايح عدن .الصورة لمركز صنعاء .التقطها أنور الرشيف.
ومع ذلك ،مع التدخالت الواسعة وتحويل المساعدات عن مسارها والذي جرى إثباته جيدًا ،ليس من
الواضح كم من المساعدات الغذائية يصل إىل السكان المترضرين من انعدام األمن الغذايئ وكيف يؤثر ذلك
عىل وضع هؤالء األشخاص .عند إجراء تحليل للغذاء يف اليمن ،من غري الواضح ما إذا كنا ننظر إىل السكان
الذين يحصلون عىل المساعدات الغذائية اإلنسانية أم الذين ال يحصلون عليها ،وما مقدار المساعدات
الغذائية اإلنسانية اليت يحصلون عليها ،وما هي آليات التكيّف اليت يستخدمها الناس ألن هذه لم تُوثق
أو تُحلل أو تُفهم بشكل صحيح .لهذا السبب ،ال يزال تأثري المساعدات الغذائية اإلنسانية غري واضح ،مما
[[[2
ينتقص من دقة التحليل.
عىل الرغم من أوجه القصور الموضحة أعاله ،تظل بيانات التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ يف
صميم التخطيط االسرتاتييج المتعلق بالغذاء والتغذية ،ويُزعم أنها توفر األساس المنطقي لترصيحات
قادة األمم المتحدة حول شدة انعدام األمن الغذايئ يف اليمن عندما يسعون للحصول عىل تمويل من
المانحني .لذلك ،فإن نتائج وبيانات التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ منذ عام  ،2017عندما أصبحت
التحذيرات من المجاعة الوشيكة تحذيرات روتينية ،تستحق المراجعة لفهم موثوقية هذه االدعاءات.

التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ لعام 2017
صنف التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ لعام  2017نحو  17مليون يمين عىل أنهم يواجهون انعدام
األمن الغذايئ احلاد .كانت البيانات المستخدمة مستندة إىل تقييمات األمن الغذايئ والتغذية الطارئة
اليت أجرتها منظمة األغذية والزراعة أللمم المتحدة (الفاو) واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي يف 18
محافظة عام  .2016بالنسبة لمحافظتني أخريني ،تم استخدام بيانات  .2014وبالنسبة للمحافظتني
[[[2
ُجر أي تصنيف ألي فئات من السكان يف المرحلة
المتبقيتني ،لم تتضح البيانات اليت اس ُتخدمت .لم ي َ
اخلامسة ،رغم أن التقديرات تشري إىل أن  6.8مليون شخص ( %24من السكان) كانوا يف حالة الطوارئ (أي
[[[2
المرحلة الرابعة من األمن الغذايئ).
 )21مقابالت مع محلل األمن الغذايئ رقم  25 ،1نوفمرب/ترشين الثاين  ،2020وخبري أول يف األمن الغذايئ 20 ،يناير/كانون الثاين .2021
 )22ماكسويل وآخرون« ،القيود والتعقيدات» ،ص.16 .
« )23اليمــن :حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ احلــاد المتوقعــة لشــهر مارس-يوليــو  ،»2017التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،رومــا 15 ،مــارس/آذار ،2017
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1026467/?iso3=YEM
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كانت هناك فجوات كبرية يف بيانات التغذية اليت جُمعت [[2[،لكن البيانات لم ترش إىل أن العتبة المطلوبة
رشا للمجاعة يف
البالغة  %30من سوء التغذية احلاد لدى األطفال قد تم تجاوزها ،وهو ما سيكون مؤ ً
التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ [[2[.وجدت بيانات تقييمات األمن الغذايئ والتغذية الطارئة حول
الوفيات اليت جُمعت باستخدام منهجية المسح المعياري للرصد والتقييم إللغاثة واالنتقاالت (منهجية
سمارت) أن أيًّا من المحافظات الـ 18اليت ُقيمت أظهرت معدل وفيات (خام أو أقل من  5سنوات) قدره حالة
[[[2
وفاة واحدة أو أكرث لكل  10آالف شخص يف اليوم.
أواخر  ،2017بعد أن أغلق التحالف الذي تقوده السعودية موائن اليمن الربية واجلوية والبحرية يف تشديد
مؤقت للحصار المفروض عليه ،بدأ لوكوك يف التحذير من “أكرب مجاعة شهدها العالم منذ عقود عديدة”
قد تؤدي إىل موت الماليني[ [[2وكان ذلك عىل ما يبدو استنادًا إىل ضعف السكان الذين وُجدوا يف المرحلة
الرابعة من التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ .جاء ذلك عىل الرغم من حقيقة أنه لم يتم تجاوز
عتبات المجاعة يف التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ.

التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ لعام 2018

شهدت عملية التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ لعام  2018بعض التحسن ،مع إجراء التحليل
عىل مستوى المديرية للمرة األوىل ،مما سمح بتحليل وتميزي أفضل يف المناطق اليت كانت التحديات اليت
تواجه جمع البيانات فيها أقل أو يمكن التغلب عليها .يف أكتوبر/ترشين األول  ،2018أي قبل شهرين من
[[[2
نرش نتائج التصنيف ،بدأت األمم المتحدة يف اإلشارة إىل حالة األمن الغذايئ عىل أنها “مجاعة محتملة”.
ازدادت اإلشارات إىل المجاعة مع اقرتاب الموعد النهايئ لنرش التصنيف ،وطوال معركة  2018يف احلديدة،
[[[2
اس ُتخدم شبح المجاعة بشدة للمنارصة ضد أي محاولة عسكرية لطرد قوات احلوثيني من مدينة احلديدة.
تمت مناقشة دور وحكمة المنارصة اإلنسانية يف القرارات السياسية (والعسكرية) المتعلقة باحلديدة بمزيد
من التفصيل يف تقرير الحق بعنوان “استجابة تقوم عىل المبادئ” ،ولكن البيانات وف ًقا لمعايريها اخلاصة
لم تدعم هذا اخلطاب.
كان التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ لعام  2018مصدر نقاش ساخن يف األوساط اإلنسانية.
اختلف محللو األمن الغذايئ وخرباء التغذية بشكل أسايس حول نتائج جمع البيانات ،حيث أشار خرباء
التغذية إىل نقص البيانات لدعم أي إعالن مجاعة من جانبهم بينما ضغط خرباء األمن الغذايئ من أجل إعالن
المجاعة بنا ًء عىل بيانات استهالك الغذاء وحدها [[3[.عارضت منظمة أطباء بال حدود ،اليت لها وجود يف
جميع أنحاء اليمن ،الضغط إلعالن المجاعة ،قائلة إن طاقمها الطيب لم يشهد أي تغيري يف معدالت الوفيات
[[[3
والتغذية يف مرافق العالج -بما يف ذلك مقارنة باألوقات اليت سبقت الرصاع.
 )24عــام  ،2016أُجــري خمســة اســتطالعات ســمارت فقــط (يف الضالــع واحلديــدة وصعــدة وصنعــاء وتعــز ) وثالثــة فقــط عــام ( 2017إب وحلــج وشــبوة) .انظــر:
تقاريـ�ر اسـ�تطالعات سـ�مارت لعامـ�ي  2016و ،2017موقــع خدمــات مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانيةhttps://www.humanitarianresponse.info/fr/op� ،
erations/yemen/document/smart-surveys-reports-2016 ،https://www.humanitarianresponse.info/fr/operations/yemen/document/
smart-surveys-reports-2017
 )25المصدر نفسه.
« )26التقييــم الطــارئ أللمــن الغــذايئ والتغذيــة ،اليمــن» منظمــة األغذيــة والزراعــة ،اليونيســيف ،برنامــج األغذيــة العالمــي ،يونيو/حزيــران  ،2017ص https:// ،123.
reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_efsna_-_full_report_final_2016.pdf
 )27أنجيــا ديــوان« ،احلصــار الســعودي يدفــع اليمــن نحــو» أســوأ مجاعــة منــذ عقــود» ،يس إن إن 9 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين https://edition.cnn. ،2017
com/2017/11/09/middleeast/yemen-famine-saudi-arabia/index.html
 )28إيمــا جراهــام هاريســون« ،المجاعــة يف اليمــن يمكــن أن تصبــح واحــدة مــن األســوأ يف الذاكــرة احليــة ،تقــول األمــم المتحــدة» ،اجلارديــان ،لنــدن 25 ،أكتوبــر/
ترشيـ�ن األو ل https://www.theguardian.com/world/2018/oct/25/famine-in-yemen-could-become-one-of-worst-in-living-memo� ،2018
ry-un-says
 )29انظــر ،عــى ســبيل المثــال« :يجــب عــى المجتمــع الــدويل اتخــاذ إجــراءات لوقــف المجاعــة الكارثيــة يف اليمــن ،مســؤول الشــؤون اإلنســانية األعــى يخــر
مجلــس األمــن» ،مكتــب األمــم المتحــدة الصحفــي ،نيويــورك 23 ،أكتوبر/ترشيــن األول https://www.un.org/press/en/2018/sc13550.doc.htm ،2018؛
«حــرب اليمــن :اشــتداد المعركــة مــن أجــل المينــاء احليــوي يف احلديــدة» ،يب يب يس نيــوز 7 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين https://www.bbc.com/news/world- ،2018
middle-east-46125858؛ جــرت كابــاالري« ،الــراع يف اليمــن ،جحيــم يح أللطفــال» ،النــص الكامــل للترصيحــات للصحافــة 4 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين ،2018
عمــان ،عــر اليونيســف https://www.unicef.org/mena/stories/conflict-yemen-living-hell-children،؛ « 250ألــف شــخص قــد يفقــدون كل يشء حــى
حياتهــم» يف هجــوم عــى مدينــة ســاحلية رئيســية يف اليمــن :منســق األمــم المتحــدة للشــؤون اإلنســانية ،األمــم المتحــدة ،صنعــاء 8 ،يونيو/حزيــران https:// ،2018
news.un.org/en/story/2018/06/1011701
 )30نقــاش بــن الكاتبــة وأحــد موظفــي األمــم المتحــدة يف صنعــاء عــام 2019؛ مقابلــة مــع محلــل الشــؤون اإلنســانية رقــم  15 ،2ديســمرب/كانون األول 2020؛
وماكســويل وآخــرون« ،القيــود والتعقيــدات »،ص .32 .للحصــول عــى معلومــات حــول المناطــق المصنفــة عــى أنهــا معرضــة خلطــر المجاعــة ،انظــر تقريــر التصنيــف
المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ لعــام /http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151858 ،2018
« )31هــل اليمــن عــى شــفا مجاعــة؟» أطبــاء بــا حــدود ،جنيــف 24 ،أكتوبر/ترشيــن األول https://www.msf.org/yemen-there-no-quality-da� ،2018
ta-available-declare-famine-imminent
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عىل الرغم من ذلك ،وباستخدام جانب األمن الغذايئ فقط واستبعاد العتبات األخرى المطلوبة للتصنيف
المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ يف التحليل ،أطلق قادة األمم المتحدة ووسائل اإلعالم رصخات جديدة
بأن المجاعة وشيكة .أدى اخلالف حول البيانات والدفع نحو تصنيف المجاعة يف بعض مناطق اليمن إىل
إجراء مراجعة من قِبل جلنة مراجعة المجاعة يف نوفمرب/ترشين الثاين  .2018كانت مهمة صعبة بالنسبة
للجنة مراجعة المجاعة اليت لم تتمكن من العثور عىل سبب وجيه لبيانات األمن الغذايئ والتغذية
المتناقضة [[3[.عىل الرغم من انقسامها الداخيل ،أكدت مجموعة العمل الفنية للتصنيف المرحيل المتكامل
أللمن الغذايئ يف النهاية أن األدلة ال تدعم تصنيف المجاعة أو المجاعة المحتملة [[3[.نتيجة لذلك ،عىل
الرغم من وجود مستويات عالية من السكان يعانون من انعدام األمن الغذايئ احلاد ،كانت النتيجة باإلجماع
لتحليل  2018هو أنه لم تكن هناك مجاعة ،ولم يكن هناك أي توقع بحدوثها [[3[.ومع ذلك ،استمر كبار
القادة اإلنسانيني يف استخدام المصطلح وبيانات األمن الغذايئ الستنتاج مجاعة محتملة ،ودفعوا بهذه
[[[3
الرواية دون دعم األدلة العلمية (انظر“ :تحدي الروايات”).

 )32مقابلة مع أحد كبار خرباء األمن الغذايئ 20 ،يناير/كانون الثاين .2021
 )33نيكــوالس هــان ،وبيــر هيــي ،ودانيــال ماكســويل ،وأوليــغ بيلهــوكا ،وخوســيه لوبــز« ،اســتنتاجات وتوصيــات جلنــة مراجعــة المجاعــة حــول تحليــل التصنيــف
المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ لليمــن ،تقريــر موجــز» ،التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،رومــا 28 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين  ،2018صhttp:// ،3 .
www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/FRC_Yemen_Summary_report.pdf
 )34ماكسويل وآخرون« ،القيود والتعقيدات» ،ص.32 .
 )35يف فرباير/شــباط  ،2019افتتــح األمــن العــام أللمــم المتحــدة أنطونيــو غوترييــش مؤتمــر المانحــن لليمــن بقولــه «مــا يقــرب مــن  10ماليــن عــى ب ُعــد خطــوة
واحــدة مــن المجاعــة» .ويف غضــون ســاعات ،تــم التعهــد بتقديــم  2.6مليــار دوالر أمريــي لنــداء األمــم المتحــدة البالــغ  4مليــارات دوالر أمريــي .ديــكالن والــش
ونيــك كومينــغ بــروس« ،األمــم المتحــدة تســعى للحصــول عــى  4مليــارات دوالر إلنقــاذ الماليــن مــن المجاعــة يف اليمــن »،نيويــورك تايمــز 26 ،فرباير/شــباط
 https://www.nytimes.com/2019/02/26/world/middleeast/yemen-famine-aid-donors.html،2019؛ انظــر ً
أيضــا 10« ،مليــون يمــي ‹عــى ب ُعــد
خطــوة واحــدة مــن المجاعــة› ،وكالــة األمــم المتحــدة إللغاثــة الغذائيــة تدعــو إىل ‹الوصــول دون عوائــق› إىل مناطــق اخلطــوط األماميــة »،أخبــار األمــم المتحــدة،
نيويــورك 26 ،مــارس/آذار ;https://news.un.org/en/story/2019/03/1035501،2019
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عاملة صحية تزن ً
طفل يف مركز لعالج سوء التغذية بمحافظة حجة 22 ،نوفمرب/ترشين الثاين .2020
الصورة لمركز صنعاء.
عىل الرغم من عدم وجود دليل عىل المجاعة ،إال أن بيانات التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ
لعام  2018تعكس وض ًعا مقل ًقا ،حيث أفادت أن  15.9مليون شخص -أي  %53من السكان الذين تم
تحليلهم -يعانون من انعدام األمن الغذايئ احلاد ،عىل الرغم من استمرار المساعدات الغذائية اإلنسانية.
وقدرت البيانات أن  %17من السكان (حوايل  5ماليني شخص ،وأقل بأكرث من مليون شخص من التصنيف
المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ لعام  )2017يستوفون معايري المرحلة الرابعة أللمن الغذايئ من التصنيف
المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ (مرحلة الطوارئ) وأن هناك  63,500شخص إضايف يف المرحلة اخلامسة
[[[3
من التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ (مرحلة الكارثة).
لم يكن من الممكن الوصول إىل المديريات الـ 45اليت وُضع عليها عالمة بأن فيها مجموعات يف التصنيف
اخلامس من األمن الغذايئ ،ما يعين أن هذه البيانات ،اليت جُمعت عام  ،2018جُمعت عن ب ُعد [[3[.يف حني أنه
يمكن التشكيك يف جمع البيانات ،فقد بدأت طرق استهالك األغذية والتكيف دون المستوى يف الظهور عىل
نطاق واسع عىل أرض الواقع كما ينعكس يف البيانات المتاحة.

« )36اليمــن :حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ احلــاد ،ديســمرب  - 2018ينايــر  ،»2019التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،رومــا 7 ،ديســمرب/كانون األول ،2018
http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1151858/?iso3=YEM
 )37تمــت مشــاركة رســائل الربيــد اإللكــروين الداخليــة أللمــم المتحــدة مــع المؤلفــة خــال فــرة البحــث مــن قِبــل مقدمــي المعلومــات الرئيســيني ،ممــا يدعــم
المعرفــة المكتســبة يف اســتخالص المعلومــات مــن عمليــة التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ لعــام .2018
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 :2019إنهاء العملية
أُعيقت بشدة محاولة إجراء تقييم التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ عام  2019بسبب القيود اليت
فرضتها سلطات احلوثيني يف اليمن واخلالفات الناتجة بني برنامج األغذية العالمي (واألمم المتحدة ككل)
واحلوثيني .يف نهاية األمر ،لم تكتمل عملية التصنيف لعام  2019أبدًا .كما أعاقت القيود المفروضة عىل
[[[3
الوصول اخلطط األولية لرصد المديريات الـ 45األكرث عرضة خلطر المجاعة استنادًا إىل تحليل .2018
ومع ذلك ،من المثري اللهتمام ذكر إحدى النتائج ضمن تحليل النقاط الساخنة لعام  :2019أبلغت 29
حا
من أصل  45مديرية عن وجود جيوب سكانية يف المرحلة اخلامسة من التصنيف عام  2018كان متا ً
الوصول إليها عام  ،2019وبالتايل أُدرجت يف تحليل النقاط الساخنة ،ولكن لم يُعرث عىل دليل لظروف
ومعايري المرحلة اخلامسة من التصنيف يف أي من تلك المديريات [[3[،ما يثري تساؤالت حول صحة البيانات
اليت جُمعت عن بعد واليت جُمعت يف البداية من تلك المواقع.

التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ لعام 2020
نُرش التحليل التايل للتصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ يف يوليو/تموز  [[4[،2020بعد عملية
مشحونة أسفرت يف البداية عن نرش البيانات للمناطق اخلاضعة لسيطرة احلكومة اليمنية المدعومة دول ًيا
فقط .يف النهاية ،أُصدر تحديث أللمن الغذايئ للبلد بأكمله يف ديسمرب/كانون األول  [[4[،2020عىل الرغم
من أنه بحلول نهاية العام ،ما زالت بيانات التغذية المنشورة تُنرش فقط للمناطق اخلارجة عن سيطرة
احلوثيني [[4[.بعد العملية المتنازع عليها عام ُ ،2018سمح للخرباء اخلارجيني ألول مرة بالمشاركة يف عملية
تحليل التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ عن ب ُعد .ومع ذلك ،ظل وصولهم إىل البيانات محدودًا،
الستمرار احلظر الذي فرضه احلوثيون عىل السماح بخروج البيانات األولية من اليمن .ونتيجة لذلك ،كانت
جداول المخرجات العامة فقط متاحة للمحللني المشاركني عن بعد ،مما يعين أنه ال يمكن فحص جودة
[[[4
البيانات بشكل كافٍ  [[4[.كما ظلت مصادر البيانات وكيفية جمعها مبهمة.
وجد التحليل النهايئ المنشور أن  13.5مليون شخص ( %45من السكان الذين تم تحليلهم) يواجهون
مستويات عالية من انعدام األمن الغذايئ احلاد (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحيل المتكامل أللمن
الغذايئ أو أعىل) ،رغم استمرار المساعدات الغذائية اإلنسانية .شمل ذلك  9.8مليون شخص ( )%33يف
المرحلة الثالثة من التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ (مرحلة األزمة) ،و 3.6مليون ( )%12يف
المرحلة الرابعة من التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ (مرحلة الطوارئ) ،واألكرث أهمية ،ما يقرب
من  16,500شخص يف المرحلة اخلامسة من التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ (مرحلة الكارثة)،
[[[4
مع توقعات بأن األرقام سرتتفع يف النصف األول من عام .2021
« )38تحليــل النقــاط الســاخنة يف اليمــن :اســتمرار انعــدام األمــن الغــذايئ احلــاد يف  29مديريــة يف اليمــن» ،التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،يوليو/تمــوز
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Yemen_AFI_Hotspot%20Analysis_2019JulySept.pdf ،2019
 )39المصدر نفسه.
« )40تحليــل انعــدام األمــن الغــذايئ احلــاد يف التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،يوليــو  -ديســمرب 2020؛ اليمــن ،تحليــل جــزيئ لـــ  133مديريــة »،التصنيــف
المرحـلي المتكامـ�ل أللمـ�ن الغـ�ذايئ ،يوليو/تمـ�و ز https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IPC_Yemen_AcuteFoodInsecuri� ،2020
ty_2020FebDec_Report_English.pdf
« )41اليمــن :حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ احلــاد أكتوبــر  -ديســمرب  2020والتوقعــات لشــهر ينايــر  -يونيــو  »،2021التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ3 ،
ديســمرب/كانون األول http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152947/?iso3=YEM ،2020
« )42اليمــن :ســوء التغذيــة احلــاد مــن ينايــر إىل يوليــو  2020وتوقعــات شــهر أغســطس  -ديســمرب  ،»2020التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،رومــا23 ،
أكتوبر/ترشيــن األول  http://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1152903/?iso3=YEM،2020؛ تــم تحديثــه يف فرباير/شــباط
 2021للبلــد بأكملــهhttp://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1153006/?iso3=YEM :
 )43مقابلة مع محلل األمن الغذايئ رقم  25 ،1نوفمرب/ترشين الثاين .2020
 )44المصدر نفسه.
« )45اليمن :حالة انعدام األمن الغذايئ احلاد أكتوبر  -ديسمرب  2020وتوقعات شهر يناير  -يونيو ».2021
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يوجد بعض اخلالف حول نتائج البيانات .أوائل عام  ،2020وافق المسؤولون احلوثيون عىل نوع واحد من
المسح االلزم لتحديد مستوى وشدة سوء التغذية .أُجري المسح بعد فرتة وجزية ،قبل اكتشاف أول حاالت
كورونا يف اليمن .عندما حان الوقت لتحليل التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ ،رفضت سلطات
احلوثيني السماح لوكاالت األمم المتحدة وفريق العمل الفين بالوصول إىل بيانات المسح ،دون إبداء سبب
[[[4
مقنع لذلك.
قال أحد خرباء األمن الغذايئ الذين شاركوا يف عملية التحليل إن النتائج النهائية ال تعكس البيانات اليت
ُقدمت إىل جلنة المراجعة اخلارجية أثناء العملية ،ال سيما فيما يتعلق بالتحديد النهايئ للسكان يف المرحلة
اخلامسة من التصنيف .وف ًقا لمراجعة المحللني“ ،كانت البيانات المستخدمة غري كافية تما ًما إللدالء بمثل
[[[4
هذه الترصيحات ،خاصة حول السكان يف المرحلتني الرابعة واخلامسة”.
بغض النظر ،وجدت النتيجة النهائية للتحليل أن المجاعة يف اليمن لم تكن موجودة ولم تكن محتملةُ .دعم
ً
تحليل إضاف ًيا للتصنيف المرحيل
ذلك من خالل تحليل شبكة أنظمة اإلنذار المبكر بالمجاعة ،الذي يوفر
المتكامل أللمن الغذايئ [[4[.لم تكن بيانات التغذية للمناطق اخلاضعة لسيطرة احلوثيني متاحة وقت
التحليل ،وال تزال بيانات الوفيات احلديثة والموثوقة غري متوفرة يف اليمن.
يقدم أحدث تقرير عن األمن الغذايئ عام  2020نظرة ثاقبة مثرية اللهتمام .وف ًقا للتقرير العالمي حول
أزمات الغذاء لعام  ،2021أظهر اليمن أكرب تغيري يف عدد األشخاص الذين يُعتربون يف المرحلة الثالثة
من األزمة ،وذلك بتحسن يف األمن الغذايئ بنسبة  ،%15وهو أكرب تحس ٍن عىل مستوى العالم [[4[.األرقام
المذكورة أعاله جديرة بالمالحظة ً
أيضا ،حيث انخفض عدد األشخاص يف المرحلة  4باستمرار عىل مر
السنني (من  6.8مليون عام  2017إىل  3.6مليون عام  .)2020إن صحة وجود فئات السكان يف المرحلة
اخلامسة من التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ موضع شك يف ضوء النتائج اليت تم التوصل إليها
عام  29( 2019مديرية يُزعم أن سكانها يعيشون يف ظروف شبيهة بالمجاعة لم يكن فيها أي ظروف مجاعة)
وعام  ،2020عندما كان يُعتقد أن  16,500شخص يعانون من المجاعة مقارنة بـ  64,000يف عام .2019
ً
وبدل من وقوع بلد يف حالة مجاعة ،تشري البيانات الواردة بشكل مزتايد إىل أن األمن الغذايئ يف اليمن آخذ
يف التحسن.
ومع ذلك ،قبل أقل من أسبوعني من إصدار تحليل األمن الغذايئ ،ومع إجراء تحليل تغذية جزيئ فقط (لم
يجد أي دليل للوصول إىل عتبة التغذية للمجاعة) [[5[،أعلن األمني العام أللمم المتحدة أنطونيو غوترييش
مرة أخرى أن “اليمن اآلن يواجه خط ًرا وشيكًا وهو أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود” [[5[.كان الغرض
من البيان هو الدعوة لتقديم المزيد من التمويل .وعىل الرغم من عدم وجود أدلة ،فقد استمر استخدام
هذه الرواية بشكل عشوايئ ،حىت بعد نتائج التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ ،وذلك للضغط من
[[[5
أجل المزيد من التمويل بشكل أسايس.

« )46عواقــب مميتــة .عرقلــة المســاعدات يف اليمــن خــال جائحــة كورونــا» هيومــن رايتــس ووتــش ،نيويــورك 14 ،ســبتمرب/أيلول https://www.hrw.org/ ،2020
sites/default/files/media_2020/09/yemen0920_web_3.pdf
 )47مقابلة مع محلل األمن الغذايئ رقم  3 ،2ديسمرب/كانون األول .2020
« )48تحديــث توقعــات األمــن الغــذايئ يف اليمــن .ديســمرب  - 2020مايــو  »،2021شــبكة أنظمــة اإلنــذار المبكــر بالمجاعــة ،رومــا ،ديســمرب/كانون األول ،2020
https://fews.net/east-africa/yemen
« )49التقريــر العالمــي أللزمــات الغذائيــة  :2021تحليــل مشــرك التخــاذ قــرارات أفضــل» ،شــبكة معلومــات األمــن الغــذايئ والشــبكة العالميــة ضــد األزمــات
الغذائيــة ،مايو/أيــار  ،2021صhttps://www.wfp.org/publications/global-report-food-crises-2021 ،17 .
« )50اليمن :سوء التغذية احلاد يناير  -يوليو  2020وتوقعات شهر أغسطس  -ديسمرب  ،2020التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ.
 )51أنطونيــو غوترييــش« ،تحذيــر مــن خطــر وشــيك مــن أســوأ مجاعــة يشــهدها العالــم منــذ عقــود يف اليمــن ،واألمــن العــام يحــث عــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة
لتجنــب الكارثــة» ،النــص الكامــل ،األمــم المتحــدة ،نيويــورك 20 ،نوفمرب/ترشيــن الثــاين https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20432.doc.htm ،2020
 )52انظــر عــى ســبيل المثــال« ،وكاالت األمــم المتحــدة تحــذر مــن أن فرصــة منــع المجاعــة يف اليمــن تتضــاءل .مســتويات اجلــوع تصــل إىل مســتويات قياســية،
وتتطلـ�ب إجـ�راءات عاجلـ�ة »،اليونيسـ�ف ،نيويـ�ورك  3 ،ديســمرب/كانون األول https://www.unicef.org/press-releases/window-prevent-fam� ،2020
ine-yemen-narrowing-un-agencies-warn؛ مارتــن تشــولوف« ،تصنيــف احلوثيــن عــى أنهــم إرهابيــون ســزيد المجاعــة يف اليمــن ،تحذيــر لرتامــب»،
اجلارديـ�ان  13 ،ديســمرب/كانون األول https://www.theguardian.com/world/2020/dec/13/classifying-houthis-as-terrorists-will-wors� ،2020
en-famine-in-yemen-trump-is-warned؛ مــارك لوكــوك« ،وكيــل األمــن العــام للشــؤون اإلنســانية ومنســق اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ ،إحاطــة مــارك
لوكــوك لمجلــس األمــن بشــأن الوضــع اإلنســاين يف اليمــن »،النــص الكامــل ،مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية ،نيويــورك 14 ،يناير/كانــون الثــاين
https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-35،2021
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دراسة حالة البيانات :المجاعة يف اليمن

األمن الغذايئ مشكلة يف اليمن ،أما
املجاعة فال
اليمن هو دولة ذات عدد سكان كبري مقارنة ببعض الدول األخرى اليت تعاين من أزمة .نتيجة لذلك ،فإن
األرقام كبرية وستبدو دائ ًما كبرية بجانب أرقام جنوب السودان أو شمال رشق نيجرييا ،وهو األمر الذي
يمكن أن يشوه اإلدراك (يمكن رؤية المقارنات النسبية أللرقام يف “تحدي الروايات”) .يف اليمن ،هناك عدد
كبري من السكان يعانون من انعدام األمن الغذايئ احلاد والمزمن ،وهناك مجموعات من الناس يُعتقد أنهم
يعانون من أشكال حادة من انعدام األمن الغذايئ .ولكن ال يوجد دليل علمي أو قصيص عىل أن انعدام األمن
الغذايئ هذا يؤدي إىل زيادة معدالت الوفيات والمجاعة عىل نطاق واسع .يف أماكن أخرى ،قد تكون األرقام
اإلجمالية أقل من ذلك بكثري ،ولكن من الواضح أن انعدام األمن الغذايئ احلاد يؤدي إىل زيادة الوفيات وهزال
السكان .هذه األماكن ،اليت ال تحظى باالهتمام العام ،أكرث عرضة خلطر المجاعة وف ًقا للتقديرات القائمة عىل
النتائج العلمية المستندة إىل البيانات .تُعد العديد من مناطق جنوب السودان ،عىل سبيل المثال ،مناطق
“محتمل فيها المجاعة” بعد تحليل التصنيف المرحيل المتكامل أللمن الغذايئ [[5[.ومع ذلك ،بعد شهور
[[[5
من إعالن المجاعة يف بيبور ،جنوب السودان ،لم يكن هناك زيادة ملحوظة يف المساعدة لهذه المناطق.
يمكن أن تؤدي إحدى الصدمات يف هذه المواقع إىل انهيار استهالك الغذاء وتؤدي إىل ارتفاع معدل الوفيات
بسبب اجلوع والمرض.
ً
نقاشا جلمع التربعات .كما هو
النقاش حول “المجاعة” أو “االلمجاعة” هو نقاش عاطفي ،وغالبًا ما يكون
موضح أعاله ،لم تكن دقة هذه االدعاءات مصدر قلق أللمم المتحدة واالستجابة اإلنسانية يف اليمن حيث ال
يوجد دليل -ولم يوجد أبدًا -لدعم إعالن المجاعة يف اليمن .من خالل القصص المتناقلة ،لم يكن هناك دليل
عىل وفاة الناس بأعداد كبرية من انعدام األمن الغذايئ .إن االدعاء بحدوث مجاعة يزيد من الشكوك حول
األساس الذي تستند إليه ادعاءات االستجابة للعمل وجمع األموال .كما أنها ال تفهم األمر ،فاألمن الغذايئ
مشكلة يف اليمن ،ولكن المجاعة ليست كذلك ،وتشويه الرواية يحرف االستجابة المناسبة .إن الرصخات
بقرب المجاعة تؤدي ببساطة إىل قيام وكاالت مثل برنامج األغذية العالمي بمحاولة زيادة التوزيع العام
أللغذية يف محاولة حلل المشكلة .هذا ال يحل المشكلة األساسية أللمن الغذايئ ،عىل الرغم من أنه يزيد
بشكل كبري من مخاطر تحويل معونات الغذاء عن مسارها .من شأن االستثمار يف األسواق واإلنتاج أن يحل
مشاكل األمن الغذايئ المنتظمة بشكل أكرث استدامة .لن تتم معاجلة انعدام األمن الغذايئ يف اليمن حىت
يُجرى تحليل ونقاش دقيق وواقعي وصادق حول األمن الغذايئ يف اليمن.

« )53التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،تحذيــر جنــوب الســودان ديســمرب/كانون األول  »،2020التصنيــف المرحــي المتكامــل أللمــن الغــذايئ ،رومــا،
ديســمرب/كانون األول /http://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/alerts-archive/issue-31/en ،2020
 )54مقابلــة متابعــة مــع محلــل األمــن الغــذايئ رقــم  6 ،1فرباير/شــباط  ،2021وتقريــر داخــي مــن قبــل منظمــة غــر حكوميــة دوليــة يف جنــوب الســودان أعقــب تقييــم
فرباير/شــباط  2021لمنطقــة بيبــور ،وتــم مشــاركته مــع المؤلفة يف فرباير/شــباط .2021
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