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ملخص تنفيذي

بعــد عقــد مــن االســتجابة اإلنســانية وأكــر مــن عقديــن مــن املســاعدات اإلنمائيــة املقدمــة إىل اليمــن، حــان 

األمــن  النعــدام  الدوليــة  االســتجابات  يف  التفكــر  اإلغاثــة  مجــال  يف  الفاعلــة  الجهــات  تعيــد  لــي  الوقــت 

البــاد. للمجاعــة يف  الحاليــة  املفاهيــم  الغــذايئ، والنظــر يف 

ُيصــور الباحثــون املجاعــات املعاصــرة -املعروفــة باســم “املجاعــات الجديــدة”- باعتبارهــا إخفاقــات منهجيــة، 

أو نتيجــة لجرائــم ترتكــب أثنــاء النزاعــات املســلحة. هــذا النهــج النظــري ال ُيعــّرف املجاعــة عــى أنهــا نقــص يف 

الغــذاء املتــاح أو صعوبــة الحصــول عــى الغــذاء فحســب، بــل عــى أنهــا إخفاقــات يف املســاءلة واالســتجابة. 

ومن خال تسليط الضوء عى املساءلة، تركز النظرية الجديدة للمجاعة االهتمام عى الجهات الفاعلة 

والنظــم التــي تتســبب يف حــاالت املجاعــة.

إىل  بالنظــر  اليمنــي،  الســياق  لـ”املجاعــة” وغرضــه يف  املعاصــر  املفهــوم  ناقــد  بأســلوب  الورقــة  هــذه  تحّلــل 

واألطــر  للمجاعــة  الفنــي  التعريــف  بهــا  يسرتشــد  التــي  النظريــة  األســس  بهــا  “تتناســب”  التــي  الكيفيــة 

التشــغيلية مــع أزمــة األمــن الغــذايئ يف اليمــن. وتقــرتح وضــع تصــور جديــد للمجاعــة يتجــاوز مفهــوم نقــص 

ــا واقتصاديًّــا. تركــز الورقــة تحديــداً عــى العوامــل  الغــذاء والرتكيــز حصــراً عــى إمكانيــة الوصــول إليــه فعليًّ

السياســية، والجهــات الفاعلــة، التــي عملــت بنشــاط عــى خلــق ظــروف املجاعــة واالســتجابات اإلغاثيــة لهــا، 

وفشــلت يف توفــر تدخــات مائمــة ملنــع املجاعــة عــر الجهــود محليــة والقــدرة عــى التكّيــف.

يشــرح نهــج نظريــة “املجاعــة الجديــدة” بشــكل أفضــل تجربــة املجاعــة يف اليمــن، حيــث ينشــأ الجــوع نتيجــة 

الحــرب االقتصاديــة والحرمــان مــن املــوارد. مــن خــال هــذه الزاويــة، تعتــر املســاءلة عامــًا أساســيًّا يف منــع 

املجاعــة يف اليمــن واالســتجابة لهــا. ويمكــن أن تتــم املســاءلة واالســتجابة عــى املســتويات املحليــة والوطنيــة 

والدوليــة.

عى الصعيد املحيل، ينبغي أن تكون املجتمعات املحلية املتضررة قادرة عى اتخاذ قرارات بشأن املعونات 

املقدمــة إليهــا. والبــد مــن زيــادة الزعامــة املحليــة الحقيقيــة للتعامــل مــع الجوانــب املتعــددة لاســتجابة التــي 

تركــز عــى النظــم الغذائيــة، وتتمحــور حــول املســاءلة الحقيقيــة. مثــل هــذه االســتجابة التــي تشــمل إشــراك 

املجتمعــات املحليــة تســاعد عــى تخطــي الفجــوات املصطنعــة بــن األنشــطة التنمويــة واألنشــطة اإلنســانية. 

ويف حــن يقــر قطــاع املعونــة أن عامــة اليمنيــن يعانــون، ســواء مــع إعــان املجاعــة أو بدونــه، تعــد إجــراءات 

التكّيــف أو اإلصاحــات املقرتحــة ضئيلــة يف الوقــت الراهــن.

تظهــر البحــوث التــي أُجريــت مؤخــًرا يف اليمــن أن املجتمــع املــدين املحــيل هــو األقــدر عــى املســاءلة. ولذلــك، 

يمكنهــم  ممــن  املــدين،  واملجتمــع  اليمنيــن  الخــراء  ِقبــل  مــن  يكــون مدفوًعــا  بــد وأن  ُقدًمــا ال  ُــي  امل فــإن 

تصميــم مشــاريع لتفــادي حــدوث املجاعــة، واالســتجابة لهــا عــى أفضــل وجــه بحيــث تكــون مناســبة وفعالــة 
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مــن الناحيــة االجتماعيــة والثقافيــة. يف الوقــت نفســه، ينبغــي لعمليــات االســتجابة التــي تقودهــا جهــات 

دوليــة أن تحــّول املــوارد وامللكيــة إىل جهــود تقودهــا جهــات محليــة تفهــم الهيــاكل االجتماعيــة التــي يمكــن 

أن تســاعد يف منــع املجاعــة.

إن وجــود نهــج جديــد لتفــادي حــدوث “املجاعــة الجديــدة” واالســتجابة لهــا يف اليمــن بمــا يعطــي األولويــة 

للمســاءلة يتطلــب اتخــاذ مجموعــة متنوعــة مــن اإلجــراءات مــن ِقبــل الجهــات الفاعلــة اإلنســانية واإلنمائيــة 

الدولية، والبلدان واملؤسسات املانحة، واملؤسسات الدولية متعددة األطراف. ولذا سرتد توصيات بشأن 

هــذه اإلجــراءات نهايــة هــذا التقريــر.
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مقدمة

مــع اســتمرار األزمــة التــي طــال أمدهــا والتكلفــة الباهظــة املرتتبــة عــى الجهــود اإلنســانية يف اليمــن، تأخــر 

إجــراء دراســة ناقــدة لاســتجابات التــي يقودهــا املجتمــع الــدويل إزاء انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد. يكشــف 

امليــل املســتمر إىل حصــر تعريــف انعــدام األمــن الغــذايئ عــى أنــه يتعلــق يف املقــام األول بإمكانيــة الحصــول 

عــى الغــذاء، عــن أوجــه قصــور مفاهيميــة ويُضعــف االســتجابات العمليــة يف ســياق اليمــن. تحّلــل هــذه 

الورقــة بأســلوب ناقــد املفهــوم املعاصــر لـ”املجاعــة” وغرضــه يف الســياق اليمنــي، بالنظــر إىل الكيفيــة التــي 

“تتناســب” بهــا األســس النظريــة التــي يسرتشــد بهــا التعريــف الفنــي للمجاعــة واألطــر التشــغيلية مــع أزمــة 

األمــن الغــذايئ يف اليمــن.

تحــدد الروتوكــوالت التقنيــة للتصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ إعــان املجاعــة، غــر أن االفتقــار 

الدائــم إىل البيانــات يف اليمــن حــال دون إعــان املجاعــة. تقــرتح هــذه الورقــة وضــع تصــور جديــد للمجاعــة 

يتجــاوز معايــر التصنيــف املرحــيل املتكامــل ويُعــرِّف املجاعــة عــى أنهــا حالــة تنشــأ عــن إخفاقــات منهجيــة 

متعــددة ومتعمــدة يف كثــر مــن األحيــان مــا يــؤدي إىل استشــراء الجــوع واألمــراض والوفيــات. تحّلــل نظريــة 

“املجاعــة الجديــدة” ظــروف املجاعــة دون الرتكيــز عــى نقــص الغــذاء أو الرتكيــز حصــًرا عــى الوصــول الفعــيل 

واالقتصــادي إىل الغــذاء. عــوض ذلــك، تركــز عــى العوامــل السياســية، واألطــراف الفاعلــة، التــي تعمــل بــا 

هــوادة عــى خلــق ظــروف املجاعــة. يصــف هــذا النهــج بصــورة أفضــل تجربــة املجاعــة يف اليمــن، حيــث تنشــأ 

املجاعــة عــر الحــرب االقتصاديــة والحرمــان مــن املــوارد. مــن خــال زاويــة “املجاعــة الجديــدة” هــذه، ُتعــد 

املســاءلة أساســية ملنــع حــدوث املجاعــة يف اليمــن واالســتجابة لهــا.

تعتمد هذه الورقة عى مصادر ثانوية وبيانات أولية ُجمعت من مقابات أجريت مع مقدمي معلومات 

رئيسين من العاملن الباحثن الدولين واملحلين يف مجال اإلغاثة أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، 

ولم ُيكشف عن هوياتهم أو انتماءاتهم.
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1. نبذة تاريخية عن انعدام األمن الغذائي 
في اليمن

تكشــف نبــذة تاريخيــة عــن سياســة التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة اليمنيــة تجــاه األمــن الغــذايئ عــن آثــار 

الغربيــون  املانحــون  التــي وضعهــا  اإلنمائيــة  السياســات  مــن  مــدى عقــود  تشــكلت عــى  املركبــة”  “التنميــة 

والــوكاالت الدوليــة يف اليمــن منــذ ســبعينيات القــرن املــايض، والتــي ســاهمت يف التحــول مــن االعتمــاد عــى 

الــذات إىل االتكاليــة )االعتمــاد عــى الغــر(.]1] وباعتبارهــا أكــر املناطــق خصوبــة يف شــبه الجزيــرة العربيــة،]2] 

اتسم النظام الزراعي اليمني باالستدامة]]] واالكتفاء الذايت]]] نسبيًّا. إال أن الباد باتت تعتمد اآلن بشكل 

يتعــذر إصاحــه عــى الــواردات الغذائيــة بعــد انهيــار نظامهــا الغــذايئ.

عــى  الحصــول  يف  اليمــن  شــمال  التجاريــة واالقتصاديــة  السياســات  ســاهمت   ،1990 عــام  الوحــدة  قبــل 

الواردات املدعومة من الحبوب من بلدان شمال الكرة األرضية األكر ثراًء التي كانت قد دعمت إنتاجها 

املحــيل مــن الحبــوب بشــكل كبــر لتصديرهــا إىل البلــدان األفقــر يف جنــوب الكــرة األرضيــة. كان هــذا النظــام 

املدعــوم بشــكل مــزدوج]]] بــن بلــدان الشــمال والجنــوب ســبًبا يف إبقــاء أســعار املــواد الغذائيــة األساســية 

منخفضــة بالنســبة للمســتهلكن اليمنيــن، إال أنــه عمــل عــى تثبيــط اإلنتــاج املحــيل مــن الحبــوب لصالــح 

اليمــن  الزراعــي يف  النظــام  األحيــان، ممــا حــّول  أغلــب  القــات( يف  )مثــل  للدخــل  املــدّرة  املحليــة  املحاصيــل 

لاعتمــاد الشــديد عــى النظــام الغــذايئ العاملــي.]]] اســتمرت هــذه السياســات بعــد الوحــدة وأســهمت، إىل 

جانــب عوامــل أخــرى متعــددة،]]] يف نظــام غــذايئ هــش انهــار إىل مجاعــة خــال الصــراع الحــايل.

1( اســتخدمت الروفيســورة مارثــا مونــدي هــذا املصطلــح لإلشــارة إىل مختلــف الــوكاالت الدوليــة )مثــل صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ 
الزراعــة مــن حيــث  الــذايت يف مجــال  اليمــن إىل التحــول مــن االعتمــاد  التــي دفعــت  التــي ســاهمت يف السياســات  التابعــة لألمــم املتحــدة(  ومنظمــة األغذيــة والزراعــة 
األغذية األساســية، إىل اعتمادها عى الواردات يف الســبعينيات -إىل حد كبر يف الجمهورية العربية اليمنية بقيادة نظام الرئيس الســابق عيل عبدالله صالح- مروًرا 
بالوحــدة وحتــى اليــوم. تشــر مونــدي إىل أنــه بعــد عــام ]201، ظهــرت جهــات فاعلــة يف مجــال املســاعدات الدوليــة يف ظــل "نــوع مــن الحكومــة املعتمــدة عــى العمــل 
اإلنســاين يف اليمــن": مارثــا مونــدي، "مســتقبل الغــذاء والتحديــات التــي تواجههــا الزراعــة يف القــرن الحــادي والعشــرين -الحــرب عــى اليمــن وقطاعــه الزراعــي"، نــدوة 
http://elikadura21.eus/wp-content/uploads/201[/0[/[0- ،201[ أبريل/نيسان ،)ICAS( خاصة بمبادرات الدراسات النقدية الخاصة بالقطاع الزراعي
Mundy.pdf ومارثا موندي، "اسرتاتيجيات التحالف يف حرب اليمن: القصف الجوي والحرب الغذائية"، مؤسسة السام العاملي، 9 أكتوبر/تشرين األول 2018، 

/https://sites.tufts.edu/wpf/strategies-of-the-coalition-in-the-yemen-war

https:// ،2019 2( دانيال مارتن فاريسكو، "الزراعة يف املرتفعات الشمالية لليمن: من الكفاف إىل املحاصيل املدرة للدخل"، مجلة الدراسات العربية، 19 مارس/آذار
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21[[[[[[.2018.1[[1[[0

]( انظــر ماكــس أجــل، "العالــم الزراعــي يف اليمــن: األزمــات واآلفــاق" يف األزمــات والصراعــات يف الزراعــة، )والينغفــورد: املركــز الــدويل للزراعــة والعلــوم الحيويــة، 2018( 
وماكــس أجــل، "هــل لــدى املنطقــة العربيــة مشــكلة زراعيــة؟"، مجلــة دراســات الفاحــن، 20 مايو/أيــار 2020.

]( دانيال مارتن فاريسكو، "حالة الزراعة يف اململكة املتوكلية اليمنية، 2]19-1918"، األكاديمية النمساوية للعلوم، املجلد 21:1]، نسخة منقحة، يوليو/تموز 2019، 
https://epub.oeaw.ac.at/0xc1aa[[[[_0x00[ac9[e.pdf

]( مارثــا مونــدي، أمــن حكيمــي، وفريدريــك بيــات، "ال أمــن وال ســيادة: االقتصــاد الســيايس لألغذيــة يف اليمــن"، منحــة جامعــة أكســفورد االفرتاضيــة، ديســمر/كانون 
acprof:oso/9[80199[[1[8[.00[.000[/10.109[  ،201[ األول 

]( انظــر يس. وارد، "االقتصــاد الســيايس لتســعر ميــاه الــري يف اليمــن"، يف االقتصــاد الســيايس إلصاحــات تســعر امليــاه، )واشــنطن العاصمــة، البنــك الــدويل، 2000( 
ونجــوى أدرا، "تأثــر هجــرة الذكــور إىل الخــارج عــى أدوار املــرأة يف الزراعــة بالجمهوريــة العربيــة اليمنيــة"، منظمــة األغذيــة والزراعــة، النســخة املنقحــة يف ينايــر/ كانــون 

http://www.najwaadra.net/impact.pdf  ،201[ الثــاين 

]( تشمل هذه العوامل الوقود املدعوم من الحكومة وزيادة تدفق التحويات املالية، مما مّكن الزراعة القائمة عى معدات الديزل، من بن عوامل أخرى كثرة. انظر: 
نجــوى أدرا، "تأثــر هجــرة الذكــور إىل الخــارج عــى أدوار املــرأة يف الزراعــة يف الجمهوريــة العربيــة اليمنيــة"، منظمــة األغذيــة والزراعــة، النســخة املنقحــة يف ينايــر/ كانــون 
الثــاين ]http://www.najwaadra.net/impact.pdf ،201 و ماكــس أجــل، "العالــم الزراعــي يف اليمــن: األزمــات واآلفــاق" يف األزمــات والصراعــات يف الزراعــة، 

)والينغفــورد: املركــز الــدويل للزراعــة والعلــوم الحيويــة، 2018(
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المساعدة اإلنمائية قبل عام 2015

يف فــرتة مــا بعــد الحــرب األهليــة عــام ]199، كان الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة يف اليمــن وصنــدوق الرعايــة 

ــا عــن املســاعدات  االجتماعيــة مــن بــن الرامــج التــي أُسســت للتخفيــف مــن البطالــة والفقــر الناجمــن جزئيًّ

املاليــة املشــروطة]8] -برامــج التكيــف الهيــكيل التــي تلقاهــا اليمــن مــن البنــك الــدويل وصنــدوق النقــد الــدويل. 

أدت هذه املساعدات إىل خفض إنفاق الدولة -بما يف ذلك الدعم املقدم للمواد الغذائية والوقود والسلع 

بصــورة  ُيســتورد  الــذي كان  تأمــن غذائهــا  عــى  لألســر  الشــرائية  القــدرة  أضعــف  الــذي  األمــر  األساســية- 

مطــردة. اعتــرت النتائــج الســلبية القصــرة األجــل لهــذه التدابــر التقشــفية ضروريــة مــن ِقبــل واضعيهــا، 

الذيــن ادعــوا أنــه يمكــن معالجتهــا مــن خــال خدمــات الرعايــة االجتماعيــة،]9] مثــل برامــج شــبكات األمــان 

االجتماعــي تحــت صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، الــذي شــكل ].1% مــن الناتــج املحــيل اإلجمــايل بحلــول عــام 
[10[.2008

أجــل  مــن  الوقــت  بمــرور  للتنميــة كافحــا  االجتماعــي  والصنــدوق  االجتماعيــة  الرعايــة  صنــدوق  أن  ورغــم 

مواكبة احتياجات اليمنين، إال أنهما من بن الرامج الحكومية اليمنية األكر فعالية والحيادية نســبيًّا 

مــن الناحيــة السياســية. ركــزت هــذه الرامــج عــى مواءمــة األهــداف عــى مــر الســنن، وهدفــت يف اآلونــة 

األخرة إىل اإلسهام يف تخفيف انعدام األمن الغذايئ من خال الحد من الفقر.]11]]]12] ُينظر إىل الفقر عى 

أنــه مؤشــر بديــل لألمــن الغــذايئ )أي أن الفقــر يشــر إىل القــدرة الشــرائية يف الحصــول عــى الغــذاء(.]]1]]]]1] 

ورغــم إحــراز بعــض التقــدم بــن عامــي 1998 و]200، فــإن األزمــة الثاثيــة )أزمــة الغــذاء والوقــود واألزمــة 

https://www.jstor.org/stable/[0[8[10[?seq=1 ،2010 ،8( نورا آن كولتون، "اليمن: اقتصاد منهار"، مجلة ميدل إيست

9( نــادر فرجــاين، "اإلصــاح الهيــكيل مقابــل التنميــة البشــرية يف اليمــن"، يف كتــاب كامــل مهــدي، اليمــن نحــو القــرن الحــادي والعشــرين: االســتمرارية والتغيــر، )مطبعــة 
https://www.scribd.com/book/[[[208[[[/Yemen-into-the-Twenty-First-Century-Continuity-and-  ،)200[ مــارس/آذار   1 إيثيــكا، 

Change

االتجاهــات والتحديــات"، مجموعــة  بالصراعــات:  الهشــة واملتأثــرة  البلــدان  االجتماعيــة يف  "الحمايــة  ثاباتــرو،  ســيدة مســعود وإريــك  اديــا كريزيــو،  أوفاديــا،  10( مــري 
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/  ،201[ أبريل/نيســان  والعمــل،  االجتماعيــة  الحمايــة   – الــدويل  البنــك 

 ،documentdetail/9[1221[[818[0[909[/social-protection-in-fragile-and-conflict-affected-countries-trends-and-challenges
ماحظــة: وفًقــا لتقريــر للبنــك الــدويل صــدر عــام ]201، يبلــغ متوســط اإلنفــاق الحكومــي عــى شــبكات األمــان االجتماعــي مــن ِقبــل البلــدان منخفضــة الدخــل %].1 مــن 
الناتــج املحــيل اإلجمــايل. ويعكــس اإلنفــاق الحكومــي عــى شــبكة األمــان قــدرات املــوارد، فضــًا عــن "األولويــات السياســاتية" و"العوامــل الســياقية"، وفًقــا للتقريــر. ويف 

حالــة اليمــن، فــإن االســتقطاعات املذكــورة أعــاه يف اإلعانــات الحكوميــة هــي التــي تفســر الحاجــة إىل شــبكات األمــان االجتماعــي.

11( ثابت بقاش، باوال بريزنيتو وخالد دبي، "تغير التحويات النقدية: املستفيدون ووجهات نظر املجتمع حول صندوق الرعاية االجتماعية يف اليمن"، معهد التنمية 
https://odi.org/en/publications/transforming-cash-transfers-beneficiary-and-community- ،2012 ملــا وراء البحــار، ديســمر/كانون األول

/perspectives-on-the-social-welfare-fund-in-yemen

12( مليــس اإلريــاين، آالن دي جانفــري وإليزابيــث ســادوليت، "الصنــدوق االجتماعــي اليمنــي للتنميــة: نهــج مجتمعــي فّعــال وســط عــدم االســتقرار الســيايس"، مجلــة حفــظ 
https://doi.org/10.1080/1[[[[[12.201[.10[[[1[ ،201[ الســام الــدويل )إنرتناشــيونال بيســكيبينغ(، 20 يوليو/تمــوز

]1( أوليفييــه إيكــر، كليمنــس بريســينغر، كريســتن ماكــول، شينشــن ديــاو، خوســيه فونيــس، ليانغجــي يــو، بينغشــن يــو "تقييــم األمــن الغــذايئ يف اليمــن: نهــج مبتكــر 
https://www.ifpri.org/publication/  ،2020 أغســطس/آب  الغذائيــة،  السياســات  لبحــوث  الــدويل  املعهــد  واملســتويات"،  القطاعــات  ومتعــدد  متكامــل 

assessing-food-security-yemen

]1( التعريف: "يسود األمن الغذايئ حن يتاح لجميع الناس، يف جميع األوقات، إمكانية الوصول فعليًّا واقتصاديًّا عى أغذية كافية وآمنة ومغذية تلبي احتياجاتهم 
)الفعــيل  والوصــول  )العــرض(،  التوافــر  أبعــاد،  أربعــة  ولهــا   .)199[ لألغذيــة،  العاملــي  القمــة  )مؤتمــر  وصحيــة"  نشــطة  لحيــاة  الغذائيــة  وتفضياتهــم  الغذائيــة 

واالقتصــادي(، واســتخدام الغــذاء )والتنــوع الغــذايئ(، واســتقرار هــذه األبعــاد مــع مــرور الوقــت.
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اليمــن بشــدة وعكســت مســار هــذه املكاســب.]]1] بحلــول عــام  أثــرت عــى  الفــرتة ]200 / 2008  املاليــة( يف 

نصــف  وانحــدرت   ،%[0 إىل   [0 البطالــة  نســبة  بلغــت  االنهيــار”، حيــث  شــفا  “عــى  اليمــن  كان   ،2010

األســر إىل فقــر مدقــع، وعــاىن حــوايل ثلــث الســكان )] مايــن نســمة( مــن انعــدام األمــن الغــذايئ.]]1] واحتــل 

اليمــن املرتبــة الـــ]] مــن أصــل ]8 بلــًدا يف مؤشــر الجــوع العاملــي لعــام 2010 وكان “معرًضــا بشــدة للتأثــر بــأي 

صدمــات خارجيــة يف املســتقبل”.]]1] عــى الرغــم مــن االعــرتاف بحجــم الخدمــات االجتماعيــة يف اليمــن، فــإن 

حجــم التحديــات طغــى عــى هــذه املؤسســات قبــل عــام ]201 بوقــت طويــل.

المساعدات اإلنسانية قبل عام 2015

تعكــس اســرتاتيجيات األمــن الغــذايئ يف إطــار االســتجابات اإلنســانية باليمــن تركيــز السياســات اإلنمائيــة 

االســتجابة  تضمنــت خطــة  الغــذاء.  عــى  األســر  عــى حصــول  دوليــة،  تحركهــا جهــات  التــي  الحكوميــة، 

الغــذايئ  األمــن  اســرتاتيجية ملجموعــة   2010 عــام  املتحــدة  األمــم  قادتهــا  التــي  اليمــن  يف  األوىل  اإلنســانية 

ــا، مــع الرتكيــز بشــكل  والزراعــة )FSAC( التــي أعطــت بدورهــا أولويــة منــح ســال األغذيــة للنازحــن داخليًّ

محــدود للغايــة عــى أهــداف دعــم املزارعــن باملاشــية والبــذور. كمــا شــددت عــى ضــرورة إقامــة روابــط بــن 

العمــل اإلنســاين والتنميــة الطويلــة األجــل.]18] تضمنــت خطــة االســتجابة اإلنســانية الســنوية لعــام ]201 

اإلغاثــة اإلنســانية الطارئــة واإلنعــاش املجتمعــي املوجــه نحــو التنميــة يف آن واحــد و”بطريقــة تكميليــة“.]19] 

شــمل ذلــك زيــادة الرتكيــز عــى أنشــطة بنــاء القــدرة عــى الصمــود التــي تماثــل إىل حــد كبــر الصلــة]20] بــن 

املســاعدة اإلنســانية والتنميــة، والتــي تشــر إىل االرتبــاط العمــيل والقائــم عــى السياســات لهــذه األنــواع مــن 
املســاعدات املنفصلــة عــادة.]21]

https://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ ،2010 1( "مســح شــامل لألمــن الغــذايئ 2010"، برنامــج األغذيــة العاملــي، مــارس/آذار[
ena/wfp2190[9.pdf

]1( فــارع املســلمي ومنصــور راجــح، "انهيــار االقتصــاد واملجاعــة الوشــيكة يف اليمــن: خطــوات جــادة وعاجلــة يجــب اتخاذهــا ملواجهــة األســوأ"، مركــز صنعــاء للدراســات 
https://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/2[  ،201[ الثــاين  نوفمر/تشــرين   [ االســرتاتيجية، 

]1( كاوس فــون غريمــر، مــاري يت رويــل، بورنيمــا مينــون، بيــا نســتوروفا، تولوبــي أولوفينبيــي، هايــدي فريتشــل، ييشــهاك يوهانيــس، كونســتانز فــون أوبلــن، أوليــف 
تــوي، كيــت غولــدن، جنيفــر طومســون، "مؤشــر الجــوع العاملــي لعــام 2010 -تحــدي الجــوع: الرتكيــز عــى أزمــة نقــص التغذيــة لــدى األطفــال"، املعهــد الــدويل لبحــوث 
https://www.ifpri.org/publication/2010- ،2010 السياســات الغذائية، منظمة كونســرن وورلد وايد، ومنظمة ويلتهونغرهيلفي، أكتوبر/ تشــرين األول

global-hunger-index-challenge-hunger

https:// ،2010 18( "عملية النداءات املوحدة: استعراض منتصف العام -خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2010"، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، ]1 يوليو/تموز
reliefweb.int/report/yemen/consolidated-appeals-process-cap-mid-year-review-yemen-humanitarian-response-plan-2010

https://reliefweb.int/report/ ،201[ 19( "نظــرة عامــة عــى االحتياجــات اإلنســانية يف اليمــن ]201"، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، 1] أكتوبر/تشــرين األول
yemen/201[-yemen-humanitarian-needs-overview-engarabic

https://www.unocha.org/fr/themes/ اإلنســانية،  الشــؤون  تنســيق  مكتــب  الجديــدة"،  العمــل  طريقــة  اإلنســاين:  والعمــل  التنميــة  بــن  20( "العاقــة 
humanitarian-development-nexus

21( تفّصــل مســودة ورقــة املعلومــات األساســية للقمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين لعــام ]201 بشــأن العاقــة بــن الجوانــب املفاهيميــة واملصطلحــات الخاصــة بهــذا املفهــوم. 
"مذكرة مفاهيمية: ورشة عمل مشرتكة حول العاقة بن العمل اإلنساين والتنمية والسام"، الفريق العامل املشرتك التابع لألمم املتحدة املعني بقضايا االنتقال 
https:// ،201[ وفريــق عمــل اللجنــة الدائمــة املشــرتكة بــن الــوكاالت املعنــي بالعاقــة بــن العمــل اإلنســاين والتنميــة يف حــاالت األزمــات املمتــدة، 0] ســبتمر/أيلول

interagencystandingcommittee.org/system/files/joint_workshop_concept_note_[0091[_rev1.docx
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2. االستجابات التشغيلية النعدام األمن 
الغذائي الحاد بعد عام 2015

قبــل ســنوات مــن وصــف األزمــة اليمنيــة بأنهــا األســوأ عــى مســتوى العالــم، ُصنفــت عــى أنهــا “واحــدة مــن 

أكــر األزمــات اإلنســانية يف العالــم”]22] عــام ]201، مــع وجــود ].10 مليــون شــخص يعانــون مــن انعــدام 

األمــن الغــذايئ. بعــد أشــهر فقــط مــن بــدء هجــوم التحالــف الــذي تقــوده الســعودية عــام ]201، ازداد خطــر 

املجاعــة بســبب عوامــل معقــدة ناتجــة عــن الصــراع.]]2] وبحلــول أوائــل عــام ]201، كانــت هنــاك تحذيــرات 

التحذيــرات، يف حــن  هــذه  مثــل  تســتمر  واليــوم  إىل مجاعــة”.]]2]  يتحــول  “قــد  اليمــن  الوضــع يف  أن  مــن 

شــهدت اســرتاتيجيات مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة الخاصــة باالســتجابة اإلنســانية تغــّرًا محــدوًدا؛ 

ومــا زالــت تركــز عــى األمــن الغــذايئ مــن خــال توفــر الســال الغذائيــة، وبدرجــة أقــل، قســائم الطعــام 

والتحويــات النقديــة، مــع تقديــم دعــم محــدود لســبل كســب العيــش.

االستراتيجيات اإلنسانية بعد عام 2015

ابتعــدت اســرتاتيجيات القطــاع اإلنســاين مؤخــًرا عــن نهــج “الغــذاء أواًل”]]2] يف االســتجابة للمجاعــة، ممــا 

عــزز التكامــل بــن املجموعــات القطاعيــة الرئيســية يف خطتــي االســتجابة اإلنســانية لعامــي 2018 و2021.]]2] 

غــر أن هيمنــة مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة وإمداداتهــا الغذائيــة يف اليمــن جديــرة باملاحظــة. شــكلت 

مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة، التــي مــا تــزال تفّضــل عمليــات توزيــع املعونــة الغذائيــة العينيــة )كمــا 

هــو مبــّن يف تمويلهــا املفّصــل يف القســم الرابــع(، نســبة ]]% يف املتوســط مــن إجمــايل النــداءات الســنوية 

https://reliefweb.int/report/yemen/  ،2012 األول  ديســمر/كانون   1[ اإلنســانية،  الشــؤون  تنســيق  مكتــب   ،"201[ لليمــن  اإلنســانية  االســتجابة  22( "خطــة 
humanitarian-response-plan-yemen-201[

للدراســات  األســوأ"، مركــز صنعــاء  اتخاذهــا ملواجهــة  يجــب  اليمــن: خطــوات جــادة وعاجلــة  الوشــيكة يف  االقتصــاد واملجاعــة  "انهيــار  راجــح  املســلمي ومنصــور  ]2( فــارع 
https://sanaacenter.org/ar/yemen-in-crisis-ar/2[  ،201[ الثــاين  نوفمر/تشــرين   [ االســرتاتيجية، 

https://www.crisisgroup.org/middle-east-north- ،201[ 2( "أدوات األلــم )1(: الصــراع واملجاعــة يف اليمــن"، مجموعــة األزمــات الدوليــة، ]1 أبريل/نيســان[
africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/b0[2-instruments-pain-i-conflict-and-famine-yemen

https://www.ids.ac.uk/  ،201[ ســبتمر/أيلول   1 التنميــة،  دراســات  معهــد  املســتفادة"،  الــدروس  "املجاعــة:  نيليــس،  وتينــا  ســيدا  لويــس  ديفــرو،  ]2( ســتيفن 
/publications/famine-lessons-learned

]2( كانــت خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2018 أول خطــة تشــر إىل اســتجابة متكاملــة ملنــع حــدوث املجاعــة عــر املجموعــات القطاعيــة، بمــا يف ذلــك امليــاه ومرافــق الصــرف 
الصحــي والنظافــة والصحــة والتغذيــة، باإلضافــة إىل األمــن الغــذايئ. ومــع ذلــك، لــم تشــجع خطــط االســتجابة اإلنســانية لعامــي 2019 و2020 صراحــة منــع حــدوث 
املجاعــات بشــكل متكامــل، حيــث أشــارت اســرتاتيجياتها إىل األنشــطة املشــرتكة بــن عــدة قطاعــات فقــط. وتشــدد خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2021 بشــدة عــى 
االســتجابة املتكاملــة والشــاملة، وتشــر إىل الرنامــج املتكامــل للحــد مــن خطــر املجاعــة. انظــر: "اليمــن: خطــة االســتجابة اإلنســانية مــن يناير/كانــون الثــاين إىل ديســمر/
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian- ،2018 كانــون األول 2018"، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، 20 يناير/كانــون الثــاين
response-plan-january-december-2018-enar؛ "2019: خطــة االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن مــن يناير/كانــون الثــاين إىل ديســمر/كانون األول 2019"، 
https://reliefweb.int/report/yemen/2019-yemen-humanitarian-response-plan-  ،2019 فراير/شــباط   19 اإلنســانية،  الشــؤون  تنســيق  مكتــب 
الشــؤون  تنســيق  مكتــب  تمديــد"،   :  2020 األول  ديســمر/كانون   – يونيو/حزيــران  لليمــن،  اإلنســانية  االســتجابة  "خطــة  january-december-2019-enar؛ 
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-extension-june-december-  ،2020 مايو/أيــار   28 اإلنســانية، 
https://reliefweb.int/ ،2021 2020؛ "خطــة االســتجابة اإلنســانية لليمــن 2021 )مــارس/آذار 2021("، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، ]1 مــارس/آذار-enar

report/yemen/yemen-humanitarian-response-plan-2021-march-2021-enar



إعادة صياغة مفهوم المجاعة

12

يف إطــار حشــد التمويــل مــن ِقبــل األمــم املتحــدة بــن عامــي 2011 و2019.]]2]]]28] يف الوقــت نفســه، شــكلت 

مجموعــة اإلنعــاش املبكــر، التــي تركــز بشــكل أكــر عــى إنعــاش ســبل كســب العيــش، مــا متوســطه ]% مــن 

املجمــوع]29] حتــى أُوقفــت عــام ]201، مــا يجعــل مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة مســؤولة ظاهريًّــا عــن 

الدعــم اإلنســاين لســبل كســب العيــش أيًضــا.

وعــى الرغــم مــن تزايــد الجــدل حــول الصلــة بــن خطــط االســتجابة اإلنســانية يف اآلونــة األخــرة، مــا تــزال 

برامــج األمــن الغــذايئ وســبل كســب العيــش بمعــزل عــن بعضهــا، اســتناًدا إىل منطــق الفصــل وفًقــا لواليــة 

)اإلغاثــة  الغــذاء  إىل  للنــاس  العاملــي وصــواًل مؤقًتــا  األغذيــة  برنامــج  يوفــر  املثــال،  ســبيل  كل وكالــة. عــى 

الغــذاء،  املســتمر عــى  الحصــول  تيســر  )الفــاو( يف  األغذيــة والزراعــة  تعمــل منظمــة  اإلنســانية( يف حــن 

وتدعــم املزيــد مــن جوانــب النظــام الغــذايئ )اإلنعــاش والتنميــة(. مــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن التنســيق 

األســايس )وبعــض أوجــه الرتابــط(]0]] داخــل مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة، فــإن التدخــات اإلغاثيــة 

املجموعــة  هــذه  إطــار  اإلنســاين، ويف  التنميــة والعمــل  بــن  تظــل منقســمة  الــدويل  املجتمــع  يقودهــا  التــي 

األخــرة، لــم ُتبــذل ســوى جهــود وليــدة للنظــر فيمــا هــو أبعــد مــن اإلمــدادات الغذائيــة.

عــام ]201، أُطلقــت مبــادرة الرنامــج املتكامــل للحــد مــن خطــر املجاعــة )IFRR(، عقــب اإلقــرار بــأن التنميــة 

وما يعرف بالرامج التي تشمل مشاريع تتعدى تأمن املعونات اإلنسانية تتضمن بالفعل استجابة أكر 

تكامًا للمجاعة من خطط االستجابة اإلنسانية. يتلخص هدف الرنامج املتكامل للحد من خطر املجاعة 

يف تحســن فعاليــة الجهــود التــي تبذلهــا مختلــف املجموعــات للحــد مــن خطــر املجاعــة، رغــم أن تأثرهــا لــم 
يظهــر إال عــى التنســيق بــن املجموعــات، وليــس عــى منــع حــدوث املجاعــة بحــد ذاتهــا.]1]]

https://fts.unocha.org/appeals/[[[/summary :2( وفقا لخدمة التعقب املايل التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن[

28( كانــت خطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2020 امتــداًدا لخطــة االســتجابة اإلنســانية لعــام 2019. وإضافــة إىل ذلــك، ال تحــدد أرقــام خدمــة التعقــب املــايل التابعــة ملكتــب 
تنســيق الشــؤون اإلنســانية لعــام 2020 إجمــايل املطلــوب واملمــّول خصيًصــا ملجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة، عــى الرغــم مــن ماحظــة األرقــام اإلجماليــة الخاصــة 

https://fts.unocha.org/appeals/92[/summary األخــرى:  باملجموعــات 

https://fts.unocha.org/appeals/[1[/summary :29( وفًقا لخدمة التعقب املايل التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن

0]( "ملحــة ســريعة مــن اللجنــة الدائمــة املشــرتكة بــن الــوكاالت: أســلوب العمــل الجديــد يف اليمــن"، اللجنــة الدائمــة املشــرتكة بــن الــوكاالت، ]1 يونيو/حزيــران ]201، 
https://reliefweb.int/report/yemen/iasc-snapshot-yemen-s-new-way-working

1]( دانــكا بانتشــوفا، "الرنامــج املتكامــل للحــد مــن خطــر املجاعــة: اســرتاتيجية مشــرتكة بــن املجموعــات ملنــع حــدوث املجاعــة يف اليمــن: دراســة حالــة، )يوليو/تمــوز 2020("، 
https://reliefweb.int/report/yemen/integrated-famine-risk-reduction- ،2020 اليونيسف/ املجموعة العاملية للتغذية، 18 ديسمر/كانون األول

inter-cluster-strategy-prevent-famine-yemen-case-study
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المساعدة اإلنمائية بعد عام 2015

ســبل  دعــم  عــن  ]]19، مســؤولة  عــام  منــذ  اليمــن  الناشــطة يف  )الفــاو(،  والزراعــة  األغذيــة  ُتعــّد منظمــة 

العيــش الزراعيــة كجــزء مــن تحســن األمــن الغــذايئ والتغــذوي. وشــرعت خطــة عملهــا 2018 - 2020]2]] 

بتنفيــذ تدخــات طويلــة األجــل تهــدف إىل اســتكمال األنشــطة القصــرة األجــل لخطــط االســتجابة اإلنســانية 

مــن خــال نهــج “املســار املــزدوج”، بمــا يف ذلــك الدعــم يف حــاالت الطــوارئ وإنعــاش ســبل كســب العيــش، 

إضافة إىل التنسيق من خال دورها كرئيس مشارك ملجموعة األمن الغذايئ والزراعة مع برنامج األغذية 

العاملــي. وُتفّصــل خطــط االســتجابة الســنوية لســبل كســب العيــش يف حــاالت الطــوارئ )ELRP( لخطــة 

املثــال، ُصممــت خطــط االســتجابة لســبل كســب  العمــل تدخــات محــددة مدتهــا 12 شــهًرا. عــى ســبيل 

الطــوارئ )ELRP( لعــام 2018 ضمــن إطــار خطــة االســتجابة اإلنســانية لتعزيــز ســبل  العيــش يف حــاالت 

العيــش الزراعيــة يف املناطــق التــي تعــاين مــن انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد، بحيــث يصــل عــدد األشــخاص 

الذيــن يتلقــون الدعــم يف حــاالت الطــوارئ إىل ].] مليــون شــخص -أي ]] مليــون دوالر أمريــي أو ].]% 

مــن إجمــايل النــداء الــذي أطلقتــه مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة- مــع االعتــزام عــى خفــض ذلــك ســنويًّا 

يف ظــل زيــادة اإلنفــاق عــى إنعــاش ســبل كســب العيــش.]]]] خــال العــام نفســه، طلبــت مجموعــة األمــن 

عــى  إلنفاقهــا  أمريــي(]]]]  دوالر  مليــار   1.0[ عــى  )حصلــت  أمريــي  دوالر  مليــار   1.[[ والزراعــة  الغــذايئ 

“املســاعدات الغذائيــة الطارئــة الفوريــة املنقــذة للحيــاة”.

الدوليــة  بــن مشــاريع املؤسســة اإلنمائيــة  الطارئــة )ECRP( هــو األكــر  ُيعــّد مشــروع االســتجابة لألزمــات 

التابعــة للبنــك الــدويل يف اليمــن منــذ عــام ]201. وهــو مشــروع ريــادي يربــط بــن املؤسســة اإلنمائيــة الدوليــة 

األشــغال  ومشــروع  للتنميــة  االجتماعــي  الصنــدوق  خــال  مــن  ويعمــل  اإلنمــايئ  املتحــدة  األمــم  وبرنامــج 

العامــة مــن أجــل االنتعــاش االقتصــادي )8].8]8 مليــون دوالر أمريــي( الــذي تــرد مناقشــته أدنــاه. يشــكل 

تأمــن  تتعــدى  مشــاريع  تشــمل  التــي  اإلنســانية  باملبــادرات  يعــرف  مــا  الدوليــة  اإلنمائيــة  املؤسســة  تمويــل 

املعونــات االنســانية والتــي تهــدف إىل املســاعدة عــى ردم الفجــوة بــن العمــل اإلنســاين والتنميــة.]]]] تشــمل 

هذه الرامج مشاريع تمتد لسنوات عدة، وتدعم سبل كسب العيش لألفراد واملوارد املجتمعية، بحيث 

تعمــل مــن خــال املؤسســات الحكوميــة القائمــة.

كثــر مــن أنشــطة دعــم األمــن الغــذايئ وســبل العيــش الزراعيــة التــي يضطلــع بهــا البنــك الــدويل ومنظمــة 

األغذية والزراعة )الفاو( وبرنامج األغذية العاملي وغرها من الجهات الفاعلة يف مجموعة األمن الغذايئ 

والزراعــة ال تــكاد ُتميــز عــن بعضهــا البعــض- جميعهــا تشــبه األنشــطة التــي روجــت لهــا مجموعــة اإلنعــاش 
http://www.fao.org/ ،2018 2]( "خطــة عمــل اليمــن – تعزيــز ســبل العيــش الزراعيــة القــادرة عــى التكّيــف 2020-2018"، منظمــة األغذيــة والزراعــة، أبريل/نيســان

/resilience/resources/resources-detail/en/c/111[[[9

http:// ،2018 خطــة االســتجابة للظــروف املعيشــية الطارئــة يف اليمــن 2018: دعــم ســبل العيــش القائمــة عــى الزراعــة"، منظمــة األغذيــة والزراعــة، أبريل/نيســان" )[[
/www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/111[[[[

https://fts.unocha.org/appeals/[[[/summary :)2018( وفًقا لخدمة التعقب املايل التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن )[[

]]( "ملحــة ســريعة مــن اللجنــة الدائمــة املشــرتكة بــن الــوكاالت: أســلوب العمــل الجديــد يف اليمــن"، اللجنــة الدائمــة املشــرتكة بــن الــوكاالت، ]1 يونيو/حزيــران ]201، 
https://reliefweb.int/report/yemen/iasc-snapshot-yemen-s-new-way-working
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يوجــد يف  ]201. ال  عــام  قبــل  اإلنســانية  االســتجابة  الغــذايئ والزراعــة يف خطــط  األمــن  املبكــر ومجموعــة 

بــن  العيــش  الغــذايئ وســبل  لألمــن  االســتجابة  باســرتاتيجيات وطرائــق  يتعلــق  فيمــا  أي جديــد  األســاس 

أو “حلقــة وصــل”، عــى  “تنميــة”  أنهــا  املصنفــة عــى  العيــش وتلــك  ســبل  لدعــم  “اإلنســانية”  التدخــات 

الرغــم مــن تدهــور الوضــع وتواتــر التنبــؤات بحــدوث املجاعــة.
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3. القاعدة النظرية للمجاعة وكيفية 
تكّشفها في اليمن

للغــذاء.]]]]  محــدود  توافــر  أنهــا  عــى  يعّرفهــا  الــذي  املالثــويس  باملفهــوم  مرتبطــة  املجاعــة  نظريــة  تعــد  لــم 

وصــف “نهــج االســتحقاق”، الــذي وضعــه الخبــر االقتصــادي أمارتيــا ســن يف ثمانينيــات القــرن العشــرين، 

املجاعة أنها إخفاق يف تبادل الناس لاستحقاقات )عى سبيل املثال، العمل أو األصول مقابل الغذاء(، 

وبالتــايل ُوصفــت املجاعــة أنهــا ظــروف تحــول دون وصــول النــاس اقتصاديًّــا إىل الغــذاء وتــؤدي إىل استشــراء 

الجــوع واألمــراض والوفيــات، وعــادة مــا يكــون ذلــك نتيجــة النعــدام التكافــؤ يف القــدرة االقتصاديــة.]]]] دفــع 

الباحثــون الحاليــون بالنظريــة إىل أبعــد مــن ذلــك عــر حصــر املجاعــة يف إطــار ظــروف ناشــئة عــن العديــد مــن 

اإلخفاقــات الُنظميــة، أو نتيجــة للتاعــب يف أنظمــة الوصــول إىل الغــذاء.]8]] هــذه هــي ســمات “املجاعــات 

الجديــدة” التــي يزعــم الباحثــون أنهــا تكّشــفت يف العقــود األخــرة. هــذا النهــج النظــري ال ُيعــرِّف املجاعــات 

يف  “إخفاقــات  أنهــا  عــى  بــل  فحســب،  الغــذاء  عــى  الحصــول  أو  األغذيــة  توافــر  يف  إخفاقــات  أنهــا  عــى 

املساءلة واالستجابة”.]9]] وبالنظر إىل أن النزاعات املسلحة عادة ما تكون السبب الرئييس النعدام األمن 

الغــذايئ الحــاد يف الوقــت الحاضــر،]0]] فــإن نظريــة “املجاعــة الجديــدة” تركــز أكــر عــى التحديــات املنهجيــة 

والصراعــات السياســية والنزاعــات. أبــرز بعــض الخــراء أوجــه القصــور يف املفاهيــم الحاليــة والنهــج العمليــة 
إزاء املجاعــة، فضــًا عــن املنهجيــات التــي ُتمــيل تصنيفــات املجاعــة.]1]]

ــا عــن املجاعــة داخــل قطــاع املعونــة يعّرضهــا عــى أنهــا إخفــاق يف توفــر األغذيــة وإمكانيــة  الســرد الســائد حاليًّ

الحصــول عليهــا، ويُقــر أنهــا تنبثــق نتيجــة للممارســات البشــرية، وال تنشــأ أساًســا عــن الكــوارث الطبيعيــة 

مثل الجفاف. غر أنه لم ُيركز بشــكل كاف عى مفهوم املســاءلة يف املناقشــات املتعلقة باملجاعة. املســاءلة 

املتجــذرة يف نظريــة “املجاعــة الجديــدة”، تدعــو إىل زيــادة الرتكيــز عــى الجهــات الفاعلــة والنظــم التــي تحــدد 

حــاالت املجاعــة واالســتجابات اإلغاثيــة لهــا.

تحديــد األســباب الدقيقــة واملباشــرة لإلخفاقــات الجماعيــة والفرديــة يف منــع الظــروف الشــبيهة باملجاعــة 

يتجــاوز نطــاق هــذه الورقــة. تنــاول الباحثــون إخفاقــات أطــراف الصــراع، بمــن فيهــم فريــق الخــراء البارزيــن 

]]( انظر، عى سبيل املثال، ستيفن ديفرو، املجاعات الجديدة: ملاذا تستمر املجاعات يف عصر العوملة، )لندن، روتليدج، ]200(.

]]( انظر أمارتيا سن، الفقر واملجاعات: مقال عن االستحقاق والحرمان، )أكسفورد، مطبعة كاريندون، ]198(.

8]( جينــي إدكينــز، "تجريــم املجاعــات الجماعيــة: مــن كارثــة طبيعيــة إىل جريمــة ضــد اإلنســانية"، يف املجاعــات الجديــدة: ملــاذا تســتمر املجاعــات يف عصــر العوملــة، )لنــدن، 
روتليــدج، ]200(.

9]( ســتيفن ديفــرو، "مقدمــة: مــن "املجاعــات القديمــة" إىل "املجاعــات الجديــدة"، يف املجاعــات الجديــدة: ملــاذا تســتمر املجاعــات يف عصــر العوملــة، )لنــدن، روتليــدج، 
.2  ،)200[

https://www.ifpri.org/publication/armed- ،201[ ،0]( أليكــس دي وال، "الصــراع املســلح وتحــدي الجــوع: هــل تلــوح نهايــة يف األفــق؟" مؤشــر الجــوع العاملــي
conflict-and-challenge-hunger-end-sight

1]( عــى ســبيل املثــال، املرجــع نفســه، ودانيــال ماكســويل، بيــرت هايــيل، ليندســاي ســبينهاور بيكــر، جيــون جانيــت كيــم، "قيــود وتعقيــدات املعلومــات والتحليــل يف حــاالت 
https://fic.tufts.edu/wp-content/uploads/2019-Evidence-from-Yemen- ،2019 ،الــدويل اليمــن، مركــز فاينشــتاين  الطــوارئ اإلنســانية: أدلــة مــن 

final.pdf
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الدوليــن واإلقليميــن بشــأن اليمــن التابــع لألمــم املتحــدة، ومؤسســة الســام العاملــي ومنظمــة االمتثــال 

للحقــوق العامليــة، ومنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان. تركــز هــذه الورقــة عــى املعونــة ومفاهيــم املجاعــة يف 

ســياق الجهــود اإلنمائيــة واإلنســانية الدوليــة.

الناحيــة املفاهيميــة: يتفــق األكاديميــون عــى أن إعــان “املجاعــة” البــد وأن يســتند إىل بيانــات ذات جــودة 

تفــي بمعايــر صارمــة.]2]] يف الوقــت نفســه، ونظــًرا للتحديــات الناجمــة عــن االفتقــار إىل البيانــات املتعلقــة 

بالوفيــات]]]] يف اليمــن، حيــث “يمكــن أن يمــوت مليــون شــخص دون… أن يتــم اإلعــان عــن املجاعــة”.]]]] 

ينبغــي اإلقــرار أيًضــا بــأن “املجاعــة” ال تنحصــر فقــط يف التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ. يف الورقــة 

البحثية الجوهرية ألليكس دي وال عن السودان، حيث انبثقت املجاعة أيًضا يف سياق الصراع السيايس 

العــوز  الجــوع و/أو  إىل  تــؤدي  أن  يمكــن  املجاعــات  أنــواع  أن مختلــف  والعســكري واالقتصــادي،]]]] وجــد 

وأحياًنــا املــوت، يف حــن أن مظاهــر املجاعــة تتجــاوز الجــوع واملــوت الجماعيــن، وتشــمل التفــكك االجتماعــي 

والعوز، مع الرتكيز عى الحالة األخرة.]]]] من أهم االســتنتاجات التي توصل إليها دي وال أن تحليات 
املجاعــات يجــب أن تنظــر يف كيفيــة “التعبــر عــن املجاعــة مــن جانــب األشــخاص الذيــن يعانــون منهــا”.]]]]

والواقــع أن العديــد مــن اليمنيــن، عنــد الحديــث عــن املجاعــة، يشــرون إىل افتقارهــم للرواتــب وعجزهــم 

يف إيجــاد فــرص العمــل، ويُعّرفــون املجاعــة عــى أســاس فقــدان ســبل كســب العيــش التــي تــؤدي إىل العــوز 

والجــوع. ويف حــن يســتند التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ إىل العوامــل والنتائــج املتصلــة بســبل 

العيــش يف إطــاره التحليــيل،]8]] يســتند اإلعــان عــن املجاعــة كذلــك إىل بيانــات الوفيــات واالعتــال.

إن اعتمــاد التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ باعتبــاره املعيــار العاملــي )الوحيــد( لتحديــد املجاعــة 

ــا. أواًل، يشــر إىل االلتــزام “بإضفــاء الطابــع التكنولوجــي عــى  يعــزز حالتــن، تتكّشــف كاهمــا يف اليمــن حاليًّ

دراســات املجاعــة” حيــث “مــا ُيعــد صحيًحــا هــو مــا يمكــن أن ترهنــه األبحــاث العلميــة”.]9]] كان بوســع أي 

2]( عى سبيل املثال، دانيال ماكسويل وبيرت هاييل، "سياسة املعلومات والتحليل يف حاالت املجاعات والطوارئ القصوى: تجميع النتائج املستخلصة من ست دراسات 
https://fic.tufts.edu/publication-item/politics-of-information-and-analysis-in-famines-and-  ،2020 الــدويل،  فاينشــتاين  مركــز  حالــة"، 
extreme-emergencies-synthesis وجيني إدكينز، "املجاعات الجماعية وأوجه القصور يف نظرية املجاعة"، معهد دراسات التنمية، 1 أكتوبر/ تشرين األول 

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/handle/20.[00.12[1[/8[[[ ،2002

]]( تتضمــن بروتوكــوالت التصنيــف املتكامــل ملراحــل األمــن الغــذايئ الخاصــة باملجاعــة ثــاث نتائــج يجــب أن تتجــاوز عتبــات معينــة، اســتناًدا إىل البيانــات املتوفــرة: أكــر مــن 
%20 مــن األســر املعيشــية تعــاين مــن قصــور غــذايئ شــديد، ومعــدل ســوء التغذيــة الحــاد العاملــي يتجــاوز %0] بــن األطفــال، وإجمــايل معــدل وفيــات أعــى مــن 2 بــن 

كل 10,000 شــخص يف اليــوم.

https:// ،2018 مقتبــس مــن أليكــس دي وال، مقابلــة مــع صامويــل أوكفــورد، "الوفيــات قبــل البيانــات"، وكالــة ذا نيــو هيومانيرتيــان، 12 نوفمر/تشــرين الثــاين )[[
www.thenewhumanitarian.org/analysis/2018/11/12/Yemen-war-conflict-deaths-data-famine

]]( ملزيــد مــن البحــث الشــامل حــول املجاعــات عــر التاريــخ واملجاعــات املعاصــرة، انظــر أليكــس دي وال، املجاعــة الجماعيــة: تاريــخ ومســتقبل املجاعــة، وايــيل وأوالده، ينايــر/
https://www.wiley.com/en-us/Mass+Starvation%[A+The+History+and+Future+of+Famine-p-9[81[09[2[[[2 ،2018 كانون الثاين

https://www.ssrc.org/publications/view/ ،)200[ ،( أليكــس دي وال، املجاعــة القاتلــة: دارفــور، الســودان، )مطبعــة جامعــة أكســفورد/جامعة أكســفورد[[
/C[[F[C09-[9[[-DE11-AFAC-001CC[[[EC[0

]]( املرجع نفسه.

http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ ،2019 "8]( الشركاء العامليون للتصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ،"النسخة الثالثة من الكتيب الفني
ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_[_Final.pdf، ص. ]]

9]( جيني إدكينز، جوع من؟ مفاهيم املجاعة، ممارسات املعونة، )مينيابوليس، مطبعة جامعة مينيسوتا، 2008(، ]1.
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أسرة أو مجتمع محيل أو شريحة كاملة من الشعب اليمني أن تعاين من الحرمان أو الجوع أو العوز أو 

املرض أو املوت الذي تتســم به املجاعة؛ ولكن منهجية التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ تســتبعد 

ــا. ويف هــذا الســياق،  البيانــات املجمعــة مــن روايــات شــخصية عــن هــذه الظــروف، وتظــل املجاعــة مفهوًمــا فنيًّ

فــإن املعانــاة مــن “الظــروف الشــبيهة باملجاعــة” عــى مــدى ســنوات ال تســتقطب االهتمــام باملســاءلة بنفــس 

الســهولة التــي يحظــى بهــا إعــان املجاعــة. بيــد أن حالــة اليمــن تثبــت أن مــا يســمى بشــبح املجاعــة فّعــال يف 

جمــع الترعــات للمســاعدات )عــى ســبيل املثــال، تعزيــز توفــر الغــذاء والوصــول إليــه(.

ثانًيــا، يتســبب نظــام التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ يف الرتكيــز عــى الظــروف الحاليــة واملســتقبل 

القريــب؛ غــر أن املجاعــة ليســت حدًثــا منفــرًدا. إن “املجاعــات الجديــدة” كتلــك التــي نراهــا يف اليمــن هــي 

أزمــات تكّشــفت ببــطء ومتجــذرة يف التغــرات التاريخيــة يف النظــام الغــذايئ واإلنتــاج الزراعــي، ممــا أدى إىل 

نشوء التفاوتات وتفاقمها، ال سيما بالنسبة لسكان املناطق الريفية. مع اعتماد نظريات جديدة، يمكن 

أن تنبثــق تصــورات جديــدة، كمــا تستكشــف الورقــة الحًقــا.

ُيعــد التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ نظاًمــا فعــااًل للتصنيــف واإلنــذار املبكــر،  الناحيــة الفنيــة: 

املعتمــدة إلعــان  املعايــر  بمثابــة  الفنيــة  بروتوكوالتــه  أصبحــت  امللحوظــة.  قصــوره  أوجــه  مــن  الرغــم  عــى 

املجاعــة، األمــر الــذي يثــر شــكوك العاملــن يف املجــال اإلنســاين ونقــد الباحثــن الذيــن يعتقــدون أن عمليــة 

املتكامــل تعــاين مــن أوجــه قصــور]0]] يف تحديــد معظــم األزمــات اإلنســانية وال تعكــس  املرحــيل  التصنيــف 

بصــورة متكاملــة]1]] حجمهــا أو مدتهــا. يف اليمــن، ُيعــزا فشــل التصنيــف املرحــيل املتكامــل لألمــن الغــذايئ يف 

إعان املجاعة إىل عاملن رئيسين. أواًل، ال توجد بيانات كافية عن سوء التغذية أو الوفيات أو استهاك 

األغذيــة أو ســبل كســب العيــش، وكلهــا مطلوبــة إلعــان املجاعــة. وتفــرض الســلطات والديناميــات األمنيــة 

قيــوًدا فعليــة وإداريــة عــى الوصــول إىل مختلــف مناطــق اليمــن، ممــا يحــول دون جمــع البيانــات الازمــة.]2]] 

ثانًيــا، يتأثــر توافــق اآلراء املطلــوب عــى الصعيديــن الــدويل والُقطــري بالسياســة )واملناقشــات التــي تــدور يف 

إطــار التصنيــف املرحــيل املتكامــل(،]]]] رغــم أن التصنيــف املرحــيل املتكامــل ُصّمــم كعمليــة بعيــدة كل البعــد 

عن السياسة. ويف اليمن )كما هو الحال يف العديد من حاالت “املجاعة الجديدة”( تمتلك أطراف الصراع 

أســباًبا اســرتاتيجية للرتويــج إلعــان املجاعــة أو منعــه وفًقــا لكيفيــة انعكاســه عــى التكتيــكات العســكرية 
لخصومهــا، ويف حالــة اليمــن، عــى التكتيــكات االقتصاديــة.]]]]

0]( دانيال ماكسويل، بيرت هاييل، ليندساي سبينهور بيكر، وجيون جانيت كيم، "قيود وتعقيدات املعلومات والتحليل يف حاالت الطوارئ اإلنسانية: أدلة من اليمن، 
/https://fic.tufts.edu/publication-item/famine-and-analysis-in-yemen ،2019 مركز فاينشتاين الدويل، يونيو/حزيران

1]( دانيــال ماكســويل، بيــرت هايــيل، عبــد اللــه خليــف، أنــدرو ســيل، أليكــس دي وال، نيكــوالس هــان، وفرانشيســكو تشــيتيش، "وفيــات الجــوع ال تتمحــور ببســاطة حــول 
https://www.thenewhumanitarian.org/opinion/2021/2/[/  ،2021 فراير/شــباط   [ هيومانيرتيــان،  نيــو  ذا  وكالــة  املجاعــة"،  وجــود  عــدم  أو  املجاعــة 

yemen-famine-aid-hunger-crises-south-sudan-malnutrition

2]( ترمــي أحــدث بروتوكــوالت التصنيــف املتكامــل ملراحــل األمــن الغــذايئ إىل تســهيل التصنيــف يف الســياقات التــي يحــد فيهــا الوصــول املقيــد مــن كميــة ونوعيــة البيانــات التــي 
يمكــن جمعهــا -إذا ســمح ذلــك بــأن "يتوفــر الحــد األدىن مــن األدلــة مــع اإلقــرار بــأن هــذا التحليــل ســيوفر معلومــات أقــل تحديــًدا وأقــل دقــة نتيجــة لذلــك"- وليــس مــن 

الواضــح مــا إذا كان ذلــك سيســاعد عــى التغلــب عــى التحــدي الســيايس املتمثــل يف إعــان املجاعــة.

]]( "قصة تحت املجهر: مقابلة مع دان ماكســويل، أســتاذ األمن الغذايئ يف كلية فريدمان للتغذية والعلوم والسياســات"، مؤسســة الســام العاملي/ االمتثال للحقوق 
https://starvationaccountability.org/news-and-events/1009 ،العاملية

https://www.acaps.org/special-report/yemen- ،2019 اليمــن: العوامــل املؤديــة النعــدام األمــن الغــذايئ"، مشــروع تقييــم القــدرات، 12 أبريل/نيســان" )[[
drivers-food-insecurity
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وحتــى إن ُعدلــت املعايــر الفنيــة لجــودة البيانــات وفًقــا للســياقات التــي تحــد مــن إمكانيــة الوصــول إليهــا، 

أو إن ُعرِّفــت املجاعــة اســتناًدا إىل بيانــات نوعيــة أكــر جــدوى ُجمعــت داخــل بيئــات الصــراع )عــى ســبيل 

املثال، اإلفادات املباشرة من السكان عن الجوع والحرمان(، فإن جمع البيانات يشكل -وسيظل يشكل- 

تحدًيا رئيســًيا يف بيئات النزاع، وخاصة يف اليمن. التصنيف املرحيل املتكامل هي عملية تســتبعد املســاءلة 

وســتظل كذلــك. وإقــراًرا بذلــك، فــإن معظــم االقرتاحــات املتعلقــة بــأدوات فنيــة جديــدة محّســنة تظــل غــر 

كافيــة يف ســياق اليمــن ويف إطــار املجاعــات الجديــدة.

الناحيــة السياســية: تتوافــق نظريــة “املجاعــة الجديــدة” مــع واقــع املجاعــة يف اليمــن، حيــث تعمــل األطــراف 

الفاعلــة عــى خلــق املجاعــة مــن خــال الحــرب االقتصاديــة والحرمــان مــن املــوارد. ورغــم أن هــذه املســائل 

بوصفهــا جوانــب للمجاعــة االقتصاديــة متصلــة بمحدوديــة الوصــول إىل الغــذاء، إال أنهــا يف الواقــع تتصــل 

أيًضــا باملســاءلة وينبغــي معالجتهــا عــى هــذا األســاس. تــؤدي التحديــات االقتصاديــة التــي تفرضهــا األطــراف 

الفاعلــة يف الصــراع إىل التاعــب باألســواق]]]] التــي تعــود بالنفــع عــى الســلطات وتعــزز نفوذهــا]]]] وتخلــق 

أوضاًعــا مأســاوية للســكان، الذيــن يعتمــدون بعــد ذلــك عــى املســاعدات الغذائيــة )العينيــة يف معظمهــا(. 

واالعــرتاف  الصــراع  أطــراف  جميــع  ضلــوع  توثيــق  خــال  مــن  املســاءلة  نحــو  املحــرز  التقــدم  إىل  وينظــر 

بمســاهمتها يف خلــق ظــروف املجاعــة. فهــي تفعــل ذلــك مــن خــال االســتهداف العســكري]]]] للبنيــة التحتيــة 

للنظــام الغــذايئ؛ والعوائــق البروقراطيــة التــي تعّطــل]8]] أو تمنــع]9]] توزيــع املســاعدات؛]0]] والسياســات 

االقتصاديــة التــي تــؤدي بشــكل ممنهــج إىل تفاقــم انعــدام األمــن الغــذايئ الحــاد.]1]] بيــد أنــه يجــب القيــام 

باملزيــد.

الناحيــة التشــغيلية: يف حــن ُوِصــف اليمــن بأنــه “مجاعــة دخــل“،]2]] حيــث أدت الحــرب االقتصاديــة إىل 

تضخــم أســعار املــواد الغذائيــة وتحطيــم القــدرة الشــرائية لليمنيــن، لــم يســفر الوضــع عــن نقــص شــامل يف 

]]( انظر، عى سبيل املثال، ديفيد كن، فوائد املجاعة: االقتصاد السيايس للمجاعة واإلغاثة يف جنوب غرب السودان، 1989-]198، )برينستون، نيوجريس: مطبعة 
جامعة برينستون، ]199(.

 ،201[ يونيو/حزيــران   22 العربيــة يف واشــنطن،  الخليــج  السياســية"، معهــد دول  الفقــر والحــرب والامبــاالة  اليمــن:  يحــرتق  بينمــا  "مشــاحنات  ]]( بيــرت ساليســري، 
/https://agsiw.org/bickering-while-yemen-burns-poverty-war-and-political-indifference

https://sites. ،2018 مارثا موندي، "اسرتاتيجيات التحالف يف حرب اليمن: القصف الجوي والحرب الغذائية"، مؤسسة السام العاملي، 9 أكتوبر/تشرين األول )[[
/tufts.edu/wpf/strategies-of-the-coalition-in-the-yemen-war

8]( فريــق الخــراء املعنــي باليمــن، "رســالة مؤرخــة يف ]2 يناير/كانــون الثــاين 2019 مــن فريــق الخــراء املعنــي باليمــن موجهــة إىل رئيــس مجلــس األمــن"، مجلــس األمــن 
https://reliefweb.int/report/yemen/letter-dated-2[-january-2019-panel-experts-yemen-addressed- ،2019 الدويل، ]2 يناير/كانون الثاين

president-security-council

https:// ،2020 مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة، ] مايو/أيــار ")S/2020/[2[( فريــق الخــراء املعنــي باليمــن، "التقريــر النهــايئ لفريــق الخــراء املعنــي باليمــن )[9
reliefweb.int/report/yemen/final-report-panel-experts-yemen-s2020[2[-enar

https://www.hrw. ،2020 0]( جــري سيمبســون، "عواقــب مميتــة – عرقلــة املســاعدات يف اليمــن خــال جائحــة كورونــا"، هيومــن رايتــس ووتــش، ]1 ســبتمر/أيلول
org/report/2020/09/1[/deadly-consequences/obstruction-aid-yemen-during-covid-19

https://www.acaps.org/special-report/yemen- ،2020 1]( "اليمن: سلسلة اإلمدادات الغذائية"، مشروع تقييم القدرات، بتاريخ ]1 ديسمر/كانون األول
food-supply-chain

2]( ابتســام عــازم، "منســقة األمــم املتحــدة للشــؤون اإلنســانية ليــز غرانــدي: بــدون مســاعدة عاجلــة، ســوف تدمــر جائحــة كورونــا مــا تبقــى مــن اليمــن"، العربــي الجديــد، 
https://english.alaraby.co.uk/analysis/un-humanitarian-coordinator-lise-grande-covid-19-will-devastate-  ،2020 يونيو/حزيــران   2

yemen
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الغــذاء.]]]] ومــع ذلــك، مــا تــزال مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة تفّضــل املســاعدات الغذائيــة العينيــة، 

الغــذاء.  الزمــن اآلن- يف توفــر  -الــذي عفــا عليــه  املالثــويس  املفهــوم  أســايس ســوى  التــي ال تعالــج بشــكل 

تعكس خطط االستجابة اإلنسانية مؤخًرا دعم سبل كسب العيش، لكنها تفّضل يف الغالب التدخات 

التــي ال تحقــق ســوى القليــل لتحســن القــدرة عــى الصمــود. يبــدو املانحــون أيًضــا مرتدديــن بشــأن االبتعــاد 

عــن االســتجابات التقليديــة لألمــن الغــذايئ قبــل عمليــات إحــال الســام بشــكل دائــم.]]]] هــذه العوامــل 

تديــم حلقــة مفرغــة مــن املعونــة األساســية لتلبيــة االحتياجــات األساســية، يف حــن تظــل احتياجــات النظــام 

بأكملــه قائمــة دون مســاءلة تذكــر. عــى الرغــم مــن تعــايل أصــوات]]]] الجهــات الفاعلــة يف املجــال اإلنســاين 

يف شــجب اســتخدام أطراف الصراع]]]] لاقتصاد واملعونات الغذائية كســاح، ينبغي أيًضا مســاءلة قطاع 

املعونــة عــن دوره يف االقتصــاد الســيايس للمجاعــة يف اليمــن.

https://www.acaps.org/special-report/yemen-food- ،2020 اليمــن: سلســلة اإلمــدادات الغذائيــة"، مشــروع تقييــم القــدرات، ]1 ديســمر/كانون األول )[[
supply-chain

]]( مقابلة سرية أجرتها املؤلفة مع مسؤول يعمل يف مجال مناصرة اإلغاثة اإلنسانية يف إحدى املنظمات غر الحكومية الدولية، 9 أغسطس/آب 2020.

https://www. ،2021 محمــد عبــدي، "ال يــزال بإمــكان قــادة العالــم تجنــب املجاعــة يف اليمــن. إليكــم كيــف..."، وكالــة ذا نيــو هيومانيرتيــان، ] يناير/كانــون الثــاين )[[
thenewhumanitarian.org/opinion/2021/01/0[/yemen-famine-aid-funding-conflict

]]( "وكاالت اإلغاثــة: تصاعــد القتــال يهــدد بدفــع اليمــن إىل مســتويات جديــدة مــن العنــف مــع دخــول الحــرب عامهــا الســابع"، بيــان مشــرتك للمنظمــات غــر الحكوميــة 
https://reliefweb.int/report/yemen/aid-agencies-rise-fighting-threatens-push-yemen-new-levels-  ،2021 مــارس/آذار   2[ الدوليــة، 

violence-war-enters-seventh
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4. الحقائق على األرض: االستجابة الدولية 
للمجاعة والفرص المتاحة

عــى الرغــم مــن أن املســاعدات الغذائيــة العينيــة مــا تــزال تهيمــن عــى التمويــل اإلنســاين يف اليمــن، إال أن 

بدائــل للمعونــة الغذائيــة املؤقتــة ُوفــرت لتعزيــز ســبل كســب العيــش. فيمــا يــيل جــرى تنــاول االســتجابات 

الطارئــة  الزراعيــة منــذ عــام ]201، عــى طــول نطــاق اإلغاثــة  العيــش  الغــذايئ وســبل  التــي دعمــت األمــن 

وصــواًل إىل املســاعدات اإلنســانية املتمحــورة حــول اإلنعــاش إىل األنشــطة التــي تشــمل املعونــات اإلنســانية 

التنميــة. واســرتاتيجيات 

اإلغاثة الغذائية الطارئة )األمم المتحدة(

كان الهــدف املعلــن لعمليــات اإلغاثــة يف حــاالت الطــوارئ التــي قــام بهــا برنامــج األغذيــة العاملــي مؤخــًرا هــو 

منــع حــدوث املجاعــة مــع تمكــن االنتعــاش والقــدرة عــى الصمــود يف الوقــت نفســه. غــر أن نســب التمويــل 

األغذيــة  لرنامــج  العينيــة  الغذائيــة  املســاعدات  توفــر  يشــمل  ذلــك.  يوحــي خــاف  املســتفيدين  وإجمــايل 

املقــدم لتعزيــز  الدعــم  الغــذايئ والزراعــة، يف حــن أن  العاملــي معظــم جوانــب اســتجابة مجموعــة األمــن 

ســبل كســب العيــش يف إطــار مجموعــة اإلنعــاش املبكــر كان ضئيــًا.

الجدول 1: التمويل املطلوب ملجموعة األمن الغذايئ والزراعة حسب السنة

 املجموعة حسب السنة

املطلوب من 
ِقبل املجموعة 
)مليون دوالر 

أمريي(

املطلوب 
لصندوق 
التمويل 

اإلنساين يف 
اليمن )مليون 
دوالر أمريي(

النسبة املئوية إلجمايل 
نداء صندوق التمويل 

اإلنساين يف اليمن 
املطلوب للمجموعة )%(

]]%190,]2,209األمن الغذايئ والزراعة 2019
]]%110,]1]],1األمن الغذايئ والزراعة 2018
]]%0]],2]]1,0األمن الغذايئ والزراعة ]201
]]%0]],1]]]األمن الغذايئ والزراعة ]201
9]%00],921]األمن الغذايئ والزراعة ]201
2]%]9]2]2األمن الغذايئ والزراعة ]201
0]%]0]]28األمن الغذايئ والزراعة ]201
]]%]8]201األمن الغذايئ والزراعة 2012
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 املجموعة حسب السنة

املطلوب من 
ِقبل املجموعة 
)مليون دوالر 

أمريي(

املطلوب 
لصندوق 
التمويل 

اإلنساين يف 
اليمن )مليون 
دوالر أمريي(

النسبة املئوية إلجمايل 
نداء صندوق التمويل 

اإلنساين يف اليمن 
املطلوب للمجموعة )%(

9]%292]11األمن الغذايئ والزراعة 2011
]]%]118]األمن الغذايئ والزراعة 2010

مصدر البيانات: خدمة التتبع املايل ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية]]]] )الجدول من إعداد املؤلف(

الجدول 2: تمويل مجموعة اإلنعاش املبكر حسب السنة

 املجموعة حسب السنة

املطلوب من 
ِقبل املجموعة 
)مليون دوالر 

أمريي(

املطلوب 
لصندوق 
التمويل 

اإلنساين يف 
اليمن )مليون 
دوالر أمريي(

النسبة املئوية إلجمايل 
نداء صندوق التمويل 

اإلنساين يف اليمن 
املطلوب للمجموعة )%(

العمل يف حاالت الطوارئ وإعادة التأهيل املجتمعي 
201[

[11,[[0%[

]%00],91]اإلنعاش املبكر ]201
]%]9]]2اإلنعاش املبكر ]201
]%]0]8]اإلنعاش املبكر ]201
8%]8]9]اإلنعاش املبكر 2012
]%11292اإلنعاش املبكر 2011
2%]18]اإلنعاش املبكر 2010

مصدر البيانات: خدمة التتبع املايل ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية]8]] )الجدول من إعداد املؤلف(

العيــش يف حــاالت  ســبل كســب  تعزيــز  أنشــطة  والزراعــة  الغــذايئ  األمــن  تولــت مجموعــة  أن  بعــد  حتــى 

الطــوارئ ودعــم اإلنعــاش عــام ]201، حصــل نحــو ].0% مــن املســتفيدين عــى دعــم لكســب ســبل العيــش 

مــن األمــن الغــذايئ -أي مــا متوســطه ]] ألــف مــن أصــل 9.] مليــون مســتفيد بــن عامــي ]201 و2019 )انظــر 

الغــذاء يف حــاالت  تمويــل  مــن  فقــط   %1[ املتوســط  والقســائم يف  النقديــة  األمــوال  شــكلت   .)[ الجــدول 

الطــوارئ خــال الفــرتة ]201 - 2019. أمــا بقيــة التمويــل فقــد جــرت عــى هيئــة مســاعدات غذائيــة عينيــة 

)انظــر الجــدول ](.

https://fts.unocha.org/countries/2[8/summary/2021 ،خدمة التعقب املايل التابعة ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن )[[

8]( املرجع نفسه.
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الجدول 3: عدد املستفيدين من املساعدة املقدمة من برنامج األغذية العاملي حسب نوع 
املساعدة

برنامج األغذية العاملي يف اليمن - املساعدة الغذائية الطارئة )2017، 2018، 2019(

أنشطة املشروع 

املستفيدون )األفراد( لعام 2019

إجمايل املتلقن
عدد املتلقن 

)الغذاء(

نسبة 
املتلقن 

)الغذاء(

عدد املتلقن 
)املساعدات 
النقدية أو 

القسائم(

نسبة املتلقن 
للمساعدات 

النقدية أو 
القسائم

التحويات غر املشروطة للموارد لدعم 
الحصول عى الغذاء

8,[[1,[[88,1[8,1[9%94 50[[[,[29%5 50

أنشطة دعم سبل كسب العيش وتكوين 
األصول 

------[8,108--

أنشطة املشروع 

املستفيدون )األفراد( لعام 2018

إجمايل املتلقن
عدد املتلقن 

)الغذاء(

نسبة 
املتلقن 

)الغذاء(

عدد املتلقن 
)املساعدات 
النقدية أو 

القسائم(

نسبة املتلقن 
للمساعدات 

النقدية أو 
القسائم

التحويات غر املشروطة للموارد لدعم 
الحصول عى الغذاء

[,90[,[[2[,[[8,[2[%84 401,819,289%23 00

أنشطة دعم سبل كسب العيش وتكوين 
األصول 

------28,21[--

أنشطة املشروع 

املستفيدون )األفراد( لعام ]201

إجمايل املتلقن
عدد املتلقن 

)الغذاء(

نسبة 
املتلقن 

)الغذاء(

عدد املتلقن 
)املساعدات 
النقدية أو 

القسائم(

نسبة املتلقن 
للمساعدات 

النقدية أو 
القسائم

التحويات غر املشروطة للموارد لدعم 
الحصول عى الغذاء

[,[10,[[[[,[[[,[[9%88 208[[,81[%11 80

أنشطة دعم سبل كسب العيش وتكوين 
األصول 

لم تنفذ )بسبب "قيود التمويل" وتصاعد حدة الصراع(

مصادر البيانات: التقارير املوحدة ملشاريع برنامج األغذية العاملي لعام ]201، 2018، 2019]9]]

ورغم أن خراء التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اليمن دعوا إىل زيادة املساعدات النقدية اإلنسانية،]0]] 

إال أن ]% فقط من املستفيدين تلقوا مساعدات نقدية من املساعدات الغذائية الطارئة اعتباًرا من 2020 

)انظر الشكل 1(.

https:// اليمــن، 2019،  العاملــي يف  األغذيــة  برنامــج  املشــاريع 2019"،  املوحــد عــن  التقريــر  اليمــن:  املجاعــة يف  لتجنــب  الفوريــة واملتكاملــة واملســتدامة  9]( "االســتجابة 
التقريــر  اليمــن:  يف  املجاعــة  لتجنــب  واملســتدامة  واملتكاملــة  الفوريــة  "االســتجابة  docs.wfp.org/api/documents/WFP-000011[90[/download/؛ 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-000010[8[[/download/?_،2018 اليمــن،  يف  العاملــي  األغذيــة  برنامــج   ،"2018 املشــاريع  عــن  املوحــد 

التقريــر  اليمــن:  يف  املجاعــة  لتجنــب  واملســتدامة  واملتكاملــة  الفوريــة  "االســتجابة  ]]ga=2.9[[9[1[[.[0[1[[1[[.1[20[[[9[1-999[[[891.1[1[82[9؛ 
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-00000[98[[/download/?_  ،201[ اليمــن،  يف  العاملــي  األغذيــة  برنامــج   ،"201[ املشــاريع  عــن  املوحــد 

ga=2.9[[0[8[9.[0[1[[1[[.1[20[[[9[1-999[[[891.1[1[82[9[[

0]( "أهميــة رفــع فعاليــة االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن"، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، ديــروت لاستشــارات ومركــز البحــوث التطبيقيــة بالشــراكة مــع الشــرق، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/[[9[ ،2018 10 أبريل/نيسان
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الشكل 1: املستفيدون من مجموعة األمن الغذايئ والزراعة يف اليمن حسب نوع املساعدة

مصدر البيانات: مجموعة األمن الغذايئ والزراعة يف اليمن]1]]

يــرر برنامــج األغذيــة العاملــي اســتهدافه للمســتفيدين عــن طريــق تخصيــص املســاعدات الغذائيــة العينيــة 

لألسر الريفية وتركيز املساعدات النقدية القائمة عى حال األسواق/القسائم عى األسر غر الريفية. غر 

أن هــذا التريــر ضعيــف: ذلــك أن أغلــب األســر اليمنيــة تعتمــد عــى األســواق للحصــول عــى املــواد الغذائيــة 

األســواق  ظلــت  املاشــية. كمــا  تربيــة  أو  الزراعــة  تعتمــد عــى  التــي  الريفيــة  األســر  ذلــك  بمــا يف  األساســية، 

الفعليــة هــي تضخــم  العوائــق  إن  )حيــث  الغذائيــة  اإلمــدادات  الغــذاء/  توافــر  مــن حيــث  نســبيًّا  مســتقرة 

أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة(. يجب عى األسر، التي تحتاج عادة إىل وسائل نقل للوصول إىل 

األســواق التــي تعتمــد عليهــا يف الحصــول عــى الغــذاء، أن تتنقــل لتلقــي املعونــات الغذائيــة املوزعــة. وبغــض 

النظــر عــن اإلجــراء املتبــع لتلقــي املعونــات الغذائيــة، فــإن املســاعدات النقديــة عــى األقــل توفــر خيــاًرا. عــاوة 

عى ذلك، فإن املساعدات الغذائية العينية غر مجدية من حيث التكلفة]2]] وهناك العديد من التقارير 

غر الرسمية عن بيع السلع األساسية لرنامج األغذية العاملي يف األسواق.]]]] أما فيما يتعلق باملساءلة، 

بخــاف الخطــوط الســاخنة والحمــات اإلعاميــة، ليــس هنــاك مــا يشــر إىل استشــارة املســتفيدين بشــأن 

تفضيلهــم للمســاعدات النقديــة أو القســائم أو املســاعدات العينيــة.

1]( "تحليل االحتياجات الطارئة والثغرات القائمة يف املساعدات الغذائية"، مجموعة األمن الغذايئ والزراعة يف اليمن، الخارطة التفاعلية لشهر ديسمر/كانون األول 
https://fscluster.org/yemen/document/emergency-food-assistance-needs-and-gap-[ ،2021 2020، 9 فراير/شباط

2]( سبروس ديميرتيو، "تقييم حالة العمل لتسريع االستثمارات اإلنمائية يف االستجابة للمجاعة ومنع حدوثها: دراسة حالة اليمن"، برنامج األمم املتحدة اإلنمايئ، 
https://reliefweb.int/report/yemen/business-case-assessment-accelerating-development-investments- ،2018 2 يناير/كانــون الثــاين[

famine-response-and

]]( تجربة شخصية للمؤلفة ومقابلة سرية أجرتها املؤلفة مع مسؤول يعمل يف املجال اإلنساين يف إحدى املنظمات غر الحكومية الدولية، ]1 أبريل/نيسان 2021.
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إنعاش سبل كسب العيش )المنظمات غير الحكومية الدولية(

حاولــت املنظمــات اإلنســانية إدمــاج املزيــد مــن الرامــج املوجهــة نحــو النظــم الغذائيــة يف اســتجاباتها. غــر أن 

هــذه املشــاريع غالًبــا مــا تكــون صغــرة الحجــم، ويوجــد قصــور يف اإلبــاغ عنهــا، وتواجــه تحديــات خاصــة. 

عى ســبيل املثال، حاولت إحدى املنظمات غر الحكومية الدولية تنفيذ مشــروع تجريبي ابتكاري لكســب 

للبــذور وزراعــة حدائــق مجتمعيــة  بنــوك  املزارعــات إلنشــاء  الغالــب إىل  الدعــم يف  يقــدم  الزراعــي  العيــش 

ومنزليــة، مــع إدمــاج الزراعــة املســتدامة، ووضــع خطــط للمنــح النقديــة مقابــل العمــل واملنــح الصغــرة. 

ويف حــن تزعــم الســلطات يف شــمايل اليمــن أنهــا ترحــب باملبــادرة، إال أنهــا تفــرض باســتمرار عوائــق أمــام 

تنفيذهــا كادت أن تخــرج املشــروع عــن مســاره. وانخرطــت املنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة ألكــر مــن عــام 

فيهــا، وبشــأن  الرامــج واملشــاركن  تنفيــذ  باختيــار مواقــع  الســلطات  شــاقة حــول مطالــب  يف مفاوضــات 

جمــع املعلومــات الحساســة عــن املشــاريع )خــارج نطــاق مــا تنــص عليــه االتفاقيــات التنظيميــة الجانبيــة(. 
ويف النهايــة، اضطــرت املنظمــات للمســاومة بشــأن بعــض “األحــكام والشــروط” التــي تطبقهــا الســلطات.]]]]

الصلة بين العمل اإلنساني والتنمية )البنك الدولي(

مــن األمثلــة املبكــرة عــى الرامــج اإلنســانية “املرتبطــة” بشــكل واضــح مــع التنميــة يف اليمــن، هــو مشــروع 

نحــو  املوجهــة  املشــاريع  أول  عــام ]201 كأحــد  الــدويل  البنــك  أطلقــه  الــذي  الطارئــة،  لألزمــات  االســتجابة 

التنمية يف إطار النزاع املسلح، بحيث ركز بشكل كبر عى سبل العيش الزراعية. ال ُيعد تصميمه خارًجا 

عــن املألــوف: ذلــك أن أنشــطة مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة يف خطــط االســتجابة اإلنســانية األخــرة 

ومشروع املنظمات غر الحكومية الدولية سالفة الذكر تشتمل عى أنشطة مؤقتة للمساعدات النقدية 

مقابل العمل، وإعادة تأهيل األصول املجتمعية، ودعم صغار املزارعن وصائدي األسماك. ولكن هناك 

اليمــن عــن املشــاريع اإلنســانية  التــي تميــز قليــًا مشــروع االســتجابة لألزمــات الطارئــة يف  بعــض الســمات 

األخرى لدعم سبل كسب العيش. فهو يشمل، عى سبيل املثال، “مراعاة ظروف الصراعات، والتاحم 

االجتماعــي، وتنميــة القــدرات املؤسســية”،]]]] وهــي أمــور نــادًرا مــا ينظــر فيهــا العاملــون يف املجــال اإلنســاين، 

ألنها غالًبا ما ُتعد خارج نطاق واليتهم. كما يروج مشروع االستجابة لألزمات الطارئة لفعاليته النسبية 

ــا  مــن حيــث التكلفــة مقارنــة باملســاعدات اإلنســانية )101 دوالر أمريــي لــكل فــرد مقابــل ]11 دوالًرا أمريكيًّ

للمعونــة الغذائيــة يف خطــط االســتجابة اإلنســانية(؛ ويســلط الضــوء عــى فوائــده اإلضافيــة، مثــل تعزيــز 

النشاط االقتصادي عر دعم األعمال التجارية الصغرة وتحسن البنية التحتية املحلية ومصادر الدخل 
مــن خــال األعمــال املختلفــة.]]]]

]]( مقابلة سرية أجرتها املؤلفة مع مسؤول يعمل يف املجال اإلنساين يف إحدى املنظمات غر الحكومية الدولية، 28 مايو/أيار 2021.

الــدروس املســتفادة: مشــروع االســتجابة لألزمــات الطارئــة يف اليمــن"، برنامــج األمــم املتحــدة اإلنمــايئ، 0] ســبتمر/أيلول 2019،  ]]( ســبروس ديمرتيــو، "دراســة عــن 
https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/lessons-learned-study-from-yecrp-.html

]]( املرجع نفسه.
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الفرص المتاحة في إطار االستجابة التي يقودها المجتمع الدولي

يوضــح املشــروع النموذجــي للمنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة املشــار إليهــا أعــاه واالســتثمارات التــي يقــوم 

الذهــاب إىل  إمكانيــة  أعــاه،  اإلنســاين والتنميــة واملوضحــة  العمــل  بــن  الصلــة  لتعزيــز  الــدويل  البنــك  بهــا 

مــا هــو أبعــد مــن األعمــال اإلنســانية املعتــادة واالضطــاع باســتجابة تركــز أكــر نســبيًّا عــى النظــم الغذائيــة 

للظــروف القريبــة مــن املجاعــة. يف الوقــت نفســه، يمكــن تحســن ســبل العيــش هــذه وغرهــا مــن األنشــطة 

املعتمــدة عــى الســوق، اســتناًدا إىل املاحظــات التاليــة:

غــر . 1 املؤسســات  أو  املجتمعيــة  املنظمــات  مــع  مغــزى  ذات  شــراكة  عــى وجــود  يــدل  مــا  هنــاك  ليــس 
الرســمية أو املجتمــع املــدين املحــيل، وال تكييــف ســياقي مــع الواقــع االجتماعــي والثقــايف واالقتصــادي 
والســيايس. أقــر مســؤولو البنــك الــدويل بالحاجــة إىل مزيــد مــن الشــراكات مــع املجتمــع املــدين خــارج 

إطــار املؤسســات الرســمية.]]]] ويــرد أدنــاه مزيــد مــن التوضيــح عــن الفــرص املتاحــة لذلــك.

)وليــس . 2 القيمــة  سلســلة  امتــداد  عــى  الســوق  يف  الفاعلــة  الجهــات  مــع  للشــراكة  مجــال  هنــاك 
مــن  وإدراج جوانــب  الســتعراض  مجــال  أيًضــا  وهنــاك  فعاليتــه.  ثبــت]8]]  مــا  وهــو  املنتجــن(،  فقــط 
لألمــن  الوطنيــة  االســرتاتيجية  مثــل  والزراعــة،  الغــذايئ  لألمــن  الســابقة  الحكوميــة  االســرتاتيجيات 
الصنــدوق  وقــدرة  اســتدامة  تعــزز  أن  يمكــن  التــي  الزراعــة  لقطــاع  الوطنيــة  واالســرتاتيجية  الغــذايئ 
ذلــك. إىل  ومــا  العامــة،  األشــغال  ومشــروع  االجتماعيــة،  الرعايــة  وصنــدوق  للتنميــة،  االجتماعــي 

الحظ العاملون يف مجال اإلغاثة أوجه قصور تشــغيلية عى أرض الواقع. تشــمل مبالًغا متضخمة . ]
تأهيــل  إعــادة  املؤقــت؛ ومشــاريع  العمــل  بســوق  أضــرت  التــي  العمــل  النقديــة مقابــل  للمســاعدات 
مصــادر امليــاه وإصــاح األرايض التــي أدت إىل زيــادة إنتــاج نبتــة القــات.]9]] يتعــّن عــى مبــادرات ســبل 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الجوانــب  عــى  القــات  زراعــة  هيمنــة  تعالــج  أن  الزراعيــة  العيــش  كســب 
)باعتبارهــا ثــاين أكــر مصــدر لفــرص العمــل(]80] مــع بدائــل إنتاجيــة قابلــة لاســتمرار وأكــر مراعــاة مــن 

الناحية االجتماعية والثقافية.

]]( مقابلة سرية أجرتها املؤلفة مع مسؤول بالبنك الدويل، ] أبريل/نيسان 2021.

8]( روجــان بولينــج وجاكلــن فرانكــن، "دراســة ســريعة: دروس مــن برامــج األمــن الغــذايئ ذات التوجــه الســوقي يف البيئــات الهشــة"، منصــة املعرفــة املتعلقــة باألغذيــة 
https://www.thebrokeronline.eu/wp-content/uploads/2020/0[/aid-transition_quick-scan_  ،2020 مــارس/آذار  التجاريــة،  واألعمــال 

report02.pdf

9]( مقابلة سرية أجرتها املؤلفة مع مسؤولن يعمان يف املجال اإلنساين يف إحدى املنظمات غر الحكومية الدولية، ]1 أبريل/ نيسان 2021 و]1 يوليو/ تموز 2020.

https://documents1.worldbank. ،200[ 80( بير جاتر، مصطفى رويس، وستيفن تابور، "اليمن: نحو خفض الطلب عى القات"، البنك الدويل، يونيو/حزيران
org/curated/en/[008[1[[818[2[[[00/pdf/[9[[80YE.pdf
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تمكين المجتمع المدني المحلي

الــدويل تقدًمــا ضئيــًا نحــو تمكــن املنظمــات  التــي يقودهــا املجتمــع  أحــرزت الجهــود اإلنســانية واإلنمائيــة 

املحليــة واملجتمــع املــدين يف إيصــال املســاعدات وفًقــا لخراتهــا واحتياجــات مجتمعاتهــا. كمــا أنهــا لــم تســهل 

عملهــا كــوكاء للمســاءلة. يجــب أن يتغــر هــذا. ففــي ســياق “املجاعــة الجديــدة” باليمــن، ال بــد مــن زيــادة 

الزعامــة املحليــة الحقيقيــة ملعالجــة جوانــب متعــددة مــن االســتجابة التــي تركــز عــى ســبل العيــش والنظــم 

الغذائيــة، وتجــري حــول املســاءلة الحقيقيــة وتــردم الفجــوات املصطنعــة بــن األنشــطة التنمويــة واألنشــطة 

اإلنســانية.

يروج صندوق التمويل اإلنساين يف اليمن نفسه كأكر مصادر التمويل املباشر للمنظمات غر الحكومية 

الوطنية،]81] بعد أن خصص 2]1 مليون دوالر أمريي للمنظمات غر الحكومية الوطنية منذ عام ]201. 

وتنفــذ املنظمــات غــر الحكوميــة الوطنيــة أكــر مــن 0]% مــن املشــاريع املمّولــة، ويســمح صنــدوق التمويــل 

املعنيــة  االستشــاري ولجانهــا  الوطنيــة يف مجلســها  الحكوميــة  املنظمــات غــر  بتمثيــل  اليمــن  اإلنســاين يف 

املجــال  الفاعلــة يف  اليمــن والجهــات  اإلنســاين يف  التمويــل  يــروج صنــدوق  املخصصــات. كمــا  باســتعراض 

اإلنساين برامج التدريب وبناء القدرات للشركاء املحلين بشأن املبادئ اإلنسانية واإلدارة والخرة الفنية.

هذه خطوة أوىل مهمة. غر أن الجهات الدولية املسؤولة عن املساعدات ال تزال مرتددة يف التخيل]82] عن 

ســلطتها ونرتهــا األبويــة التــي ال تســمح بــأي “خطــأ”]]8] مــن الجهــات الفاعلــة يف املعونــة املحليــة واملجتمــع 

املنظمــات  املــوارد والنفــوذ مــن  املــدين. وتعهــدت وكاالت املعونــة بتوطــن]]8] العمــل اإلنســاين -أي تحويــل 

الدوليــة إىل املنظمــات املحليــة والوطنيــة- مــن خــال مبــادرات عــى الصعيــد العاملــي. مــن بــن هــذه املشــاريع: 

مشــروع التوطــن يف إطــار الصفقــة الكــرى، املنبثــق عــن القمــة العامليــة للعمــل اإلنســاين لعــام ]201. غــر 

ــا، كثــًرا مــا تصمــم الــوكاالت الدوليــة مشــروًعا وتســلمه  أنــه يف املمارســة العمليــة، وبــداًل مــن التوطــن فعليًّ

إىل كيــان محــيل لــه أنشــطة محــددة مســبًقا لتنفيذهــا.]]8] ينبغــي أن يكــون املجتمــع املــدين اليمنــي قــادًرا عــى 

اتخــاذ قــرارات بشــأن املســاعدات وأن يخضــع للمســاءلة مــن جانــب املجتمعــات املحليــة الذيــن يدينــون لهــا 

أكــر مــن املنظمــات الدوليــة.

https://reliefweb.int/report/yemen/ ،2021 81( "نبــذة عــن صنــدوق التمويــل اإلنســاين يف اليمــن 2020"، مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية، ]2 فراير/شــباط
yemen-humanitarian-fund-brief-2020-enar

82( كريســتينا بينيــت، ماثيــو فــويل، وســارة بانتوليانــو، "حــان وقــت التخــيل: إعــادة تصميــم العمــل اإلنســاين مــن أجــل العصــر الحديــث"، معهــد التنميــة ملــا وراء البحــار، 11 
/https://odi.org/en/publications/time-to-let-go-remaking-humanitarian-action-for-the-modern-era ،201[ أبريل/نيســان

]8( مقتبــس مــن مــارك دوبــوا خــال نــدوة عــر اإلنرتنــت بعنــوان "إعــادة تصــور االســتجابة اإلنســانية العامليــة"، مايــو/ أيــار 2020، مركــز الشــؤون اإلنســانية التابــع ملدرســة 
/https://blogs.soas.ac.uk/humanitarian-hub/hhub-seminar-series  ،2020 مايو/أيــار  لنــدن،  بجامعــة  واإلفريقيــة  الشــرقية  الدراســات 

أبريل/نيســان 2021،   1[ العامــة،  للسياســات  العاملــي  املعهــد  املســاعدات"،  لتوطــن  األساســية  العوامــل  املعلومــات حــول  "تبــادل  بواتينــج وكلوديــا مايــر،  ]8( أوهينيبــا 
https://www.gppi.net/2021/0[/1[/sharing-the-keys-to-the-localization-house

]8( الخرة املهنية املباشرة للمؤلفة يف سياقات وبلدان متعددة، والتي أقرها النظراء والزماء الدوليون واملحليون.
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إن جهــود التوطــن التــي ُروج لهــا يف خطــط االســتجابة اإلنســانية والدعــم املؤســيس املدمجــن يف مشــروع 

بيــد أن الطريــق إىل األمــام يجــب  انتظارهــا.  الطارئــة هــي خطــوات أوىل طــال  االســتجابة لحــاالت األزمــات 

املــدين، الذيــن يمكنهــم تصميــم أفضــل املشــاريع املناســبة  أن يكــون مدفوًعــا بالخــراء اليمنيــن واملجتمــع 

ــا. وينبغــي لاســتجابات التــي تقودهــا جهــات دوليــة أن تحــّول املــوارد وامللكيــة إىل املنظمــات  ــا وثقافيًّ مجتمعيًّ

ا للعاملن يف مجال اإلغاثة”،]]8] مثل شبكات  املحلية التي لديها فهم أكر للسياق الذي قد يكون “محّرً

األمان غر الرسمية]]8] التي تعمل عى منع املجاعة.

ويف إطــار املســاءلة، يمثــل األمــن الغــذايئ مســألة تتعلــق بنظــام غــذايئ كامــل، وتتطلــب إجــراءات ودعــم 

الغــذايئ.  النظــام  الغــذاء مــن أجــل تفــادي حــدوث املجاعــة مــن خــال تعزيــز  يتجــاوز حصــول األســر عــى 

يمكــن للمجتمــع املــدين والهيــاكل املجتمعيــة تطويــر ذلــك عــى املســتويات املحليــة، وتعزيــز نقــاط متعــددة 

عــى طــول ساســل القيمــة. ويمكــن للمنظمــات املحليــة أن تطــور عاقــات قويــة مبنيــة عــى الثقــة وأن تّيســر 

النشــاط االقتصــادي املجتمعــي الــذي يتيــح للشــبكات االجتماعيــة مــن خالــه تمكــن الســوق. عــاوة عــى 

أكــر ماءمــة  إيجــاد حلــول  إىل  املنصفــة]88]  الهادفــة والشــراكات  املحليــة  القيــادة  تــؤدي  أن  يمكــن  ذلــك، 

واســتدامة للعوامــل الهيكليــة الحساســة التــي تؤثــر عــى األمــن الغــذايئ والزراعــة وتعــزز الفقــر.

تســلط منظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( الضــوء عــى مســاءلة كل طــرف فاعــل]89] يشــارك يف تحقيــق األمــن 

الغــذايئ يف األزمــات. ولكــن مــن النــادر أن نــرى دالئــل واضحــة عــن التعلــم واالســتفادة مــن الجهــات الفاعلــة 

املحليــة يف تصميــم االســرتاتيجيات والرامــج، ممــا يــدل عــى وجــود عاقــة هرميــة وليــس شــراكة حقيقيــة. 

إىل  الراميــة  الجهــود  أن  مــن  قلقهــم  الدوليــة عــن  املنظمــات  العاملــون يف  املحليــون  املوظفــون  أعــرب  كمــا 

التوطــن قــد تعــّرض وظائفهــم للخطــر، وخاصــة إذا اســتمرت املنظمــات الدوليــة يف اســتقطاب واســتبقاء 

املوظفــن واملــوارد املاليــة )أي اإلبقــاء عــى الســيطرة(، مــع تشــجيع جهــود التوطــن عــى نطــاق ضيــق والتــي 

الســلطة  املخــاوف عــن مــدى عمــق ديناميــات  املحليــة محــدودة.]90] تكشــف هــذه  التنظيميــة  القــدرة  تبقــي 

وترســخها اقتصاديًّــا بــن الــوكاالت الدوليــة واملجتمــع املــدين املحــيل.

يونيو/حزيــران ]201،  العربيــة يف واشــنطن، 22  الخليــج  السياســية"، معهــد دول  الفقــر والحــرب والامبــاالة  اليمــن:  يحــرتق  بينمــا  ]8( بيــرت ساليســري، "مشــاحنات 
/https://agsiw.org/bickering-while-yemen-burns-poverty-war-and-political-indifference

]8( دانيــال ماكســويل، عبــد اللــه خليــف، بيــرت هايــيل، وفرانشيســكو شيشــد، "وجهــة نظــر: تحديــد املجاعــة: تحليــل متعــدد األبعــاد للقــرن الحــادي والعشــرين"، مجلــة 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0[0[919220[001[[  ،2020 أبريل/نيســان  بوليــيس،  فــوود 

https://smeps.org. ،2019 88( "إعــادة النظــر يف خطــة االســتجابة اإلنســانية يف اليمــن: موجــز سياســايت"، وكالــة تنميــة املنشــآت الصغــرة واألصغــر، 2 يونيو/حزيــران
ye/posts/reports

89( لجنة األمن الغذايئ العاملي، "إطار عمل من أجل األمن الغذايئ والتغذية يف حاالت األزمات املمتدة"، منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي والصندوق 
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/ ،201[ األول أكتوبر/تشــرين   1[ الزراعيــة،  للتنميــة  الــدويل 
c/[2[[[1/#:~:text=The%20objective%20of%20the%20Committee,addressing%20critical%20manifestations%20and%20building

90( مقابلة سرية أجرتها املؤلفة مع مسؤول يعمل يف املجال اإلنساين يف إحدى املنظمات غر الحكومية الدولية، ]1 أبريل/نيسان 2021.
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5. تصورات جديدة

عــام 2010، أعــرب املانحــون واملســؤولون الحكوميــون عــن اســتيائهم مــن التأثــر الســطحي]91] للرامــج يف 

اليمن. فبعد مرور أحد عشــر عاًما، يعود اليمن إىل “شــفا املجاعة”]92] وتفيد التقارير بأن ذلك هو الحال 

ســنويًّا منــذ عــام ]201. ال تشــجع هــذه التحذيــرات أطــراف الصــراع عــى الذهــاب إىل طاولــة املفاوضــات ولــم 

تعــد تفيــد يف الحصــول عــى التمويــل كمــا كان الحــال يف الســنوات الســابقة. وثمــة حاجــة إىل إعــادة صياغــة 

مفاهيميــة للمجاعــة يف اليمــن، فضــًا عــن التدقيــق الهــادف يف تصميــم وتنفيــذ تدخــات األمــن الغــذايئ. 

أنشــطة  مــن  الكثــر  قلــدت  ســيما وأنهــا  املعونــة، ال  قطــاع  آليــات مســاءلة يف  تكــون هنــاك  أن  يجــب  كمــا 

الدولــة فيمــا يتعلــق بتقديــم الخدمــات يف اليمــن. ويمكــن التبــاع نهــج جماعيــة أكــر يف التواصــل واملشــاركة 

املجتمعيــة]]9] أن تيســر املســاءلة فيمــا يتعلــق باألمــن الغــذايئ واتقــاء حــدوث املجاعــة واالســتجابة لهــا.

تــدل طبيعــة “املجاعــات الجديــدة” التــي تظهــر يف ســياق الصراعــات املســلحة التــي طــال أمدهــا عــى ضــرورة 

الرتكيــز عــى العوامــل التــي تتجــاوز توفــر الغــذاء وإمكانيــة الحصــول عليــه، وأهميــة وجــود رؤيــة هيكليــة 

أكــر وضوًحــا النعــدام األمــن الغــذايئ املأســاوي. ويمكــن أن ُيســمى ذلــك مســاءلة النظــام الغــذايئ، الــذي 

يؤكــد عــى فشــل النظــام الغــذايئ برمتــه]]9] يف تعزيــز املســاءلة وعــدم اتقــاء حــدوث املجاعــة بمــا يكفــي. يركــز 

هــذا عــى األطــراف الفاعلــة يف الصــراع التــي ترتكــب جرائــم تــؤدي إىل املجاعــة، فضــًا عــن الجهــات الدوليــة 

الفاعلــة يف مجــال اإلغاثــة التــي تفشــل يف بنــاء القــدرة عــى الصمــود أو إجــراء تدخــات مدفوعــة بجهــات 

محليــة ملنــع حــدوث املجاعــة.]]9] يف االقتصــاد الســيايس للمجاعــة يف اليمــن، تحلــل مســاءلة النظــام الغــذايئ 

مجمــل سياســات وممارســات األطــراف الفاعلــة يف الصــراع والجهــات الفاعلــة يف مجــال اإلغاثــة والشــبكات 

املجتمعيــة واملجتمعــات املحليــة املتورطــة يف املجاعــة والتــي تســتجيب لهــا أو تعــاين منهــا. يف هــذا الشــأن، 

يمكن أن تتم االستجابات للمجاعة عى املستويات املحلية والوطنية والدولية، ويمكن مساءلة الجهات 

الفاعلــة عــى جميــع املســتويات.

https://www.jstor.org/stable/[0[8[10[?seq=1 ،2010 ،91( نورا آن كولتون، "اليمن: اقتصاد منهار"، مجلة ميدل إيست

https://www. ،2021 مــارس/آذار   8 نيــو هيومانيرتيــان،  ذا  املتحــدة متواطئــة"،  اململكــة  تكــون  أال  يجــب  املجاعــة،  شــفا  اليمــن عــى  "مــع وقــوف  92( آنــا ماكموريــن، 
thenewhumanitarian.org/opinion/2021/[/8/Yemen-on-brink-of-famine-UK-must-not-be-an-accomplice

]9( كري هولواي وأوليفر لوف، "تطبيق املســاءلة الجماعية بشــأن الســكان املتضررين، وســبل امُلي ُقدًما يف األزمات اإلنســانية الواســعة النطاق"، مجموعة السياســات 
https://odi.org/en/publications/implementing-collective-accountability-to-affected-  ،2020 األول  أكتوبر/تشــرين   1[ اإلنســانية، 

/populations-ways-forward-in-large-scale-humanitarian-crises

]9( ُيوضــع بعــن االعتبــار أنــه باإلضافــة إىل فشــل النظــم الغذائيــة، ُيعــد انهيــار قطــاع الصحــة، والنــزوح الجماعــي املطــّول، والكــوارث املناخيــة والجويــة، وانعــدام األمــن 
عوامــل تســهم إســهاًما كبــًرا يف حــدوث املجاعــة باليمــن.

]9( ُيوضــع بعــن االعتبــار أن األطــراف الفاعلــة املحليــة غــر املتحاربــة، وال ســيما النخــب مثــل زعمــاء القبائــل، يمكــن أن تكــون أيًضــا متورطــة بشــدة يف اإلســهام يف ظــروف 
املجاعــة عــن طريــق تحويــل أو حجــب املعونــة والدعــم املجتمعــي عــن بعــض األفــراد والفئــات املهمشــة. ومــن شــأن البحــوث التــي تجــرى يف هــذا الشــأن مــن املنظــور اليمنــي 

أن تــري عمليــة وضــع إطــار مفاهيمــي لـ"املجاعــة الجديــدة".
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المساءلة الدولية

مع تزايد االهتمام العاملي باألمن الغذايئ وحقوق اإلنسان،]]9] وظهور مجاعات جديدة يف سياق الصراعات 

املعقدة، ينبغي متابعة املساءلة عى املستويات الدولية. ويتعّن عى الجهات الفاعلة الدولية والوطنية 

أن تســتجيب للنــداءات املتكــررة بقطــع الدعــم]]9] عــن أطــراف الصــراع؛ وتمويــل املســاعدات األساســية بــداًل 

مــن تخفيضهــا]98] أو ســحبها بشــكل أحــادي الجانــب؛]99] ومعالجــة مشــاكل االقتصــاد الــكيل]100] التــي تهيــئ 

ظــروف املجاعــة. وينبغــي اإلقــرار بالعمــل املهــم الــذي اضطلعــت بــه منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ومركــز 

الــدويل  القانــون اإلنســاين  انتهــاكات  الصــراع عــى  أطــراف  القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان]101] ملحاســبة 

االمتثــال  ومنظمــة  العاملــي  الســام  منتــدى  وكذلــك عمــل  املؤسســتن،  ودعــم  اإلنســان،  وقانــون حقــوق 

للحقــوق العامليــة]102] فيمــا يتصــل بجرائــم املجاعــة مثــل اســتخدام توافــر الغــذاء والوصــول إليــه كســاح. 

وينبغي رصد هذا العمل بصورة منهجية لضمان أن تتبع عمليات املساءلة القانونية الدولية الرؤى التي 

وضعهــا اليمنيــون.

المساءلة المحلية

تظهــر البحــوث التــي أُجريــت مؤخــًرا يف اليمــن]]10] أن املجتمــع املــدين املحــيل ُينظــر إليــه عــى أنــه محايــد ويف 

وضــع جيــد يمكنــه مــن الســعي لتحقيــق املســاءلة. البــد مــن بــذل املزيــد مــن الجهــد لتمكــن اليمنيــن مــن 

الشــرعية،  أو  القبــول،  الســلطات  هــذه  تكســب  املحــيل حيــث  املســتوى  عــى  والقــادة  الســلطات  مســاءلة 

وتســتحقها.]]10] ويتعــّن عــى الجهــات الفاعلــة الدوليــة أن تعــزز املســاءلة عــى الصعيــد املحــيل مــن خــال 

https://www.devex. ،2020 9( مايــكل فخــري، "رأي: مســتقبل الغــذاء يجــب أن يتضمــن التزاًمــا بحقــوق اإلنســان"، منظمــة ديفيكــس، ]1 أكتوبر/تشــرين األول[
com/news/opinion-the-future-of-food-must-include-a-commitment-to-human-rights-98[2[

]9( إدفــا ســالدينغر، "إجــراءات بايــدن يف اليمــن عــى الطريــق الصحيــح ولكــن هنــاك حاجــة إىل فعــل املزيــد، يقــول الخــراء"، منظمــة ديفيكــس، 12 مــارس/آذار 2021، 
https://www.devex.com/news/biden-s-yemen-actions-on-right-track-but-more-is-needed-experts-say-99[8[

https://www.devex.com/news/uk-s-aid-budget-to- ،2021 98( ويليــام وريل، "تخفيــض ميزانيــة املســاعدات الريطانيــة لليمــن بنحــو ٪0]"، 1 مــارس/آذار
yemen-slashed-by-nearly-[0-99281

99( ميــيس ريــان، "بينمــا يلــوح فــروس كورونــا يف األفــق، تمــي الواليــات املتحــدة يف خفــض املســاعدات املقدمــة إىل اليمــن بشــكل كبــر"، واشــنطن بوســت، ]2 آذار/مــارس 
https://www.washingtonpost.com/national-security/as-coronavirus-looms-us-proceeds-with-dramatic-reduction-of-  ،2020

aid-to-yemen/2020/0[/2[/[1c1[a00-[f[[-11ea-9[a0-df[c[d928[af_story.html

100( "افتتاحيــة: مجاعــة مطروحــة يف ظــل غيــاب بنــك مركــزي موحــد لحمايــة الريــال اليمنــي"، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، ]1 أكتوبر/تشــرين األول 2018، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/the-yemen-review-ar/[[90

101( "الرملــان األوروبــي يعتمــد قــراًرا بشــأن اليمــن، ويدعــو االتحــاد األوروبــي والــدول األعضــاء إىل معالجــة الثغــرة يف املســاءلة"، مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق اإلنســان 
/https://mwatana.org/en/resolution-on-yemen-2 ،2021 ومنظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان، 12 فراير/شــباط

https://sites.tufts.edu/  ،2019 ســبتمر/أيلول   [ العامليــة،  للحقــوق  االمتثــال  ومنظمــة  العاملــي  الســام  مؤسســة  اليمــن"،  املجاعــة:  جرائــم  عــن  102( "املســاءلة 
/reinventingpeace/2019/09/0[/accountability-for-starvation-crimes-yemen

]10( مارتــا أبرانتــس منديــس، "درب إىل العدالــة.. آراء مختــارة مــن املجتمــع املــدين اليمنــي بشــأن العدالــة االنتقاليــة واملســاءلة عــى املــدى البعيــد يف اليمــن"، مؤسســات 
منديــس  أبرانتــس  ومارتــا   https://www.opensocietyfoundations.org/publications/a-passage-to-justice  ،2021 فراير/شــباط  املنفتــح،  املجتمــع 
الســام"، منتــدى جاســت ســيكيوريتي، 2 مــارس/آذار 2002،  اليمنــي – واملســاءلة - يف محــور الضغــط مــن أجــل تحقيــق  املــدين  وكريــس روجــرز، "ضعــوا املجتمــع 

/https://www.justsecurity.org/[[0[2/put-yemens-civil-society-and-accountability-at-the-center-of-the-push-for-peace

https://www.theigc.org/  ،2018 أغســطس/آب   28 للنمــو،  الــدويل  املركــز  اليمــن"،  يف  الدولــة  شــرعية  الســتعادة  األبعــاد  متعــدد  "نهــج  ساليســري،  ]10( بيــرت 
/publication/multidimensional-approach-restoring-state-legitimacy-yemen
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املــدين املحــيل والهيــاكل املجتمعيــة.]]10] ويمكــن أن يشــمل ذلــك التمكــن مــن خــال تعزيــز  دعــم املجتمــع 

مفاهيــم معينــة مثــل الحــق يف الغــذاء وعقــد اجتماعــي لتفــادي حــدوث املجاعــة ُيــرم عــى املســتوى املحــيل 

املــدين عندئــذ أن يرتجــم هــذه األطــر  بــن الســلطات الحاكمــة والســكان املتضرريــن.]]10] ويمكــن للمجتمــع 

القائمة عى الحقوق إىل توعية محلية، وأن يعمل عى مساءلة السلطات، بغض النظر عن الجهة التي 

تتــوىل املســؤولية القانونيــة. ويمكــن للمجتمــع املــدين أيًضــا، حســب االقتضــاء، أن ينــدد باســتخدام املعونــات 

كســاح]]10] وبالضــرر االقتصــادي واالجتماعــي الــذي تلحقــه الســلطات املحليــة.]108] وبهــدف تخفيــف املخاطــر 

اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  لتوثيــق]109]  اليمنــي  املــدين  املجتمــع  دعــم  يمكــن  واألفــراد،  املنظمــات  وحمايــة 

والقانــون اإلنســاين، بمــا يف ذلــك جرائــم املجاعــة.

يتم بالفعل اتباع إجراءات لألخذ بالعناية الواجبة وتدابر ملموسة لبناء القدرات يمكن أن تساعد عى 

تفعيل شراكة دولية-محلية هادفة ومتطورة عى مدى سنوات عى غرار شراكات تمت يف أماكن أخرى 

مثــل ســوريا. ويمكــن تكييــف هــذه الُنهــج مــع الســياق اليمنــي لتمكــن وبنــاء القــدرات التشــغيلية والفنيــة 

للمنظمــات والهيــاكل املحليــة، والتحقــق والرصــد حســب االقتضــاء. ومــن شــأن إســناد آليــات املســاءلة إىل 

الجهــات املحليــة والتقليديــة أن يســاعد عــى تنفيــذ ممارســات ســليمة.

يتعــّن عــى الجهــات املانحــة واملنظمــات الدوليــة أن تتســاءل عمــا هــو مطلــوب -عــى ســبيل املثــال، التدريــب 

الفنــي، والدعــم املــايل، واملفاوضــات واملناصــرة عــى مســتوى رفيــع- لتمكــن املجتمــع املــدين املحــيل والهيــاكل 

املجتمعية املحلية )الضرورية للنجاة يف اليمن(]110] من التفاوض ومنع حدوث املجاعة وفًقا لاحتياجات 

املانحــون  بذلــك، ســيحتاج  الســياق. وللقيــام  أســاس  أكــر عــى  بمرونــة  التحــيل  مــع  املحليــة،  واألولويــات 

والجهات الدولية الفاعلة يف مجال اإلغاثة إىل فهم أعمق لهياكل السلطة املعقدة وأدوارها يف االقتصاد 

الســيايس املحــيل املتمثــل يف املجاعــة. ولحســن الحــظ، مــا تــزال األبحــاث ُتجــرى حــول االقتصــاد الســيايس، 
وأطــر املســاءلة، واملجاعــة يف اليمــن، فضــًا عــن إشــراك املجتمعــات املحليــة يف هــذه الســياقات.]111]

]10( مارتــا كولبــورن، "مســار جديــد للُمــي قدًمــا: تمكــن الــدور القيــادي للمجتمــع املــدين اليمنــي"، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، ]2 يناير/كانــون الثــاين 2021، 
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/1[09[

https://www.ids. ،201[ 10( انظــر ســتيفن ديفــرو، لويــس ســيدا وتينــا نيليــس، "املجاعــة: الــدروس املســتفادة"، معهــد دراســات التنميــة، 1 ديســمر/كانون األول[
ac.uk/publications/famine-lessons-learned/ و ســتيفن ديفــرو، املجاعــات الجديــدة: ملــاذا تســتمر املجاعــات يف عصــر العوملــة، )لنــدن، روتليــدج، ]200(.

أبريــل/  2[ بوليتيكــس،  وورلــد  مجلــة  املجاعــة"،  وخلــق  الجــوع كســاح  اليمنيــة  الحــرب  أطــراف  تســتخدم جميــع  "كيــف  أيل،  لونغــيل  وأبريــل  هيلرتمــان  ]10( جوســت 
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/219[[/how-all-sides-of-yemen-s-war-are-weaponizing-hunger-and-  ،201[ نيســان 

creating-a-famine

108( املرجع نفسه.

109( املرجع نفسه.

110( جيون كيم، أليكس همفري، مها السماحي، أوس كادايس، دانيال ماكسويل، "لم أستطع النوم بينما كانوا جائعن": التحقيق يف دور الشبكات االجتماعية يف األزمة 
https://www.mercycorps.org/research-resources/yemen-study-social-networks ،2021 اإلنسانية اليمنية، منظمة مريس كوربس، أبريل/نيسان

مجموعــة  اليمــن"،  يف  املجتمعيــة  واملشــاركة  للتواصــل  الجماعيــة  والنهــج  املســاءلة  "معضــات  هولــواي،  وكــري  الجــداوي  ويزيــد  طرابليس-مــكاريث  111( شــرين 
https://odi.org/en/publications/accountability-dilemmas-and-collective-approaches-to-  ،2020 يوليو/تمــوز  اإلنســانية،  السياســات 

/communication-and-community-engagement-in-yemen
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6. االستنتاجات والتوصيات

يــدرك قطــاع املعونــة بــأن اليمنيــن العاديــن يعانــون معانــاة كبــرة ســواء بإعــان املجاعــة أو دونــه. إال أن 

اإلصاحــات الهامشــية -فضــًا عــن التدخــات الراميــة إىل إيجــاد حلــول ســريعة–]112] تــكاد تكــون مهــدرة يف 

وقــت تتضــاءل فيــه تمويــات املانحــن. إن اتبــاع نهــج ملنــع حــدوث “املجاعــة الجديــدة” واالســتجابة لهــا، بمــا 

يعطــي أولويــة للمســاءلة، يتطلــب مجموعــة متنوعــة مــن اإلجــراءات.

التوصيات:

للجهات الدولية الفاعلة يف املجال اإلنساين واإلنمايئ:

االعــرتاف بــأن املجاعــة يف اليمــن تنطــوي عــى مســتويات مختلفــة إىل حــد كبــر مــن الخطــورة والحجــم . 1

والفداحــة. ولذلــك، ال بــد وأن تكــون االســتجابة للمجاعــة مصممــة وفًقــا حســب املناطــق املحليــة )عــى 

سبيل املثال، وفًقا للمناطق الزراعية األيكولوجية املحددة(.]]11] وال بد أيًضا من أن تكون أكر شمواًل 

مــن حيــث القطاعــات )مثــل الصحــة، والتغذيــة، وامليــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة الصحيــة(، وأن 

تكــون أكــر مراعــاة لوجهــات النظــر والتوصيــات الصــادرة عــن الســكان املحليــن املتضرريــن.

منــع . 2 إجــراءات  ملكيــة  لنقــل  واملســتقبلية  الحاليــة  اإلغاثــة  اســرتاتيجيات  يف  ملموســة  إدمــاج خطــط 

حــدوث املجاعــة واالســتجابة لهــا )بمــا يف ذلــك تحديــد األولويــات، وتصميــم الطرائــق وآليــات الرصــد( 

إىل منظمــات املجتمــع املحــيل واملجتمــع املــدين التــي يمكنهــا تمكــن املســاءلة املحليــة عــى أفضــل وجــه. 

ومــن خــال اتبــاع نهــج تدريجــي، يمكــن وضــع هــدف يتمثــل يف تمويــل تلــك الكيانــات تمويــًا مباشــًرا.

العمــل مــع الجهــات الفاعلــة القائمــة يف مجــال املناصــرة وتعزيــز األمــن الغــذايئ مــن أجــل االســتمرار يف . ]

زيادة الوعي عن فظائع الجوع، والدعوة إىل تغير األطراف املتورطة )وحلفائها( ملسارها أو معاقبتها 

مــن خــال آليــات حكوميــة دوليــة.

تعزيــز الدعــوة إىل مســاءلة األطــراف املتحاربــة التــي ترتكــب جرائــم التجويع/املجاعــة، وإتاحــة مســاحة . ]

أكــر لألصــوات اليمنيــة )خــارج نطــاق ضحايــا ســوء التغذيــة وإفــادات املســتفيدين مــن املســاعدات(.

زيــادة نســبة املســاعدات اإلنســانية املقدمــة مــن خــال اســتجابات تركــز عــى النظــم الغذائيــة، وال ســيما . ]

عــن طريــق مــا يــيل:

https://www.  ،2021 آذار  مــارس/   1 هيومانيرتيــان،  نيــو  ذا  أحــد"،  بــه  يســمع  لــم  الــذي  لليمــن  األكــر  املانــح  "حصريًّــا:  ســليمرود،  وآين  باركــر  112( بــن 
thenewhumanitarian.org/news/2021/[/1/mysterious-new-yemen-relief-fund-aims-to-stop-famine

https:// ،2010 ،11( ســتيفن براون، تقســيم املناطق تبًعا لســبل املعيشــة يف اليمن "باإلضافة إىل" األنشــطة يف اليمن: تقرير خاص، شــبكة نظام اإلنذار املبكر باملجاعة[
fews.net/sites/default/files/ye_zonedescriptions_en.pdf
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الحــد مــن توفــر املســاعدات الغذائيــة العينيــة املكلفــة واملتطلبــة مــن الناحيــة اللوجســتية لزيــادة 	 
املســاعدات النقديــة اآلنيــة والتــي تســتجيب للوضــع يف الســوق وتراعــي مشــاكل التضخــم،]]11] 
وتشــجيع دعــم كيانــات مثــل الفريــق العامــل املعنــي برامــج املســاعدات النقديــة والتعــاون مــع 

وكاالت املســاعدات النقديــة مثــل صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة.

توسيع نطاق الدعم االقتصادي لسبل كسب العيش وعى طول ساسل القيمة، بما يتجاوز 	 
الفاعلــة  الجهــات  بــن  التعــاون  وتشــجيع  العمــل،  مقابــل  النقديــة  املســاعدات  مجــرد خطــط 
يف مجــال تعزيــز ســبل كســب العيــش يف إطــار مجموعــة األمــن الغــذايئ والزراعــة، والجهــات 
الفاعلــة اإلنمائيــة مثــل البنــك الــدويل وشــركائه، ووكاالت مثــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة.

تنفيــذ األنشــطة اإلنســانية املذكــورة أعــاه، وجميــع اســتجابات املعونــة املتعــددة القطاعــات، مــن خــال . ]
تعــاون أقــوى بكثــر وأكــر جــدوى مــع املجتمــع املــدين املحــيل واملنظمــات املجتمعيــة، بمــا يف ذلــك توفــر 

الدعــم الفنــي والتشــغييل، فضــًا عــن نقــل عمليــة صنــع القــرار إىل تلــك الجهــات الفاعلــة املحليــة.

اســتعراض جهــود منــع حــدوث املجاعــة وإعــداد تقاريــر صريحــة عنهــا، ســواء مــن حيــث فعاليتهــا أو . ]
الرتابــط بينهــا،]]11] يف إطــار التقييــم اإلنســاين املشــرتك بــن الــوكاالت الــذي يجــري يف ســياق االســتجابة 
تلقــوا مســاعدات غذائيــة  الذيــن  األشــخاص  لروايــات  اهتمــام خــاص  إيــاء  مــع  اليمــن،  اإلنســانية يف 
عينيــة ومســاعدات نقديــة أو قســائم يف اليمــن. وينبغــي أن تتضمــن التقاريــر بيانــات نوعيــة باإلضافــة 
إىل بيانــات كميــة للتعــرف عــى الحقائــق املوجــودة عــى األرض،]]11] بالنظــر إىل القيــود املعــرتف بهــا يف 

التقييــم اإلنســاين املشــرتك بــن الــوكاالت.

للبلدان واملؤسسات املانحة

تعزيــز املســاءلة يف مجــال منــع حــدوث املجاعــة واالســتجابة لهــا، بمــا يف ذلــك مســاءلة البلــدان املانحــة . 8
املشــاركة يف الصراعــات العســكرية واالقتصاديــة.

ــا والتــي تركــز عــى النظــم وتركــز عــى املســاءلة، . 9 زيــادة التمويــل لرامــج األمــن الغــذايئ املوجهــة محليًّ
بغــض النظــر عــن إعــان املجاعــة أو عــدم إعانهــا.

كلما أمكن، ُتنقل القيادة وامللكية الخاصة بالرامج بطرق ملموسة ومجدية إىل الهياكل املجتمعية . 10
واملجتمع املدين.

]11( ال شــك يف أن التغيــرات يف نســب كل طريقــة ينبغــي أن تكــون تدريجيــة، ولكــن الدفــع إىل مثــل هــذه التحــوالت ينبغــي أن يشــهد وتــرة متســارعة، اســتناًدا إىل الواقــع 
االقتصــادي يف مختلــف املناطــق املحليــة.

الــوكاالت لألزمــة  بــن  انظــر "التقييــم اإلنســاين املشــرتك  الــوكاالت.  بــن  الفرعيــة للتقييــم اإلنســاين املشــرتك  ]11( هــذان جانبــان مــن الجوانــب األربعــة للمســائل واملســائل 
https://interagencystandingcommittee.org/inter-agency-humanitarian-evaluations/  ،2021 أغســطس/آب  األويل"،  التقريــر  اليمنيــة، 

inter-agency-humanitarian-evaluation-yemen-crisis-inception-report-august-2021

]11( إن مؤشــرات التقييــم اإلنســاين املشــرتك بــن الــوكاالت فيمــا يتصــل بمنــع حــدوث املجاعــة )انظــر امللحــق الثــاين يف املرجــع نفســه( هــي مؤشــرات كميــة، بمــا يف ذلــك: 1( 
أعداد األشــخاص يف التصنيف املتكامل ملراحل األمن الغذايئ ] و]، واالتجاهات؛ 2( أعداد األشــخاص الذين تتاح لهم إمكانية الحصول عى املســاعدة املعيشــية؛ ]( 

أدلــة عــى زيــادة أو انخفــاض يف اســتهاك األغذيــة واســرتاتيجيات التكّيــف.
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االســتثمار بشــكل كبــر ومباشــر يف املجتمــع املــدين املحــيل، بمــا يتجــاوز الحــد األدىن املنصــوص عليــه يف . 11

الصفقــة الكــرى حيثمــا أمكــن.

والجوانــب . 12 الغذائيــة  النظــم  عــى  تركــز  مشــاريع  يف  الطويــل  املــدى  عــى  األمــوال  مــن  مزيــد  اســتثمار 

املســاعدات  عــى  ــا  تدريجيًّ اإلنفــاق  وخفــض  التغذيــة،  تراعــي  التــي  العيــش  كســب  وســبل  الزراعيــة 

التوصيــة يف  أعــاه  املذكــورة  األهــداف  قبيــل  مــن  بأهــداف  املدفــوع  الطارئــة،  العينيــة  الغذائيــة 

للمؤسسات الدولية متعددة األطراف

االهتمــام بمناصــرة العمــل اإلنســاين والضغــط مــن أجــل محاســبة أطــراف النــزاع الذيــن يرتكبــون جرائــم . ]1

باليمــن]]11]  املعنــي  اإلنســان  فريــق خــراء مجلــس حقــوق  وثقــه  الــذي  النحــو  عــى  التجويع/املجاعــة، 

وغــره مــن املنظمــات والباحثــن،]118]]]119] وتيســر مســاءلة األطــراف التــي تســتخدم االقتصــاد كســاح.

تصنيف املجاعة التي تنشأ عن الحرمان االقتصادي كجريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية، وكذلك . ]1

الثامنــة )2()ب( )]2( مــن نظــام رومــا  املــادة  املمارســة، بموجــب  بالنســبة ألســاليب “التجويــع”  األمــر 

األســايس وقــرار مجلــس األمــن الــدويل ]1]2 )2018(، وتســهيل اإلجــراءات الراميــة إىل إدراج مثــل هــذه 

الجرائــم يف القانــون اإلنســاين الــدويل، عــر االسرتشــاد بالبحــوث الجاريــة حــول الثغــرات يف القانــون 
الــدويل.]120]

االســتمرار يف الضغــط عــى الســلطات التــي تســتخدم الحــرب االقتصاديــة مــن أجــل تغيــر السياســات . ]1

التــي تــؤدي إىل ارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة، وتؤثــر ســلًبا عــى الســبل املعيشــية )عــى ســبيل املثــال، 

ــا، وانقطــاع املرتبــات، وتوقــف تدفــق التحويــات املاليــة نتيجــة ترحيــل العمالــة  الحصــار املفــروض فعليًّ

اليمنيــة املغرتبــة مــن بلــدان أخــرى(.

]11( فريــق الخــراء الدوليــن واإلقليميــن البارزيــن املعنــي باليمــن، "حالــة حقــوق اإلنســان يف اليمــن، بمــا يف ذلــك االنتهــاكات والتجــاوزات منــذ أيلول/ســبتمر ]201"، 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/GEE-  ،2020 ســبتمر/أيلول   28 املتحــدة،  لألمــم  التابــع  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 

Yemen/2020-09-09-report.pdf

118( املرجع نفسه ومارثا موندي، "اسرتاتيجيات التحالف يف حرب اليمن: القصف الجوي والحرب الغذائية"، مؤسسة السام العاملي، 9 أكتوبر/تشرين االول 2018، 
/https://sites.tufts.edu/wpf/strategies-of-the-coalition-in-the-yemen-war

119( منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان ومنظمــة االمتثــال للحقــوق العامليــة، “اســتخدام األطــراف املتحاربــة يف اليمــن للتجويــع كوســيلة حــرب"، أيلول/ســبتمر 2021، 
https://mwatana.org/wp-content/uploads/2021/09/Starvation-Makers-2021-En.pdf

https://starvationaccountability. ،2019 120( "جريمة التجويع وأســاليب املاحقة القضائية واملســاءلة"، منظمة االمتثال للحقوق العاملية، ]1 يونيو/ حزيران
org/resources/publications/the-crime-of-starvation-and-the-method-of-prosecution-and-accountability-policy-paper
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للمجتمع املدين املحيل يف اليمن

مواصلــة املطالبــة بااللتــزام بتوطــن حقيقــي للرامــج الهادفــة إىل منــع حــدوث املجاعــة واالســتجابة لهــا . ]1

مــن خــال اســرتاتيجيات ونهــج مناســبة مــن حيــث الســياق.

الجوانــب . ]1 ضمــن  االعتبــار  بعــن  بأخذهــا  واملطالبــة  املجاعــة  حــول  اليمنيــة  والخــرات  املفاهيــم  تعزيــز 

اليمــن. يف  املجاعــة  عــن  ــا  ُتجــرى حاليًّ التــي  للدراســات  التقنيــة 



ميا بالدوف، عاملة في مجال اإلغاثة اإلنسانية، ولديها خبرة تمتد لثماِن سنوات 
في جميع أنحاء الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى. خالل فترة 
عملها في اليمن عامي 2015 و2016، أجرت دراسة عن الُنُظم المترابطة التي 

تسببت في انعدام األمن الغذائي على مر تاريخ اليمن، قبل أن تعود لفترة 
وجيزة إلدارة عمليات اإلغاثة في اليمن عام 2020. بالدوف حاصلة على درجة 

الماجستير في البيئة والسياسة والتنمية من مدرسة الدراسات الشرقية 
واإلفريقية بجامعة لندن.
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