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أدت أعمال العنف التي ما برحت تدور رحاھا في تعز ومأرب والبیضاء والحدیدة وشبوة والجوف وحجة إلى 
إجبار أكثر من 157,500 شخص على النزوح في عام 2021 فقط، باإلضافة إلى أكثر من 3.3 مالیین شخص
ما زالوا نازحین في جمیع أنحاء الیمن. أما آالف العائالت الموجودة في ھذه المناطق وتعاني من االستضعاف-
جزئیًا بسبب وضعھا االقتصادي الھش- فلم یبق أمامھا خیار سوى البقاء فیھا والعیش في ظل المخاطر الیومیة
.الناجمة عن جبھات القتال النشطة، ومنھا صعوبة الحصول على جمیع االحتیاجات األساسیة بشكل مثیر للقلق

ویتحمل األشخاص الذین یعیشون في تعز، وھي ساحة القتال التي شھدت أطول المعارك أمدًا، وطأة النزاع الممتد
منذ اندالعھ في عام 2015. وأدى العنف إلى إرھاق السكان الذین لم یتسن لھم الفرار. تقول ماجدة البالغة من العمر
40 عاًما، وھي أرملة تعیش مع أطفالھا الثالثة في الجزء الشمالي من مدینة تعز: "نسمع دائًما أصوات اشتباكات
وقصف وانفجارات في الخلفیة. وتتعرض جدران المنزل للقصف المستمر. ولیس بوسعنا مغادرة المنطقة
واستئجار منزل في مكان أكثر أمانًا. ولیس أمامي من خیار سوى البقاء والعیش في حالة دائمة من الخوف على
."سالمة أطفالي

وفي بلد یتعرض فیھ أصًال 16.2 ملیون شخص للتھدید بفعل انعدام األمن الغذائي، تزداد شدة االحتیاجات إلى
الغذاء والمیاه على نحو خطیر في تعز وغیرھا من المناطق المجاورة التي تأثرت بشدة بالعنف المستمر. ومن
المرجح أن یؤدي تصاعد حدة النزاع في أوكرانیا إلى زیادة تقلص إمكانیة وصول الناس إلى احتیاجاتھم األساسیة،
فمن المرجح أن یفضي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة، وال سیما تكلفة الحبوب، حتى مع ارتفاع أسعار الوقود
في جمیع أنحاء العالم. فعلى مدار العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائیة في جمیع أنحاء الیمن ارتفاًعا ھائًال،
األمر الذي ترك أكثر من نصف البالد في حاجة إلى مساعدات غذائیة

وتعاني ھذه المناطق معاناة خطیرة من محدودیة إمكانیة الحصول على سائر االحتیاجات األساسیة مثل الرعایة
الصحیة األساسیة. فبات الوصول إلى المرافق الصحیة ضربًا من ضروب الترف. وتتابع ماجدة حدیثھا فتقول:
"ابنتّي بحاجة ماسة إلى متابعة طبیة دوریة. ویقتضي نقلُھما إلى أقرب مستشفى دفع مبلغ إضافي مقابل النقل
ألن السائقین یرفضون القدوم إلى منطقتنا خوفًا على سالمتھم". وفي جمیع أنحاء الیمن یفتقر 20.1 ملیون من
أصل إجمالي عدد السكان البالغ 30.5 ملیون نسمة إلى الرعایة الصحیة األساسیة. وتبلغ نسبة المرافق الصحیة
العاملة 51 في المائة فقط

وأدت االشتباكات والقصف المستمر على األحیاء الواقعة على خطوط المواجھة في تعز إلى انتشار مشكالت الصحة
النفسیة بین السكان، وال سیما األطفال. فتقول أم سعید: "عندما تتساقط القذائف على الحي الذي نعیش فیھ، یتشبث
أطفالنا بمالبسنا بشدة ویصرخون. لقد فقد كثیر من الناس عقولھم بعد سبع سنوات من العیش في مناطق باتت
االشتباكات والقصف فیھا تشكل جزًءا من حیاتنا الیومیة". وأضافت تقول: "غایة آمالنا أن نحصل على جوال من
"الدقیق وبطانیة
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ویشكل وجود األلغام األرضیة والذخائر غیر المنفجرة خطًرا جسیًما على الناس في جمیع أنحاء الیمن، إال أن عددًا
كبیًرا من ھذه الذخائر یلّوث األرض الممتدة على طول الساحل الغربي للیمن، بالقرب من میناء الحدیدة االستراتیجي
في محافظة تعز ومؤخًرا في المناطق المحیطة بمأرب. وتفید التقاریر بوجود ما یزید عن ملیون لغم أرضي وذخیرة
غیر منفجرة متناثرة في جمیع أنحاء البالد، ما یؤدي إلى مقتل وإصابة مدنیین بشكل یومي

وال تزال االحتیاجات اإلنسانیة في البلد ھائلة، حیث یحتاج ثلثا السكان في الوقت الراھن إلى مساعدة إنسانیة. وتقول
"كاتارینا ریتز"، رئیسة بعثة اللجنة الدولیة في الیمن: "تزداد شدة االحتیاجات بمرور كل دقیقة. ویوجد الیوم
"14.3 ملیون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، بزیادة قدرھا 27 في المائة مقارنة بالعام الماضي

والمخاطر كبیرة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمرات الدولي إلعالن التعھدات بشأن الیمن، وتحث اللجنة الدولیة
المجتمع الدولي على تعزیز االستجابة

في عام 2021، أعلن المؤتمر الرفیع المستوى إلعالن التعھدات بشأن الیمن عن ھدف یتمثل في تحقیق نحو 1.7
ملیار دوالر. وھو مبلغ أقل من إجمالي المبلغ الوارد في إطار خطة االستجابة اإلنسانیة في عام 2020، وأقل
بملیار دوالر مما تم التعھد بتقدیمھ في المؤتمر المعقود في عام 2019. وتحث اللجنة الدولیة المجتمع الدولي على
مواصلة تمویل الجھات الفاعلة في مجال العمل اإلنساني مثل اللجنة الدولیة حتى یتسنى تقدیم مساعدات أفضل
للسكان في الیمن في مجاالت مثل الغذاء والرعایة الصحیة والمیاه النظیفة والحمایة

تقول السیدة ریتز: "مع تدھور الوضع اإلنساني، سیكون تقلیص المساعدة مسألة خطیرة على مالیین العائالت
في جمیع أنحاء الیمن. وأي انخفاض إضافي في التمویل سیكون لھ تأثیر مباشر على حیاة الناس وقدرتنا على
"تزویدھم بمساعدات منقذة للحیاة بشكل مستدام
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مالحظات للمحررین

اللجنة الدولیة في الیمن: حقائق وأرقام

قدمت اللجنة الدولیة أشكاًال مختلفة من الدعم اإلغاثي إلى أكثر من 1,603,605 أشخاص في الیمن في عام
2021.

استفاد أكثر من 5 مالیین شخص في أنشطة برنامج المیاه واإلسكان الذي تنفذه اللجنة الدولیة في أجزاء مختلفة من 
.البلد

توفر اللجنة الدولیة مواد طبیة ومعدات وأدویة لـ 48 مستشفى و3 مراكز لغسیل الكلى و 36 عیادة رعایة صحیة
.أولیة في جمیع أنحاء الیمن
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تقدم اللجنة الدولیة الدعم لعالج عشرات اآلالف من جرحى الحرب كل عام وتقدم خدماتھا إلى أكثر من 54,000
.شخص من ذوي اإلعاقة

تدعم اللجنة الدولیة برامج الدبلوم في تخصص األطراف االصطناعیة وتقویم العظام بالشراكة مع المعھد العالي
للعلوم الصحیة لفائدة 10 طالب (3 سنوات) وتقدم منًحا دراسیة لـ 25 طالبًا لنیل درجة البكالوریوس في المجال
.في عام 2021، ویسرت اللجنة الدولیة لم شمل 17 قاصًرا بأفراد عائالتھم

أجرت اللجنة الدولیة 31 زیارة إلى 16 مكان احتجاز في جمیع أنحاء البلد لضمان توافر ظروف معیشیة مناسبة
للمحتجزین، وتمكینھم من االتصال بعائالتھم، ومعاملتھم معاملة كریمة في جمیع األوقات، ونجحت في زیارة نحو
.20,000 محتجز

:انعدام األمن الغذائي في الیمن

أدى النزاع الذي استمر سبع سنوات، وتبعاتھ المتمثلة في استنزاف الموارد المالیة والمدخرات وانھیار االقتصاد
وارتفاع معدالت التضخم والبطالة واالرتفاع الصارخ في أسعار السلع األساسیة – إلى معاناة حوالي 20 ملیون
.شخص من انعدام األمن الغذائي

ال یزال سوء التغذیة بین النساء واألطفال في الیمن من بین أعلى المعدالت في العالم، حیث تحتاج 1,2 ملیون امرأة
.من أوالت الحمل أو المرضعات و2.3 ملیون طفل دون سن الخامسة إلى العالج من سوء التغذیة الحاد

یعاني 16,2 ملیون شخص من الجوع، منھم نحو 5 مالیین شخص على شفیر المجاعة وما یقرب من 50,000
شخص یعانون أصًال من ظروف تشبھ ظروف المجاعة. وتشیر التقدیرات إلى أن نحو 20 ملیون شخص لیس
بمقدورھم إیجاد أو شراء كمیات كافیة من الغذاء في الیمن یومیًا، ویعاني 3.2 مالیین طفل وامرأة من سوء التغذیة
.الحاد

:استجابة اللجنة الدولیة على الساحل الغربي للیمن

.تواصل اللجنة الدولیة دعم 6 مرافق صحیة، منھا مستشفیان، بالمواد الطبیة لتمكینھا من معالجة جرحى الحرب

تواصل اللجنة الدولیة دعم البنى التحتیة الحیویة في بعض أجزاء محافظة تعز للتخفیف من معاناة األشخاص
.المتضررین من النزاع الذي طال أمده

تواصل اللجنة الدولیة توزیع المواد الغذائیة وغیر الغذائیة والمساعدات النقدیة على األشخاص المتضررین من
.النزاع الذي طال أمده في جمیع أنحاء محافظة تعز

زودت اللجنة الدولیة سجن تعز المركزي بـ 20,000 لتًرا من المیاه في الیوم، و1,740 متًرا مكعبًا في عام
.2021، واستفاد من ھذه الخدمة 900 محتجز

تواصل اللجنة الدولیة دعم مركز إعادة التأھیل البدني في مدینة تعز من خالل تزویده بالمواد وتقدیم الحوافز الالزمة
.لموظفیھ

افتتحت اللجنة الدولیة مكتبًا في مدینة التربة بمحافظة تعز لضمان القرب الكافي من السكان المتضررین في
.المحافظة

قائمة المعلومات
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.حین یبدأ القصف، نلجأ إلى الركن السلیم في غرفتنا

ابنتّي بحاجة ماسة إلى متابعة طبیة دوریة. ویقتضي نقلُھما إلى أقرب مستشفى دفع
مبلغ إضافي مقابل النقل ألن السائقین یرفضون القدوم إلى منطقتنا خوفًا على
.سالمتھم

دائًما ما یصاب المنزل بأعیرة ناریة وال یمكننا الخروج ومغادرة منزلنا واستئجار
.منزل في مكان آخر، فال یمكنني دفع اإلیجار

الخدمات والسلع غیر متوفرة ھنا ألن معظم أصحاب المحالت نزحوا بسبب
.خطورة المنطقة

أنتظر ابنتّي دائًما في الشارع أمام مدرستھما حتى ینتھي وقت المدرسة، فأعود
.بھما إلى المنزل

بدأ النزاع عندما كانت ابنتي تبلغ من العمر عامین ونصف، وھي اآلن في التاسعة
.من عمرھا. تعیش في رعب ألنھا تسمع دائًما أصوات الرصاص واالنفجارات

ال تعلم ابنتي أن ھناك مناطق آمنة أخرى ال توجد فیھا حرب، فھي تعتقد أن العالم
.كلھ في حالة حرب

،أتمنى أن تتوقف الحرب حتى یتسنى لنا العیش بأمان
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فال نشعر بالقلق أنا وابنتّي ونتمكن من الخروج من المنزل ونشعر بقدر أكبر من
.األمان
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:صوتي

أم سعید

نخاطر بحیاتنا والقذائف تصل دائًما إلى المنطقة المحیطة بنا

المنزل معرض للطلقات الناریة والقذائف باستمرار

نعیش بالدور األرضي ونستخدم القبو لالختباء عندما یشتد القصف (خوفًا من
.وصول القذائف) رغم الظالم الدامس ھناك

نحاول احتضانھم عندما یسمعون صوت إطالق نار. حتى نحن الكبار نشعر
.بالخوف

فقد كثیر من الناس عقولھم بعد سبع سنوات من العیش في مناطق باتت االشتباكات
والقصف فیھا تشكل جزًءا من حیاتنا الیومیة، وكثیرون یخضعون للعالج من
.اإلصابات التي سببتھا القذائف التي تصل المنطقة

عندما تتساقط القذائف على الحي الذي نعیش فیھ، یتشبث أطفالنا بمالبسنا بشدة
.ویصرخون

أسعار الغذاء آخذة في الزیادة، فإذا لم یكن لدیك مال فستموت جوًعا

 

أتمنى أن أحصل على جوال من الدقیق ألطفالي وبطانیة ألغطیھم بھا، فلیست لدینا
.أي بطانیات

4:45 5:07 لقطات داخلیة، لقطات تكمیلیة، أم سعید مع حفیدھا

5:08 5:28 لقطات- لقطات تكمیلیة، أم أحمد مع ابنتیھا عائدین من المدرسة
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أم أحمد

.یذھب األطفال إلى المدرسة ونشعر بالقلق علیھم من االشتباكات

ال یمكننا العیش في الطوابق العلویة بسبب الرصاص والقذائف، وكل أھل المنطقة
.یسكنون األقبیة

تصلنا القذائف دائًما، نرید العیش في المدینة، لكن اإلیجار فیھا مرتفع للغایة،
.ولدینا ھنا قبو نعیش فیھ حالیًا

.عندما تقع االشتباكات، نحتمي خلف الجدار حتى تنتھي

ال یمكننا توفیر جمیع الوجبات الیومیة المطلوبة، وعادة ما ندبر فقط الشاي والخبز
.لعائالتنا، ونادًرا ما نحصل على علبة فاصولیاء

األسعار ھنا مرتفعة للغایة، فإذا اشترینا بعض المواد من السوق، فإن االشتباكات
المستمرة في المنطقة التي نعیش فیھا تصیب السائقین بالخوف من إیصال ھذه
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المواد إلینا، وأحیانًا في حالة حدوث اشتباكات، یتركون المواد في منتصف
.الطریق ویرحلون، ونضطر نحن واألطفال إلى حملھا

.ندعو هللا أن تضع الحرب أوزارھا

.نأمل أن تتوقف الحرب وأن یعود كل نازح إلى داره

7:00 7:11
تعز، لقطة خارجیة

لقطة مصورة من طائرة بدون طیار

 

Viewed using Just Read

https://justread.link/

