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وأشـــار األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة إىل أن ثلثـــي اليمنييـــن يحتاجـــون إىل مســـاعدات 
كثر مـــن 16 مليون شـــخًصا الجوع هذا  إنســـانية للبقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة، بينما ســـيواجه أ
العـــام، وهنـــاك نحـــو 50,000 يمني يتضورون جوًعا حتى الموت بالفعل يف ظروف تشـــبه 
المجاعـــة. ســـيعاين مـــا يقرب من نصف أطفال اليمن دون الخامســـة من العمر من ســـوء 
التغذيـــة الحـــاد، بينهـــم 400,000 طفـــل مـــن المحتمـــل أن يموتـــوا إذا لـــم يتلقـــوا العـــاج 

العاجل.

المطلوب (بالدوالر األمريكي)

3.85
األشخاص المحتاجين

20.7
األشخاص المستهدفين

16
الشركاء المنفذون

 للعمليات اإلنسانية

167 مليارات مليون مليون

ينفد التمويـــل الخاص بالعمليـــات اإلغاثية 
رفيـــع  التعهـــدات  مؤتمـــر  يف  ســـريًعا. 
المســـتوى، طالبـــت األمـــم المتحـــدة بمبلـــغ 
العـــام  هـــذا  أمريكـــي  3.85 مليـــارات دوالر 
لمساعدة 16 مليون يمني محتاج بشدة. 

تـــم التعهـــد بنحـــو 1.7 مليـــار دوالر أمريكـــي 
يف المؤتمـــر رفيـــع المســـتوى الـــذي حضـــره 
كثـــر مـــن 100 ممثـــل من الـــدول األعضاء  أ
الدوليـــة  والمنظمـــات  المانحـــة  والجهـــات 
ووكاالت األمـــم المتحـــدة والمنظمـــات غيـــر 
المـــدين.  المجتمـــع  ومنظمـــات  الحكوميـــة 
وصفـــت األمـــم المتحدة مخرجـــات المؤتمر 
كـ”مخيبـــة لآلمـــال”. فالتعهـــدات التـــي تـــم 
اإلعـــان عنهـــا كانت أقـــل مما تـــم الحصول 
لعـــام  اإلنســـانية  االســـتجابة  لخطـــة  عليـــه 

2020، وأقـــل بمبلـــغ مليـــار دوالر عن مبلغ 
التعهـــدات يف المؤتمـــر الـــذي ُعقـــد يف عـــام 

   .2019

العـــام  األميـــن  قـــال  الختاميـــة،  كلمتـــه  يف 
غوتيريـــش:  أنطونيـــو  المتحـــدة  لألمـــم 
والرجـــال  والنســـاء  األطفـــال  “ماييـــن 
اليمنييـــن بحاجـــة ماســـة إىل المســـاعدات 
للعيـــش. قطـــع المســـاعدات عنهـــم بمثابـــة 
حكـــم اإلعـــدام. أفضل ما يمكـــن قوله اليوم 
هـــو أن هـــذه التعهـــدات تمثل دفعـــة أولية. 
أشـــكر أولئك الذين تعهدوا بســـخاء وأناشد 
يمكنهـــم  مـــا  يف  مجـــدًدا  التفكيـــر  اآلخريـــن 
فعلـــه للمســـاعدة يف تفـــادي أســـوأ مجاعـــة 

شهدها العالم منذ عقود.”
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وقـــال وكيـــل األميـــن العـــام للشـــؤون اإلنســـانية، مـــارك 
لوكـــوك: “إننـــا يف مفتـــرق طريـــق مـــع اليمـــن. يمكـــن أن 
نختار المســـار المؤدي إىل الســـام أو أن نترك اليمنيين 
العالـــم منـــذ عقـــود. إن  ينزلقـــون إىل أســـوأ مجاعـــة يف 
ســـتمنع  المائـــم  بالشـــكل  الممولـــة  اإلغاثـــة  عمليـــات 
انتشـــار المجاعـــة وســـتوفر الظـــروف للســـام الدائـــم. إذا 

لم ُتطعم الناس، فإنك تطعم الحرب”.

وقال ســـعادة الســـيد أوغناســـيو كاســـيس، نائب رئيس 
سويســـرا ورئيـــس اإلدارة االتحاديـــة للشـــؤون الخارجيـــة: 
“ال يعتبـــر كوفيـــد-19 أزمة صحية على مســـتوى العالم 
فحســـب، ولكنه يعمل كعدســـة مكبرة. يعاين اليمنييون 
لســـنوات مـــن الصـــراع المســـلح والمجاعـــة واألمـــراض 
معـــدالت  وارتفـــاع  المنـــاخ  تغيـــر  آثـــار  ومـــن  المعديـــة 
التضخـــم. جعـــل كوفيـــد-19 الوضع المعيشـــي المزري 

لهؤالء األشخاص أسوأ.” 

وقالت ســـعادة الســـيدة آن ليندا، وزيرة خارجية السويد: 
“اليمـــن هـــو أخطـــر مـــكان يف العالـــم بالنســـبة لألطفـــال. 
إنهـــاء  هـــو  اإلنســـانية  لألزمـــة  المســـتدام  الوحيـــد  الحـــل 
علـــى  يجـــب  للصـــراع.  سياســـي  حـــل  وإيجـــاد  القتـــال 
اإلنســـانية  االســـتجابة  تمويـــل  زيـــادة  الـــدويل  المجتمـــع 
الدعـــم  وزيـــادة  المتحـــدة  األمـــم  قبـــل  مـــن  المنســـقة 

السياسي لجهود السام التي تقودها األمم المتحدة.”

وزيـــر  فريـــده،  أولســـون  بيـــر  الســـيد  ســـعادة  وأضـــاف 
التعاون اإلنمايئ الدويل والشـــؤون اإلنســـانية الســـويدي: 
“اليمنييـــون يجوعـــون جـــراء اســـتمرار الصـــراع. وبـــدون 
زيـــادة الدعـــم لاســـتجابة اإلنســـانية، ســـيواجهون أســـوأ 
مجاعـــة شـــهدها العالم منذ عقـــود. ينبغي على الجهات 
المانحـــة أن تظهـــر التزاماتهـــا اآلن تجاه الشـــعب اليمني 

وتجاه إنسانيتنا المشتركة.”

القطاعيــة المجموعــة 
لمحتاجيــن  ا

فين لمســتهد ا
المطلــوب التمويــل  عــدد شــركاء

اإلنســاين  العمــل 
نســبة

فين لمســتهد ا

901,708 99% األمن الغذايئ والزراعة
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يف عـــام 2020، انخفـــض التمويـــل الخـــاص بالعمليات 
اإلغاثيـــة يف اليمـــن بصـــورة كبيـــرة. تلقى شـــركاء العمل 
غيـــر  والمنظمـــات  المتحـــدة  األمـــم  لـــدى  اإلنســـاين 
نحـــو نصـــف  أو  أمريكـــي،  الحكوميـــة 1.9 مليـــار دوالر 
المبلـــغ الـــذي حصلـــوا عليـــه العـــام الماضـــي ونصـــف 
المبلـــغ المطلـــوب. كان ال بـــد مـــن قطـــع المســـاعدات 
نتيجـــة لذلـــك، فلـــم يحصـــل عليهـــا األشـــخاص الذيـــن 

يحتاجون للمساعدة.” 

المتحـــدة  األمـــم  وكاالت  تهـــدف  العـــام،  هـــذا  خـــال 
كثر من 16 مليون شـــخص. ونظًرا للبيانات  مســـاعدة أ
المقلقـــة حـــول مخاطـــر المجاعة، حيث يعـــاين نحو 2.3 
العمـــر مـــن ســـوء  الخامســـة مـــن  مليـــون طفـــل دون 
التغذيـــة الحاد، باالضافة إىل وجود كوفيد-19 والكوليرا 
علـــى  المانحـــة  الجهـــات  نحـــث  األخـــرى،  والتهديـــدات 

توفير األموال دون تأخير. 

ال تزال اليمن تشهد أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

كبر أزمة إنســـانية على مســـتوى  ال تزال اليمن تشـــهد أ
العامـــة  النظـــرة  وثيقـــة  تحليـــل  إىل  اســـتناداً  العالـــم. 
أصـــدره  الـــذي   2021 لعـــام  اإلنســـانية  لاحتياجـــات 
فبرايـــر   22 يف  اليمـــن  يف  اإلنســـاين  الُقطـــري  الفريـــق 
كثـــر من 20.7 مليون  2021، تشـــير التقديـــرات إىل أن أ
عـــام  يف  اإلنســـانية  المســـاعدات  إىل  بحاجـــة  شـــخص 
2021، يف حيـــن تشـــير التقديـــرات إىل أن 12.1 مليـــون 
يواجـــه  للمســـاعدات.  ماســـة  بحاجـــة  منهـــم  شـــخص 
لشـــدة  أســـوأ  مســـتويات  أو  أزمـــة،  األشـــخاص  هـــؤالء 
االحتياجـــات، للحصول على ضروريات الحياة والحفاظ 
التكيـــف  واســـتراتيجيات  وســـامتهم،  علـــى صحتهـــم 
التـــي يتبعونهـــا لمجـــرد البقـــاء علـــى قيـــد الحيـــاة فقط. 
يغطـــي التحليـــل جميع مديريـــات اليمـــن البالغ عددها 
333 مديريـــة، إذ أن كل مديريـــة منهـــا تأثـــرت باألزمـــة 

اإلنسانية.

األزمـــة اإلنســـانية يف اليمـــن هـــي نتاج الصراع المســـلح 
العنيـــف الـــذي تصاعـــد قبـــل ســـت ســـنوات، وأدى إىل 
ممـــا  المدنييـــن،  مـــن  اآلالف  عشـــرات  وجـــرح  مقتـــل 
تســـبب يف معانـــاة شـــديدة للشـــعب اليمنـــي. يف عـــام 
2020، اشـــتدت حدة الصراع ونزح 172,000 شخص، 
األمـــر الـــذي نتج عنه ارتفاع عـــدد النازحين داخلياً إىل 4 

مايين شخص على األقل.

وُيعـــد تقلـــص النمـــو االقتصـــادي عامًا رئيســـًيا اضافًيا 
االقتصـــاد  انهيـــار  اســـتمر   ،2020 عـــام  يف  للمعانـــاة. 
والعملـــة يف ظـــل اســـتنفاد االحتياطيـــات مـــن العمات 
المـــواد  دعـــم  علـــى  الحكومـــة  قـــدرة  وعـــدم  األجنبيـــة 
الغذائيـــة والســـلع األخـــرى التـــي تعتمـــد اليمـــن علـــى 
اســـتيرادها بنســـبة 90 بالمائـــة. تفاقـــم الوضـــع بســـبب 
التراجـــع العالمـــي الناجـــم عن تفشـــي جائحـــة فيروس 
يف  حـــاد  انخفـــاض  إىل  أدى  ممـــا  المســـتجد  كورونـــا 
كبـــر مصـــدر للعملـــة األجنبيـــة  التحويـــات الماليـــة – أ
وشـــريان حيـــاة للكثيـــر مـــن األســـر حيـــث يعيـــش 80 
بالمائـــة مـــن الســـكان تحـــت خـــط الفقـــر. نتيجـــة لذلك، 
فـــإن مايين األشـــخاص اآلخرين ال يســـتطيعون تحمل 
تكاليف تلبية احتياجاتهم األساســـية. أدت أزمة الوقود 
يف الشـــمال إىل ارتفـــاع األســـعار، وبذلـــك أصبـــح تقديم 
الخدمـــات الخاصة بمجموعة قطـــاع الصحة ومجموعة 
قطـــاع المياه والصرف الصحي والنظافة يشـــكل تحديًا 
اضافًيـــا. تعرضـــت قـــدرة الحكومـــة علـــى دفـــع الرواتب 
والمعاشـــات التقاعدية للموظفين العموميين بشـــكل 

منتظم للعرقلة، كما تدهورت الخدمات العامة. 

يتجلى أثر العوامل المجتمعة المحركة لألزمة بشـــكل 
كثـــر وضوحـــاً يف تزايد مخاطر المجاعة وســـوء التغذية  أ
الحـــاد الوخيـــم وتفشـــي األمـــراض والخســـائر البشـــرية 
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الناجمـــة عـــن الصـــراع والنزوح القســـري وعكس مســـار 
المكاســـب اإلنمائيـــة التي تحققـــت يف الماضي. كما من 
المحتمـــل أن تـــؤدي المخاطـــر الطبيعيـــة المتكـــررة إىل 
زيـــادة أوجـــه الضعـــف واالحتياجـــات اإلنســـانية يف عـــام 
2021. هنـــاك خطـــر حقيقـــي يتمثـــل يف حدوث تســـرب 
آثـــار مدمـــرة علـــى  لـــه  نفطـــي كبيـــر ُيحتمـــل أن تكـــون 
الســـكان إذا لـــم يتـــم بشـــكل عاجـــل إجراء صيانـــة لناقلة 
النفـــط “صافـــر” العائمـــة الراســـية قبالـــة ســـاحل البحـــر 
األحمـــر. باإلضافـــة إىل ذلك، كان لســـلوك أطراف الصراع 
وصـــول  ســـيما  ال   – اإلغاثـــة  عمليـــة  علـــى  عميـــق  أثـــر 
وجمـــع  المســـاعدات  وتقديـــم  اإلنســـانية  المنظمـــات 

البيانات.

لاحتياجـــات  العامـــة  النظـــرة  وثيقـــة  تحليـــل  يتوقـــع 
اإلنســـانية أن يـــزداد الوضـــع تدهوراً يف عـــام 2021، ومن 
المتوقـــع أن تـــزداد شـــدة االحتياجـــات ما لم يتـــم ايقاف 
الحـــرب ومـــا لـــم يحـــدث تحســـن يف االقتصاد وزيـــادة يف 
التمويـــل اإلنســـاين. يف حالـــة عـــدم التوصـــل إىل اتفـــاق 
بســـقوط  التســـبب  يف  الصـــراع  سيســـتمر  سياســـي، 
بالبنيـــة  أضـــرار  وإلحـــاق  والنـــزوح  المدنييـــن  الضحايـــا 
التحتية الحيوية؛ بما يف ذلك المستشـــفيات والمدارس 
وطرق اإلمداد الرئيســـية واألســـواق االقتصادية. يف حين 
العمليـــات  إعاقـــة  يف  سيســـتمر  المســـلح  الصـــراع  أن 
اإلنســـانية، فمـــن المتوقع أن تظل القيـــود البيروقراطية، 
التي أعاقت االســـتجابة اإلنسانية يف السنوات الماضية، 

تمثل العقبة الرئيسية أمام العمليات اإلنسانية.
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عدد األشخاص المحتاجين بحسب المجموعة القطاعية (2021)

25,000 <50,000 - 25,001100,000 - 50,001250,000 - 100,001250,000 >

المصدر: وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021

األشخاص المحتاجين بحسب المديرية )2021(

ارتفــع عــدد الجبهــات القتاليــة النشــطة مــن 33 إىل 49 جبهــة 
مــا بيــن 2019 و2020

أكثــر مــن ألفيــن ُقتــل وُجــرح 2,087 مدنًيــا يف عــام 2020 
كنتيجــة مباشــرة للصراع

ارتفعت أســعار الســلع الغذائية والوقود بنســبة تزيد عن 
%150 مقارنــة بمســتويات مــا قبــل األزمة

انخفضــت قيمــة الريــال اليمنــي بمقــدار الثلثين يف الشــمال 
وثالثــة أربــاع يف الجنــوب مقارنــة بمعــدالت مــا قبل األزمة

تضرر أكثر من 300,000 شــخص جراء الســيول خالل 
عام 2020

الخســائر يف مجال الزراعة بســبب الجراد يف عام 2020م

يعيــش 80 يف المائــة مــن اليمنييــن تحــت خــط الفقر

فقــدت أكثــر مــن 40 يف المائــة مــن األســر اليمنيــة مصادر 
دخلها الرئيســية 40%

80%

150

الصراع

االنهيار االقتصادي

اتجاهات األسواق وتقلبات أسعار الصرف

الكوارث والمخاطر الطبيعية

%

أكثر من

ألف

مليون

المصدر: وثيقة النظرة العامة لالحتياجات اإلنسانية لعام 2021

العوامل المسببة لألزمة
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الحصار والصراع يسببا خسائر فادحة باقتصاد اليمن 

فادحـــة  بخســـائر  المســـتمر  والصـــراع  الحصـــار  تســـبب 
عـــن  يزيـــد  بمـــا  تقلـــص  الـــذي  اليمـــن،  اقتصـــاد  علـــى 
رفـــع  بـــدون   .2015 يف  الصـــراع  بدايـــة  منـــذ  النصـــف 
الحصـــار واســـتقرار االقتصـــاد الكلـــي وبـــدون وجود بنك 
مركـــزي لديه أمـــوال كافية، فإنه من المتوقع أن تشـــهد 
البيئـــة االجتماعيـــة واالقتصاديـــة المزيد مـــن التدهور يف 
خســـائر  أن  إىل  الخبـــراء  تقديـــرات  تشـــير   .2021 عـــام 
الناتـــج المحلـــي اإلجمـــايل التي تم تحملها يف الســـنوات 
الخمـــس األوىل مـــن الصـــراع يمكـــن أن تتضاعـــف إىل 
181 مليـــار دوالر أمريكـــي يف حال اســـتمر الصراع خال 
الريـــال  قيمـــة  تســـتمر  أن  المتوقـــع  مـــن   .2022 عـــام 
اليمنـــي يف االنخفـــاض، األمـــر الـــذي يؤثـــر بشـــدة علـــى 

القوة الشرائية للسكان.

مـــن  العديـــد  ويتلقـــى  نـــادرة  العمـــل  فـــرص  أصبحـــت 
الموظفيـــن - خاصـــة يف القطاع العـــام – رواتبهم بصورة 
جزئيـــة وغيـــر منتظمـــة منـــذ ســـنوات. يف غضـــون ذلـــك، 
أدت القيـــود المفروضـــة علـــى الـــواردات إىل ارتفـــاع حاد 

يف أسعار الوقود يف الشمال.

وألن اليمـــن تســـتورد نحـــو 90 بالمائـــة مـــن احتياجاتهـــا 
مـــن الغـــذاء والوقـــود - وكل شـــيء آخـــر تقريًبـــا - أدى 
انخفـــاض قيمـــة الريـــال اليمنـــي إىل تضائـــل شـــديد يف 
تـــداول  يتـــم  الجنـــوب،  لليمنييـــن. يف  الشـــرائية  القـــدرة 
ريـــال مقابـــل  حـــوايل 880  بلـــغ  بســـعر صـــرف  الريـــال 
الـــدوالر األمريكـــي، أي تســـاوي قيمـــة الريـــال نحـــو ربـــع 
ويف  الصـــراع.  بـــدء  قبـــل  عليهـــا  كان  التـــي  قيمتـــه 
أعلـــى  الصـــرف  ســـعر  يعتبـــر  الشـــمالية،  المحافظـــات 

بثاث مرات تقريًبا من مستويات ما قبل الصراع.

وتســـارع انخفاض قيمـــة الريال يف األشـــهر األخيرة، مما 
تراجـــع  أثـــر  كان  المـــايل.  التضخـــم  تصاعـــد  إىل  أدى 
االقتصـــاد العالمـــي جـــراء فيـــروس كورونـــا علـــى تدفـــق 
التحويـــات الماليـــة مـــن اليمنييـــن العامليـــن يف الخارج 
أحـــد العوامـــل التـــي تقـــف وراء انخفـــاض قيمـــة الريال، 
وفًقـــا لبعـــض التقديـــرات، انخفضت التحويات بنســـبة 
تصـــل إىل 80 بالمائـــة يف عـــام 2020 وبـــدأت التعـــايف 
ببـــطء منذ بداية عام 2021. كانت التحويات لســـنوات 
كبـــر مصدر للعملة األجنبيـــة يف الباد، باالضافة  عديـــدة أ

إىل كونها مصدًرا رئيسًيا للدخل لمايين اليمنيين.

ومن العوامل التي تســـببت بصورة كبيرة ومباشـــرة يف 
ضـــخ  عمليـــات  إىل  االفتقـــار  الريـــال  قيمـــة  انخفـــاض 
المانحـــة،  الجهـــات  المدعومـــة مـــن  العمـــات األجنبيـــة 
اســـتيراد  لدعـــم  الماضـــي  يف  ُتســـتخدم  كانـــت  والتـــي 
الســـلع األساســـية والحفـــاظ علـــى ســـعر الصـــرف عنـــد 
مســـتويات ثابتـــة. تم اســـتنفاد الوديعة النقديـــة البالغة 
2.2 مليـــار دوالر أمريكي التي قدمتهـــا المملكة العربية 
الســـعودية للبنـــك المركـــزي اليمنـــي يف عـــدن، والتـــي 
شـــراء  علـــى   2018 مـــارس  منـــذ  المورديـــن  ســـاعدت 
الســـلع األساســـية بأســـعار الصـــرف المدعومـــة، مما أثر 
علـــى قـــدرة البنـــك المركزي اليمني علـــى تغطية أموال 
واردات الســـلع األساســـية بالعملة األجنبية. دعا منسق 
اإلغاثـــة الطارئـــة، مارك لوكوك، بصورة متكررة الشـــركاء 
يف اليمـــن إىل العمـــل مع الحكومة لتوفير عمليات ضخ 
النقـــد األجنبي لتحقيق اســـتقرار قيمة الريال والســـماح 
لموظفـــي  المتأخـــرة  الرواتـــب  بعـــض  بدفـــع  للحكومـــة 

القطاع العام الرئيسيين.

الغذائيـــة بنســـبة 17.5  ارتفـــع معـــدل تضخـــم الســـلع 
بالمائـــة يف ينايـــر 2021، مقارنـــة بشـــهر يناير 2020. ويف 
غضـــون ذلـــك، ارتفعـــت أســـعار الوقـــود يف المحافظات 
الشـــمالية لمـــدة ســـبعة أشـــهر متتالية، ارتفعت أســـعار 
الموازيـــة  الســـوق  يف  الطبـــخ  وغـــاز  والديـــزل  البتـــرول 
مقارنـــة  التـــوايل،  علـــى  بالمائـــة  و88  و70   59 بنســـبة 
باألســـعار الرســـمية التـــي ظلـــت دون تغييـــر. لـــم يكـــن 
المـــؤدي  الوحيـــد  العامـــل  الريـــال  قيمـــة  انخفـــاض 
للتضخـــم. كمـــا لعبـــت القيـــود المفروضة على اســـتيراد 
الســـلع األساســـية دوًرا. ظلـــت واردات الوقـــود بالقـــرب 
مـــن المســـتويات المتدنيـــة منذ بداية عـــام 2021 ، مما 
ســـاهم يف نقـــص الوقود بصـــورة حادة وارتفاع األســـعار 
بســـرعة يف المحافظات الشـــمالية. ودعا الســـيد لوكوك 
بصـــورة متكـــررة إىل رفع القيـــود المفروضة على الموائن 
اليمنية لتســـريع حركة الســـلع التي تشـــتد الحاجة إليها 

والمساعدة يف خفض أسعارها.
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تصعيـــد األعمـــال القتاليـــة يف مأرب يجبـــر آالف النازحين على 

الهـــروب مجدًدا  

اســـتمرت االشـــتباكات العنيفـــة التـــي اندلعـــت يف عـــدد 
مـــن مديريـــات محافظـــة مـــأرب يف األســـبوع األول مـــن 
كثـــر مـــن 8,000  فبرايـــر 2021م، ممـــا أدى إىل نـــزوح أ
إىل  األوليـــة  الميدانيـــة  التقاريـــر  تشـــير  مـــدين.  شـــخص 
مـــن  مـــأرب، وخاصـــة  داخـــل محافظـــة  نـــزوح جماعـــي 

مديرية صرواح، التي شهدت أعنف المعارك.

تســـتضيف محافظـــة مـــأرب مـــن قبـــل مـــا يقـــدر بنحـــو 
كبر عدد للنازحين  مليـــون شـــخص نازح داخلياً – وهـــو أ
يف اليمـــن وفًقـــا للســـلطات المحليـــة - ويعيش البعض 
يف حـــوايل 125 موقًعـــا للنازحيـــن. وتســـتضيف مديريـــة 
14موقًعـــا  نـــازح يف  30,000 شـــخص  صـــرواح حـــوايل 

للنزوح على

األقـــل، وهنـــاك تقاريـــر أبلغـــت عـــن القتـــال بالقـــرب من 
فـــإن  للهجـــرة،  الدوليـــة  عـــدة مواقـــع. ووفًقـــا للمنظمـــة 
بعـــض النازحيـــن قـــد نزحـــوا ثـــاث مـــرات يف المتوســـط، 
مواقـــع  يف  يعيشـــون  الجـــدد  النازحيـــن  معظـــم  وكان 
النـــزوح، ويقـــال إن البعـــض يحملون مأواهـــم معهم إىل 

مواقعهم الجديدة.

ال يـــزال إجمـــايل عـــدد الضحايا المدنيين وعـــدد النازحين 
المناطـــق  يف  القتـــال  اســـتمرار  بســـبب  واضـــح  غيـــر 
المتضـــررة. تقـــدر المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة أن 1,152 
أســـرة )8,064 شـــخًصا( قـــد نزحـــت منـــذ 8 فبرايـــر وقد 
يكـــون العـــدد الفعلـــي لألســـر النازحـــة أعلـــى مـــن ذلـــك 
كثر أمانًا  بكثير. فرَّت معظم األســـر النازحـــة إىل مناطق أ
داخـــل منطقتي صـــرواح ومأرب الـــوادي ومدينة مأرب. 
غالبيـــة النـــزوح هـــي نـــزوح للمـــرة الثانيـــة مـــن مواقـــع 
أمانًـــا يف  كثـــر  أ مناطـــق  إىل  الحاليـــة  النازحيـــن  وأماكـــن 
صـــرواح. تضـــررت أربعـــة مواقـــع للنازحيـــن يف صرواح - 
الـــزور، وذنـــة الهيال، وذنـــة )الصوابين(، والمستشـــفى - 

وتـــم إخـــاء أحدهـــا بســـبب األعمـــال القتاليـــة واضطرت 
اثنتان من المرافق الصحية إىل تعليق العمل فيهما. 

مـــع اســـتمرار القتـــال، مـــن المتوقـــع أن يواصـــل المزيد 
مـــن المدنييـــن الفـــرار نحـــو الضواحـــي الشـــرقية لمدينة 
مواقـــع  أصبحـــت  حيـــث  مـــأرب،  مدينـــة  وإىل  صـــرواح 
فـــوق  االســـتجابة  وقـــدرات  بالفعـــل  النازحيـــن مكتظـــة 
المدينـــة  نحـــو  القتاليـــة  األعمـــال  انتقلـــت  إذا  طاقتهـــا. 
والمناطـــق المحيطة بها، فقد تؤدي إىل نزوح 385,000 
مـــع  المدينـــة وإىل حضرمـــوت،  آخريـــن خـــارج  شـــخًصا 
تقييـــد وصـــول المســـاعدات اإلنســـانية ووضـــع ضغـــوط 

كبيرة على الموارد المحدودة أصا.

يســـتمر شـــركاء العمـــل اإلنســـاين يف الميـــدان بتوســـيع 
نطـــاق تقييـــم االحتياجـــات والتخطيـــط للطـــوارئ. عمـــل 
الشـــركاء على رفع مســـتوى االســـتجابة للنازحين الذين 
يمكـــن الوصـــول إليهـــم وحـــددوا المـــأوى والمـــواد غيـــر 
الغذائيـــة والغـــذاء والميـــاه والصـــرف الصحـــي والصحـــة 
ومســـاعدات الحمايـــة باعتبارهـــا احتياجـــات ملحـــة. اقرأ 

المزيد: تقرير مستجدات األوضاع يف مأرب، العدد 1

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-(
marib-situation-update-no-1-27-february-

 )2021-enar

كان هنـــاك مخـــاوف واســـعة النطـــاق مـــن قبـــل الـــدول 
محافظـــة  القتاليـــة يف  األعمـــال  تصاعـــد  مـــن  األعضـــاء 
مأرب. ففي جلســـة اإلحاطة التـــي عقدها مجلس األمن 
التابـــع لألمـــم المتحدة يف 18 فبراير، حذر مارك لوكوك، 
لألمـــم  العـــام  األميـــن  الطارئة/وكيـــل  اإلغاثـــة  منســـق 
المتحـــدة، مـــن أن تصعيـــد الهجمـــات علـــى مـــأرب كان 
مـــن  اآلالف  مئـــات  “بإرســـال  وهـــدد  للغايـــة  خطيـــًرا 
األشـــخاص مـــرة أخرى للفرار للنجـــاة بحياتهم يف الوقت 

840 صرواح
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مدينة مأرب

مأرب
39

اليمن

مفتاح الخريطة

نزوح
عدد األسر النازحة حديًثا #

المصدر: المنظمة الدولية للهجرة



الـــذي ينبغـــي علـــى الجميـــع فعـــل كل مـــا يف وســـعهم 7
لوقـــف المجاعـــة”. ويف 19 فبراير، أعرب متحدث باســـم 
مكتـــب المفـــوض الســـامي لحقـــوق اإلنســـان عـــن قلقه 
المتزايـــد بشـــأن مصيـــر المدنييـــن وحـــث أطـــراف النـــزاع 
علـــى حمايـــة جميـــع المدنيين واحتـــرام مبـــادئ القانون 

الدويل اإلنساين بشأن سير األعمال القتالية. 

نطـــاق  بتوســـيع  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  يســـتمر 
االســـتجابة والجاهزيـــة. حيـــث تمـــت مســـاعدة مـــا يقـــدر 
بنحـــو 11,000 نـــازح. تتواجـــد 25 منظمـــة إغاثيـــة، بمـــا 
فيها ســـبع وكاالت لألمم المتحدة وســـت منظمات غير 
حكوميـــة دوليـــة و12 منظمة غير حكومية وطنية، حيث 
تقـــدم المســـاعدات يف مـــأرب. أرســـل مكتـــب تنســـيق 
الشـــؤون اإلنســـانية اثنـــان مـــن موظفيـــه لتعزيـــز عمليـــة 
التنســـيق. يوجـــد فريـــق عمل خاص للتنســـيق يف مأرب 
لتنســـيق  اإلنســـانية  الشـــؤون  تنســـيق  مكتـــب  بقيـــادة 
االســـتجابة. يتألـــف فريـــق العمـــل من تســـع مجموعات 
قطاعيـــة والتي تشـــمل األمن الغـــذايئ، إدارة المخيمات، 

المـــأوى، الميـــاه والصـــرف الصحـــي والنظافـــة، الصحـــة، 
آليـــة االســـتجابة الســـريعة، التغذيـــة، الحمايـــة، التعليـــم. 
ويجـــري وضـــع الخطـــط لتحويل فريق العمـــل إىل فريق 
تنســـيق إقليمـــي يعمـــل بكافـــة طاقته، وتـــم االنتهاء من 

وضع الخطة التشغيلية لمأرب.  

آالف المهاجرين تقطعت بهم الُسبل يف مأرب
باالضافـــة لعـــدد النازحيـــن المقـــدر بنحـــو مليـــون نازح يف 
كثـــر من 4,500 مهاجر  محافظة مأرب، تقطعت ســـبل أ
العربيـــة  المملكـــة  إىل  ســـيتوجهون  كانـــو  الذيـــن  مـــن 
إغـــاق  بســـبب  وذلـــك  مـــأرب  الســـعودية يف محافظـــة 
الحـــدود. اســـتقر العديـــد منهـــم يف منطقـــة بطحـــاء بـــن 
معيلـــي يف تجمعـــات المســـاكن المتنقلـــة، حيـــث تقـــدم 
اإلنســـاين  العمـــل  وشـــركاء  للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة 
الميـــاه  مســـاعدات  فيهـــا  بمـــا  األساســـية،  الخدمـــات 
الغذائيـــة  غيـــر  والمـــواد  والنظافـــة  الصحـــي  والصـــرف 
بيـــن  مســـتمرة  توتـــرات  عـــن  أنبـــاء  وردت  والحمايـــة. 
المهاجريـــن  وبيـــن  المحلـــي  والمجتمـــع  المهاجريـــن 
األحـــدث واألكثـــر اســـتقراًرا، وتعمـــل المنظمـــة الدوليـــة 

للهجرة للحد من هذه التوترات.

انضـــم عـــدة مئـــات مـــن الوافديـــن الجـــدد إىل تجمعـــات 
خاصـــة  كثيـــرون،  وأفـــاد  ينايـــر،  يف  المتنقلـــة  المســـاكن 
يف  المعاملـــة  وســـوء  للعنـــف  تعرضـــوا  أنهـــم  النســـاء، 
النســـاء  تعتبـــر  التفتيـــش.  نقـــاط  عنـــد  غالًبـــا  رحلتهـــم، 
والفتيـــات األكثـــر ضعًفا للتعـــرض لاســـتغال وكثيًرا ما 
يتـــم اســـتغالهن من قبـــل الُمتجريـــن والمهربين، الذين 
يتحكمـــون يف تحركاتهن ومصـــادر دخلهن، وحين يصلن 
الُمتجـــر.  أو  للمهـــرب  ُيتوقـــع أن يدفعـــن  إىل وجهتهـــن، 
قـــدرت المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة أنـــه يف النصـــف الثاين 
مـــن شـــهر ينايـــر، أُجبـــرت نحو 100 امـــرأة علـــى االنتقال 
إىل صنعـــاء للعمل كخادمات منازل بينما أُجبرت نســـاء 
يف  ديونهـــن  لســـداد  العمـــل  علـــى  أخريـــات  مهاجـــرات 

مـــزارع يف مـــأرب. تعتبر المواد الغذائيـــة والرعاية الطبية 
الدوليـــة  المنظمـــة  وتوفـــر  شـــيوًعا،  األكثـــر  االحتياجـــات 
للهجـــرة الخيام والغذاء والمـــاء؛ وتقوم باالحاالت الخاصة 
للحـــاالت  الفرديـــة  الرعايـــة  وتوفـــر  الطبيـــة؛  بالرعايـــة 
الضعيفـــة. كمـــا أدى االرتفاع األخيـــر لألعمال القتالية إىل 
نـــزوح المهاجريـــن، حيـــث نـــزح مـــا بيـــن 30 و40 عامـــل 
مزرعـــة إثيـــويب مـــن ذنـــة )الهيـــال( والـــزور إىل الروضـــة. 
وخـــال الثاثـــة األســـابيع األوىل من شـــهر فبراير، وزعت 
المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة 1,356 مـــن مجموعـــة المواد 
الغذائيـــة على 1,129 رجـــًا و227 امرأة يف مدينة مأرب 
كثر الفئات  ومـــأرب الـــوادي. يعتبر المهاجرون مـــن بين أ
احتياجاتهـــم  تـــزال  ال  حيـــث  والمســـتبعدة،  المهمشـــة 

شديدة يف جميع أنحاء اليمن.

أسر تهرب من األعمال القتالية يف مديرية صرواح. مصدر الصورة: المنظمة 
الدولية للهجرة

نساء مهاجرات تقطعت بهن السبل يف مأرب. مصدر الصورة: المنظمة 
الدولية للهجرة
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سجاد محمد ساجد
 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن

sajid@un.org :بريد الكتروين

تابيوا غومو
رئيس وحدة االتصال والتقارير، اليمن-صنعاء

 تلفون: 967-712-222-860+
gomo@un.org :بريد الكتروين

 إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط:
 www.unocha.org/yemen 

www.unocha.org 
www.reliefweb.Int

مجتمـــع العمـــل اإلنســـاين يرحـــب بديفيـــد غريـــزيل، المنســـق 
الجديـــد للشـــؤون اإلنســـانية لليمـــن   

يف 15 فبرايـــر، قام األمين العـــام لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش بتعيين ديفيد غريزيل مـــن الواليات المتحدة 
الشـــؤون  ومنســـق  المتحـــدة  لألمـــم  مقيـــم  كمنســـق 
اإلنســـانية لليمـــن. يمتلك الســـيد غريزيل الخبـــرة الدولية 
والمســـاعدات  الســـام  حفـــظ  يف  عاًمـــا   40 مـــن  ألكثـــر 
قياديـــة يف  مناصـــب  عـــدة  والتنميـــة. شـــغل  اإلنســـانية 
األمـــم المتحـــدة، من بينها مؤخـــًرا، نائب الممثل الخاص 
لألميـــن العـــام للحمايـــة والعمليـــات مـــع بعثـــة منظمـــة 
األمـــم المتحدة لتحقيق االســـتقرار يف جمهورية الكونغو 
األمـــم  منســـق  مناصـــب  شـــغل  كمـــا  الديمقراطيـــة. 
إيبـــوال، ونائـــب  لفيـــروس  الطارئـــة  المتحـــدة لاســـتجابة 
االســـتقرار  لتحقيـــق  العـــام  لألميـــن  الخـــاص  الممثـــل 
وســـيادة القانون، ومنســـق الشـــؤون اإلنســـانية مع بعثة 

األمـــم المتحـــدة المتكاملـــة المتعـــددة األبعـــاد لتحقيـــق 
االســـتقرار يف مـــايل، ورئيس بعثة مكتـــب األمم المتحدة 
يف مـــايل، ومنســـق إقليمـــي للشـــؤون اإلنســـانية لألزمـــة 
الغذائيـــة لعـــام 2012 يف منطقـــة الســـاحل. قبـــل ذلـــك، 
عمـــل الســـيد غريـــزيل يف األمـــم المتحـــدة ألكثـــر مـــن 20 
جنـــوب  يغطـــي  إقليمـــي  كمنســـق  بينهـــا  مـــن  عاًمـــا، 
الســـودان. كمـــا شـــغل مناصـــب إدارية يف ســـاحل العاج 
وغينيـــا والهنـــد ونيجيريا داخـــل المنظمة، حيث عمل يف 
المجـــاالت التنموية واإلنســـانية. ويتوىل منصب الســـيدة 

ليز غراندي التي أتمت مهمتها يف اليمن عام 2020.

السيد غريزيل يف جمهورية الكونغو الديموقراطية. بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق االستقرار يف جمهورية الكونغو الديمقراطية/المصدر: فليكر


