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UNITED 
 
NATIONS 

 ومنسق الشؤون اإلنسانیة للیمن  مكتب المنسق المقیم
 

 
 

 تفاقم الوضع اإلنساني في الیمن تسھم في أزمة المناخ 
 

قدرات   -م  2021أغسطس    19صنعاء،   یتجاوز  حدّ  إلى  دمار  حدوث  في  العالم  أنحاء  جمیع  في  الطارئة  المناخیة  األزمة  تتسبب 
بالفعل  للتعامل معھ. أصبح المالیین یفقدون  الطارئة  لھذه األزمة  الخطوط األمامیة  الموجودین في  المنظمات اإلنسانیة واألشخاص 

الطارئة، وغالبًا ما یكون أولئك األقل إسھاًما في وقوع ھذه األزمة ھم األكثر   منازلھم وسبل عیشھم وحیاتھم نتیجة ھذه األزمة المناخیة
المتعلقة  الكوارث  أعقاب  في  أنھ  األحمر  والھالل  األحمر  الصلیب  لجمعیات  الدولي  االتحاد  یقدر  العالمي،  الصعید  تضرًرا. وعلى 

م، 2050ملیون شخص بحلول عام    200إلى أكثر من    بالمناخ، یمكن أن یتضاعف عدد األشخاص المحتاجین للمساعدات اإلنسانیة
م. في حین أن المناخ یتغیر في كل 2030ملیار دوالر أمریكي سنویًا بحلول العام    20ویمكن أن تزید احتیاجات التمویل اإلنساني إلى  

 عن ذلك.  بشدّة باآلثار الناجمةبشكل أكبر و شعرون یمكان، فإن األشخاص الذین یعیشون في ظروف ھشة ھم الذین 
 

أدى التعرض لألخطار الطبیعیة والسیول والجفاف في الیمن إلى تدمیر المساكن والبنیة التحتیة وتقیید الوصول إلى األسواق والخدمات 
الوفیات، وكذلك ساھم في نزوح السكان ضمن ما تعتبر أصالً ارتفاع  و  الممیتة  األساسیة وتدمیر سبل العیش وتسھیل انتشار األمراض

مالیین شخص نازح داخلیًا. یجلب موسم األمطار السنوي أمطاًرا   4كبر أزمة نزوح داخلي في العالم في ظل وجود أكثر من  رابع أ
محافظة على األقل باألحوال الجویة السیئة،    13م، تأثرت  2020غزیرة وریاًحا عاتیة وسیول، ال سیما في المناطق الساحلیة. ففي عام  

م. وبسبب إغالق المرور في الطرق، 2021سرة، بینما تضررت بالفعل آالف األسر األخرى في عام  أ  62,500مما أضّر بأكثر من  
 تستمر السیول أیًضا في إعاقة قدرة شركاء العمل اإلنساني في تقدیم المساعدات المنقذة لألرواح إلى السكان المحتاجین. 

 
ي الیمن على شفا المجاعة، حیث أصبح البلد یكافح في ظل تزاید مالیین شخص ف  5نتیجةً للصراع واالنھیار االقتصادي،أصبح حوالي  

على نشأة   یمكن تداركھا  انعدام األمن الغذائي وتزاید سوء التغذیة وما یرتبط بذلك من الوفیات فضالً عن اآلثار طویلة األمد التي ال
ملیون طفل دون سن الخامسة وأكثر من ملیون امرأة حامل ومرضعة من   2.25أنھ من المتوقع أن یعاني أكثر من    االطفل ونموه. كم

سوء التغذیة الحاد ھذا العام. ومع استنفاد مصادر المیاه ببطء والتصحر الناجم عن الضغوط الزراعیة، أصبح وضع األمن الغذائي 
المتكرر وتغیر المناخ، مما یؤثر سلبًا على توافر األراضي الصالحة للزراعة والحصول الھش أصالً مھددًا بشكل أكبر بسبب الجفاف 

 على المیاه اآلمنة للشرب.
 

، نضم أصواتنا إلى أصوات زمالئنا الیوم العالمي للعمل اإلنساني  ریسلي، منسق الشؤون اإلنسانیة في الیمن: "في ذكرى  غوقال دیفید  
إنسانیة. ویجب إتخاذ اإلجراءات العاجلة لمعالجٍة جدیة وھادفة لمشكلة التغیر حول العالم للتأكید على أن األز مة المناخیة ھي أزمةٌ 

مرةً المناخي، وكذا للتخفیف من الكلفة اإلنسانیة والبیئیة الناجمة عن األزمة المناخیة، مالم، فإن أولئك األشدّ ضعفا بیننا ھم من سیدفع 
 أخرى ثمنًا غالیًا".

 
العقد الماضي. وعلى مدى ست سنوات من الحرب سنوات  بأن الیمن یعیش أسوأ أزمة إنسانیة في العالم على مدار نصف    تم االعتراف

ملیون شخص بحاجة إلى المساعدات اإلنسانیة والحمایة ھذا   20واالنھیار االقتصادي وتزاید مخاطر الصحة العامة، أصبح أكثر من  
م للحصول على 2021ذلك. وتسعى خطة االستجابة اإلنسانیة للیمن للعام  إلى  أشدّ الحاجة  ملیون شخص في    12.1العام، بما في ذلك  

ملیون شخص من ذوي االحتیاج، ولم  16.2ملیار دوالر  لتوفیر المساعدات اإلنسانیة المنقذة لألرواح والحمایة لـ  3.85تمویل بحجم 
 في المائة من التمویل المطلوب.  50سوى أقل من  ىتتلق
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