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ملخصص 
تُظهــــر مــــشاهــــدات مــــيدانــــية لــــألوضــــاع فــــي عــــدد مــــن مــــناطــــق الــــيمن، الســــيما تــــلك الــــواقــــعة تــــحت ســــيطرة 
الـــحوثـــيني، أو الـــواقـــعة تـــحت ســـيطرة الجـــماعـــات املســـلحة األخـــرى ســـواء الـــتابـــعة لـــلحكومـــة، أو الجـــماعـــات 
املــناوئــة لــها، أّن األوضــاع اإلنــسانــية الــكارثــية الــتي ظــّلت تحــذّر مــنها مــنظمات أمــمية وهــيئات إغــاثــية عــلى 

مدار األشهر املاضية، باتت متحّققة بالفعل في عدد من تلك املناطق.

 وبــعد 5 ســنوات مــن الــنزاع املســلح املســتمر فــي الــبلد، يــتضح أن الحــرب عــلى الــيمن خــلفت واقــعا كــارثــيا 
غــــير مســــبوق فــــي وقــــت كــــان الــــيمن يــــرزح فــــيه تــــحت الــــفقر والــــبطالــــة وانــــعدام األمــــن وانــــخفاض الخــــدمــــات 
الـصحية، وغـياب املـرافـق الـحيويـة لتخـلق واقـعا أكـثر تـدهـورا وتـدفـع الـبالد نـحو املـجاعـة وتـضع املـاليـني عـلى 

حافة الهالك.

ويسـلط هـذا الـتقريـر "الـفقر فـي الـيمن .. مـآس تـفاقـهما الحـرب وشـبح املـجاعـة يهـدد املـاليـني" عـلى مـا خـلفته 
الحرب الدامية على حياة املدنيني، من فقر وجوع حتى بات شبح املجاعة يهدد املاليني.

ويـــطلق مجـــلس جـــنيف لـــلحقوق والحـــريـــات الـــتقريـــر بـــالـــتزامـــن مـــع الـــيوم الـــدولـــي لـــلقضاء عـــلى الـــفقر، الـــذي 
يوافق 17 تشرين األول/أكتوبر من كل عام. 

وكـذلـك فـي الـذكـرى الـسنويـة الـثانـية والـثالثـني لـلدعـوة إلـى الـعمل الـتي وجـهها األب جـوزِف ريـسنسكي — 
ومــثلت اإللــهام الــحقيقي إلعــالن يــوم 17 تشــريــن األول/أكــتوبــر يــومــا عــاملــيا إلنــهاء الــفقر املــدقــع —ومــن ثــم 

اعتراف األمم املتحدة بذلك اليوم بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر.

وأظهــرت املــعطيات الــتي عــرضــها الــتقريــر عــلى أن الحــرب خــلفت دمــارا هــائــال فــي مــبانــي الــسكان، والــبنية 
الــتحتية مــن مــرافــق خــدمــية وصــحية لــتنقل األوضــاع املــعيشية فــي الــيمن إلــى كــارثــة إنــسانــية غــير مســبوقــة 

وباتت البالد على حافة املجاعة بعد ارتفاع معدالت الفقر ملستويات مخيفة.

ورصــد مجــلس جــنيف عــدة تحــذيــرات دولــية مــع وصــول نســبة الــفقر ملــا يــقارب 80%، وبــات أكــثر مــن 22,2 
مـليون إنـسان مـن إجـمالـي 27,4 مـليون بـحاجـة ملـساعـدات عـاجـلة وظهـرت مـؤشـرات املـجاعـة فـي أكـثر مـن 

محافظة.

وتــعانــي األســر الــيمنية مــن انــعدام األمــن الــغذائــي وســوء الــتغذيــة، وبــات ســكان املــناطــق يــعانــون مــن وضــع 
مــعيشي سيئ نــتيجة تــوقــف الــعديــد مــن الــقطاعــات الــحيويــة فــي الــبالد، وفــقدان االالف مــن أربــاب االســر 

ملصادر رزقهم، األمر الذي فاقم املشكلة وزاد من نسبة الفقر والبطالة في هذه املناطق.
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وتـــشير املـــعطيات إلـــى أن 18.8 مـــليونـــا مـــن الـــسكان يـــحتاجـــون لـــلمساعـــدة اإلنـــسانـــية، بـــينهم نـــحو 10.3 
مـليون شـخصا بـحاجـة إلـى مـساعـدة عـاجـلة، إال أن تـعنت األطـراف ورفـضهم إيـصال املـساعـدات اإلنـسانـية 
إلـى كـثير مـن املـحافـظات الـتي تـخضع لـسيطرتـهم، أدى لـظهور حـاالت مـجاعـة ألول مـرة يـعرفـها الـيمن فـي 

تاريخه الحديث. 

وقـد اطـلع مجـلس جـنيف عـلى تـقاريـر يـمنية تحـدثـت عـن ارتـفاع نسـبة الـفقر بـني عـدد الـسكان إلـى مـا يـزيـد 
عــــن 85 %، فــــي حــــني لــــم يشهــــد الــــوضــــع االقــــتصادي أي تــــحسن بســــبب اســــتمرار الحــــرب. كــــما يــــواجــــه 
الـــسكان صـــعوبـــات فـــي ســـبيل الـــحصول عـــلى الخـــدمـــات األســـاســـية مـــن مـــاء وكهـــربـــاء وغـــذاء، حـــيث يـــفتقر 
15.7 مــليون نــسمة لــلمياه الــصالــحة للشــرب ومــياه االســتخدام، مــما يــؤدي إلــى وفــاة 14 ألــف طــفل يــمني 

دون سن الخامسة كل عام.

ورصـد الـتقريـر 8 أنـماط مـن االنـتهاكـات الـتي تـمارس مـن خـاللـها األطـراف سـياسـة اإلفـقار والـتجويـع الـتي 
تسببت بتدهور األوضاع اإلنسانية في البالد.

وخــــلص الــــتقريــــر أن بــــعض املــــمارســــات، خــــاصــــة الــــحصار، والــــتعرض لــــقوافــــل املــــساعــــدات، إلــــى ســــياســــة 
ممنهجة لتجويع السكان، واستخدام ذلك كأسلوب من أساليب الحرب، وهو أمر يجرمه القانون الدولي.

ويـــــرى مجـــــلس جـــــنيف يـــــرى بـــــأن أطـــــراف الـــــصراع فـــــي الـــــيمن تتحـــــمل مـــــسؤولـــــية الـــــنزاع املســـــلح واألزمـــــة 
اإلنــسانــية املــتفاقــمة فــي الــيمن، والــتي تســببت بــمعانــاة ال تــوصــف لــلماليــني مــن املــدنــيني، وأفــرزت واقــع مــن 
الـــفقر واملـــجاعـــة يهـــدد وبـــشكل خـــطير حـــياة الـــسكان، وقـــد خـــالـــفت هـــذه األطـــراف قـــواعـــد حـــقوق االنـــسان، 
وانـتهكت املـبادئ والـقواعـد الـخاصـة لـلقانـون الـدولـي، واتـفاقـيات جـنيف، وتـجاهـلت كـل الـدعـوات الـدولـية لـوقـف 
الـــقتال وتـــحييد املـــدنـــيني وتـــفادي اســـتهداف مـــناطـــقهم وعـــدم تـــعطيل وصـــول االغـــاثـــات واالمـــدادات الـــغذائـــية 

العاجلة.

وفـي هـذا الـتقريـر يـتناول مجـلس جـنيف فـي أربـعة مـحاور تـفاصـيل مـتعلقة بـاألوضـاع اإلنـسانـية املـتدهـورة 
فـي الـيمن، وحجـم الـكارثـة الـتي تهـدد بحـدوث مـجاعـة والـتي يـمكن أن تـجتاح الـبالد بـرمـتها، وتسـليط الـضوء 
عــــلى طــــبيعة الــــنزاع املســــلح الــــحالــــي، وأبــــرز أطــــرافــــه، واالطــــالع عــــلى االنــــتهاكــــات الــــجسيمة الــــتي خــــالــــفت 
وانــــتهكت قــــواعــــد ومــــبادئ الــــقانــــون الــــدولــــي، والــــوقــــوف عــــلى واقــــع الــــفقر واملــــجاعــــة، وعــــرض شــــهادات حــــية، 
وإظــهار احــصائــيات عــن واقــع مــا يجــري فــي األرض الــيمنية، مــع عــرض مــوجــز ألبــرز األســباب الــتي أدت 
لــلفقر واملــجاعــة، وجــملة مــن الــنتائــج الــتي تــوصــل الــيها مجــلس جــنيف مــقرونــة بــتوصــيات لــلمعالــجة وتــدارك 

الوضع اإلنساني املتدهور في اليمن.
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املحور األول: طبيعة النزاع املسلح الحالي وأبرز أطرافه:

تفجـرت األزمـة الـيمنية نـتيجة خـالفـات يـمنية داخـلية ومـن ثـم تـدخـلت أطـراف خـارجـية لـفرض حـلول تـتناسـب 
مـــع مـــصالـــحها وتـــدعـــم حـــلفائـــها داخـــل الـــيمن فـــكانـــت الحـــرب الـــتي شـــنها الـــتحالـــف الـــعربـــي الـــذي تـــقوده 

السعودية بدعوى دعم الشرعية اليمنية.

األحــداث بــدأت بتفجــر ثــورة شــعبية عــام 2011 أطــاحــت بــالــرئــيس عــلي عــبد اهلل صــالــح بــعد 33 عــامــاً مــن 
الـحكم، اتـهم فـيها بـالـفساد والفشـل فـي تحسـني أمـور الـبالد أو إنـهاء الـنزاع املسـلح مـع جـماعـة الـحوثـيني، 
وهي جماعة مسلحة تتمركز في شمال البالد، ويعتنق أعضاؤها املذهب الزيدي، وهو أحد فروع الشيعة.

�

وإثــر هــذه الــثورة، اســتبدل صــالــح بــنائــبه عــبدربــه مــنصور هــادي، لــتمهيد الــطريــق ملــؤتــمر الــحوار الــوطــني. 
وبـعد عـامـني مـن املـشاورات، قـدم مـؤتـمر الـحوار الـوطـني مـسودة لخـريـطة اتـحاديـة جـديـدة قـسمت الـيمن إلـى 

مناطق دون النظر في الوضع االجتماعي االقتصادي أو اإلقليمي، قوبلت بمعارضة واسعة.

فــــي ظــــل هــــذه الــــحالــــة، وفــــي ســــبتمبر/أيــــلول 2014، تــــمكَّن الــــحوثــــيون مــــن تــــوســــيع نــــطاق ســــيطرتــــهم عــــلى 
األراضـي، واسـتولـوا عـلى عـدد مـن املـواقـع الـعسكريـة واألمـنية فـي الـعاصـمة صـنعاء - وقـد سـاعـد عـلى ذلـك، 
إلــى حــد مــا، تــحالــف املــصالــح الــذي عُـــقد حــديــثاً مــع الــرئــيس الــسابــق عــلي عــبد اهلل صــالــح، الــذي كــانــوا قــد 
قـــاتـــلوه عـــلى مـــدى عـــقود. وعـــقب اســـتيالء الـــحوثـــيني عـــلى صـــنعاء فـــي مـــطلع 2015، أُرغـــم الـــرئـــيس هـــادي 

وأعضاء حكومته على الفرار. 
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وبحـلول 25 مـارس/آذار 2015 تـشكل تـحالـف مـن عـدة دول بـقيادة الـسعوديـة واإلمـارات الـعربـية املتحـدة، 
بــــالــــتدخــــل ضــــد الــــحوثــــيني بــــناًء عــــلى طــــلب الــــرئــــيس هــــادي بهــــدف إعــــادة الــــحكومــــة املــــعترف بــــها دولــــياً إلــــى 

السلطة.

وأطـلق ذلـك شـرارة نـزاع مسـلح شـامـل، حـيث شـنَّ الـتحالـف حـملة قـصف جـويـة ضـد قـوات الـحوثـيني. وعـلى 
مـدى الـسنوات الـالحـقة امـتدت رقـعة الـنزاع لـتشمل الـبالد بـأسـرهـا وشهـد تـكاثـر أطـراف الـنزاع، مـن بـينها 
عــدد مــن الجــماعــات املســلحة املــدعــومــة مــن الــتحالــف. فــاإلمــارات الــعربــية املتحــدة، عــلى ســبيل املــثال، رغــم 
أنــــها ذكــــرت أنــــها انــــسحبت مــــن الــــيمن فــــي أكــــتوبــــر/تشــــريــــن األول 2019 تــــنفذ تــــدريــــبات وتــــمويــــل وتســــليح 
جــــماعــــات مســــلحة مــــختلفة مــــنذ مــــنتصف الــــعام 2015 حــــتى أواخــــره، ودعــــمت بــــذلــــك انــــتشار الــــعديــــد مــــن 
املـــليشيات الـــتي ال حـــصر لـــها والـــتي ال تـــخضع لـــلمساءلـــة، مـــن قـــبيل "الحـــزام األمـــني" و"قـــوات الـــعمالـــقة" 

و"قوات النخبة، واملجلس االنتقالي الذي بات يسيطر على عدن ومدن أخرى في الجنوب.

وفـي ديـسمبر/كـانـون األول 2017، أحـكَم الـحوثـيون سـيطرتـهم فـي أعـقاب اغـتيال حـليفهم الـرئـيس الـسابـق 
علي عبداهلل صالح، وما زالوا حتى اآلن يسيطرون على معظم املراكز السكانية، ومنها العاصمة صنعاء.

وبــعد كــل هــذه الــسنوات مــن الــضربــات الــجويــة والــقتال عــلى األرض، ال تــزال قــوات الــحكومــة املــدعــومــة مــن 
قبل التحالف عاجزة عن االنتصار على الحوثيني، بينما تهدد األزمة اإلنسانية ماليني السكان.

وفيما يلي أبرز القوى الفاعلة في النزاع املسلح في اليمن:

اململكة العربية السعودية.1)
اإلمارات العربية املتحدة.2)
حكومة اليمن املعترف بها دوليا.3)
املجلس االنتقالي الجنوبي املدعوم من اإلمارات.4)
جماعة الحوثي.5)

إضــافــة لــذلــك هــناك عــدة مجــموعــات مســلحة بــعضها ذا طــابــع قــبلي أو مــناطــقي، تــسيطر أو لــها نــفوذ فــي 
بــــعض املــــناطــــق فــــفي الــــساحــــل الــــغربــــي تنشــــط: قــــوات املــــقاومــــة الــــوطــــنية وقــــوات املــــقاومــــة الــــتهامــــية وألــــويــــة 

العمالقة. 
وفــي جــنوب الــيمن، تــسيطر قــوات الحــزام األمــني وقــوات الــنخبة الشــبوانــية وقــوات الــنخبة الــحضرمــية وهــي 

تتبع املجلس االنتقالي.
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املحور الثاني: االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي:

كـشفت تـقاريـر دولـية عـن الـعديـد مـن الجـرائـم واالنـتهاكـات املـتنوعـة واملـخيفة الـتي ارتـكبت بـحق الـيمنيني مـن 
مختلف أطراف الصراع في اليمن.

فـفي أحـدث تـقريـر لـفريـق خـبراء األمـم املتحـدة الـبارزيـن الـدولـيني واإلقـليميني، تـحت عـنوان “الـيمن: جـائـحة 
اإلفــالت مــن الــعقاب فــي أرٍض مــعذّبــة” فــي 9 أيــلول/ســبتمبر 2020، يــغطي الــفترة مــن تــموز/يــولــيو 2019 
إلـى حـزيـران/يـونـيو 2020، وقُـدم رسـمياً إلـى مجـلس حـقوق اإلنـسان فـي أكـتوبـر 2020، خـلص إلـى أنـه مـا 
مـن أيـادي نـظيفة فـي الـنزاع الـدائـر فـي الـيمن، مـشيرًا إلـى أن مـسؤولـية االنـتهاكـات تـقع عـلى عـاتـق جـميع 

أطراف النزاع. 

�

وعـــبر فـــريـــق الـــخبراء عـــن قـــلقه ألن اإلفـــالت مـــن الـــعقاب ال يـــزال مســـتمرا دون هـــوادة بـــالنســـبة ألولـــئك الـــذيـــن 
يـرتـبكون انـتهاكـات خـطيرة. ورغـم أن الـفريـق أشـار إلـى إحـراز بـعض الـتقدم فـيما يـتعلق بـالـتحقيقات الـتي 
تجــريــها األطــراف وإحــالــة بــعض الــقضايــا لــلمحكمة الــجنائــية، إالّ أنــه أكــد عــدم مــحاســبة أي شــخص عــلى 

هذه االنتهاكات حتى اآلن.

واســـتنتج الـــتقريـــر، اســـتناداً إلـــى الـــنتائـــج، أن االنـــتهاكـــات ارتُـــكبت مـــن حـــكومـــة الـــيمن والـــحوثـــيني واملجـــلس 
االنــتقالــي الــجنوبــي، فــضال عــن أعــضاء الــتحالــف، وال ســيما املــملكة الــعربــية الــسعوديــة واإلمــارات الــعربــية 

املتحدة.
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وتـــرقـــى الـــكثير مـــن االنـــتهاكـــات الـــتي تـــقترفـــها األطـــراف فـــي عـــموم الـــيمن إلـــى جـــرائـــم حـــرب وجـــرائـــم ضـــد 
اإلنسانية. 

وبحـــلول نـــهايـــة 2019، تـــشير الـــتقديـــرات إلـــى أن أكـــثر مـــن 233 ألـــف يـــمني لـــقوا مـــصرعـــهم نـــتيجة الـــقتال 
واألزمـــة اإلنـــسانـــية. فـــي غـــضون ذلـــك، وثـــقت مـــفوضـــية األمـــم املتحـــدة الـــسامـــية لـــحقوق اإلنـــسان قـــتل وجـــرح 

أكثر من 200 ألف مدني في القتال منذ مارس/آذار 2015. 

أبرز االنتهاكات:
ومـن خـالل مـتابـعة مجـلس جـنيف لـلحقوق والحـريـات، واقـع الـنزاع املسـلح ومـا تخـلله مـن هجـمات، فـإن أبـرز 

االنتهاكات لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، تمثلت فيما يلي:

-تـنفيذ الهجـمات الـعشوائـي عـلى املـدنـيني واألعـيان املـدنـية، دون مـراعـاة مـبدأي الـضرورة والـتناسـب: وتـمثل 
ذلك في آالف الغارات والهجمات باألسلحة املختلفة التي استهدفت منازل وأحياء مدنية.

- �
انــــتهاك الــــحق فــــي الــــحياة والســــالمــــة الــــبدنــــية: وتــــمثل ذلــــك فــــي عــــمليات الــــقتل املــــتعمد ســــواء عــــبرا لــــقصف 

العشوائي، او االغتياالت، وكذلك اإلصابات الناجمة عن االستهدافات املختلفة.
-التهجير القسري.

-جرائم اإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي والتعذيب. 
-جرائم تجنيد األطفال.

-جـــرائـــم مـــتعلقة بـــالـــحقوق االقـــتصاديـــة واالجـــتماعـــية ال ســـيما الحـــرمـــان مـــن الـــحق فـــي الـــصحة والـــطعام، 
والعمل.

انتهاكات متعلقة بالحقوق املدنية والسياسية، ال سيما تقييد الحريات. 
-جرائم متعلقة بالعنف املبني على النوع االجتماعي.
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وفــي مــقابــلة مــع الــسيد مــيريــال حــديــب الــناطــقة الــرســمية بــاســم الــلجنة الــدولــية لــلصليب األحــمر والــتي أنهــت 
مـــؤخـــرا مـــهمتها فـــي الـــيمن، تـــطرقـــت إلـــى أن الـــلجنة الـــدولـــية تحـــدثـــت بـــوضـــوح عـــن انـــتهاكـــات واضـــحة مـــن 
األطــــراف املــــتحاربــــة لــــلقانــــون الــــدولــــي اإلنــــسانــــي، وقــــد وجهــــت دعــــوة صــــريــــحة لهــــذه األطــــراف تــــطلب مــــنهم 

االمتثال إلى قواعد قانون الحرب.
وأضـافـت بـأن الـقانـون الـدولـي اإلنـسانـي يحـدد أطـرافـا لـلعمل الـعسكري خـالل الـنزاعـات ويـسعى لـتقليص 
الـخسائـر املـدنـية، ولـكن بـالـيمن لـألسـف نـرى انـتهاكـات لـلقانـون الـدولـي اإلنـسانـي مـن جـميع األطـراف، وهـذا 

1يؤدي إلى خسائر إنسانية فادحة.

املحور الثالث: واقع الفقر واملجاعة:
بســبب الــنزاع املســلح وتــداعــياتــه يــواجــه مــاليــني الــيمنيني الــفقر والــجوع، ووفــق مــعطيات األمــم املتحــدة هــناك 

ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.
وهـــناك حـــالـــيا نـــحو 15.9 مـــليون يـــمني يـــندرجـــون تـــحت تـــصنيف مـــن يـــعانـــون انـــعدام األمـــن الـــغذائـــي بـــني 

السكان البالغ عددهم 28 مليون نسمة.

�

ومــطلع عــام 2020، حــذر مــنسق الــشؤون اإلنــسانــية فــي الــيمن رامــيش رجــاســينغام، أمــام مجــلس األمــن 
الـدولـي مـن مـطاردة جـديـدة لشـبح خـطر املـجاعـة فـي الـبالد. ونـدد املـسؤول األمـمي بـالـعوائـق الـتي يـواجـهها 

1 اإلنساني، مجلة تصدر عن مجلس جنيف اإلقليمي لإلعالم، اللجنة الدولية للصليب األحمر، حوار أحمد زكي عثمان.
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إيــصال املــساعــدات اإلنــسانــية، مــوضــحا أن "الــقيود تــطال 6,7 مــاليــني شــخص يــحتاجــون إلــى مــساعــدة" 
و"هذا الرقم هو األكبر حتى اآلن".

وقـــال املـــسؤول األمـــمي ملجـــلس األمـــن عـــبر الـــدائـــرة املـــغلقة "مـــع الـــتدهـــور الســـريـــع لـــقيمة الـــريـــال (الـــيمني) 
واالضــطرابــات فــي دفــع الــرواتــب، نــالحــظ مجــددا بــعض الــعوامــل الــرئــيسية الــتي جــعلت الــيمن عــلى شــفير 

مجاعة قبل عام. علينا أال ندع ذلك يتكرر".

�

وأضـاف أن "بـرنـامـج األغـذيـة الـعاملـي وشـركـاءه يـقدمـون الـغذاء ألكـثر مـن 12 مـليون شـخص كـل شهـر فـي 
مــــختلف أنــــحاء الــــبالد. بــــدعــــم مــــن الــــوكــــاالت اإلنــــسانــــية، فــــإن ســــبعة مــــاليــــني شــــخص يســــتفيدون مــــن مــــياه 

الشرب. وثمة 1,2 مليون معاينة طبية كل شهر وأكثر من ألفي مركز طبي تتلقى دعما".

ووفـق تـقريـر (نشـر فـي يـولـيو 2020) أعـدتـه هـيئات تـابـعة لـألمـم املتحـدة، مـن بـينها بـرنـامـج االغـذيـة الـعاملـي 
ومــنظمة الــغذاء والــزراعــة (الــفاو) ومــنظمة األمــم املتحــدة لــلطفولــة (الــيونــيسيف)، فــإن عــدد الــذيــن يــواجــهون 
خـطر انـعدام األمـن الـغذائـي بـشكل حـاد سـيزداد مـن مـليونـي شـخص فـي الـفترة مـا بـني فـبرايـر/شـباط إلـى 
إبـريـل/نـيسان فـي الـعام الـجاري إلـى 3.2 مـليون شـخص فـي الـفترة مـا بـني يـولـيو/تـموز إلـى ديـسمبر/كـانـون 

أول في نفس العام. 

ويــمثل هــؤالء 40% مــن عــدد الــسكان فــي 133 مــنطقة مــن مــناطــق جــنوبــي الــيمن الــتي شــملها الــتقريــر، 
بزيادة تبلغ 25 باملائة. 

ووفـــق مـــعطيات األمـــم املتحـــدة فـــإن نـــصف ســـكان الـــيمن -حـــوالـــي 14 مـــليونـــا- ال يـــزالـــون يـــواجـــهون خـــطر 
املـجاعـة، كـما أن هـناك ثـمانـية مـاليـني ال يـعرفـون مـن أيـن يـمكنهم الـحصول عـلى وجـبتهم الـتالـية، فـيما بـات 
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ثـالثـة أربـاع الـسكان -أكـثر مـن 22 مـليونـا- بـحاجـة لـلمساعـدات اإلنـسانـية، مـن بـينهم أكـثر مـن 11 مـليونـا 
يصنفون باعتبارهم في "حاجة ماسة" للمساعدة للبقاء على قيد الحياة..

ووصـفت مـسؤولـة رفـيعة فـي بـرنـامـج الـغذاء الـعاملـي الـوضـع فـي الـيمن بـأنـه شـديـد الخـطوة، وهـناك تحـذيـرات 
مما يشهده اليمن من تصاعد مستوى انعدام األمن الغذائي لعدة أسباب منها انتشار فيروس كورونا.

وفـي دراسـة خـاصـة لـبرنـامـج األمـم املتحـدة اإلنـمائـي اطـلع عـليها مجـلس جـنيف تـشير إلـى أنـه إذا مـا طـال 
أمـد الـصراع سـيصبح الـيمن أفـقر بـلد فـي الـعالـم. وبحسـب الـدراسـة فـإن الحـرب رفـعت مـنسوب الـفقر مـن 
47 فــي املــائــة إلــى 75 فــي املــائــة، وإذا مــا اســتمر الــقتال حــتى 2022 فســتصنف الــيمن كــأفــقر بــلد فــي 
الــعالــم، حــيث يــعيش 79 فــي املــائــة مــن الــسكان تــحت خــط الــفقر ويــصنف 65 فــي املــائــة مــنهم عــلى أنــهم 
فــقراء جــدا، وقــد قــال الــسيد أخــيم شــتايــنر مــديــر بــرنــامــج األمــم املتحــدة اإلنــمائــي: لــقد جــعلت الحــرب الــيمن 

2بالفعل أكبر كارثة إنسانية في العالم، وتهدد اآلن بجعل سكانها أفقر سكان العالم.

مالك طفل بوزن 2 كجم

�
ويـــشير مجـــلس جـــنيف إلـــى حـــالـــة الـــطفل الـــيمني عـــبد املـــلك كـــأحـــد الـــنماذج والـــذي كـــان يـــرقـــد فـــي املـــشفى 
يــــتقلب ويــــتلوى مــــن األلــــم ألنــــه يــــعانــــي مــــن ســــوء الــــتغذيــــة، الــــطفل يــــزن 2 كجــــم أو أقــــل مــــن ذلــــك بــــقليل وقــــد 
أحــضرتــه عــائــلته إلــى مســتشفى الســبعني لــألطــفال الــتي تــدعــمه الــيونــيسيف ويــقع فــي الــعاصــمة صــنعاء، 
كـانـت أسـرتـه قـد نـقلته بـعد أن تـوقـف عـن االسـتجابـة لـلمؤثـرات الـبصريـة أو الـسمعية عـلى أثـر تـدهـور حـالـته، 
ويــعانــي مــا يــقارب 2.2 مــليون طــفل يــمني مــن ســوء الــتغذيــة الــحاد، بــينما يــعانــي مــا يــقدر ب 462،000 
طـفل أي مـا يـقارب مـن ثـالثـة أضـعاف عـدد املـصابـني مـن سـوء تـغذيـة حـاد وشـديـد، فـإذا اسـتمر واقـع الـفقر 

 https://cutt.us/JmXo1 :2 برنامج األمم املتحدة اإلنمائي، تاريخ النشر 28 سبتمبر 2019، الرابط
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والــجوع ونــقص الــعالج فــسيكونــون أكــثر عــرضــة لــلوفــاة ب11 مــرة مــقارنــة بــاألطــفال األصــحاء حــتى لــو نــجوا 
مـن املـوت فـإنـهم سـيواجـهون خـطر عـدم تـحقيق إمـكانـاتـهم الـتنمويـة، مـما يـشكل تهـديـدا خـطيرا لـجيل كـامـل 

. 3في اليمن، ويبقي البالد غارقة في حلقة مفرغة من الفقر والجوع

فقراء بسبب الحرب
وتــقول الــنازحــة أم حــواء إن مــهمة كســب الــرزق أصــبحت مــهمة صــعبة لــلغايــة ألن الــنزاع الــعسكري مــا زال 
مســــتمرا فــــي الــــيمن. وتــــضيف الــــسيدة " كــــان الــــصيد مــــصدر رزق زوجــــي لــــكننا اآلن فــــقراء جــــدا بســــبب 
الحـرب الـتي دفـعتنا إلـى هـذا الـوضـع الـبائـس". وتـابـعت لـقد أصـبحنا بـال مـأوى ونـناضـل مـن أجـل الـحصول 

على االحتياجات األساسية مثل مياه الشرب النظيفة أو الطعام من منظمات اإلغاثة.

�

وقف الصراع بوابة القضاء على الفقر
ويــقول ســالــم زاهــر والــذي كــان يــعمل مــدرســا فــي مــدارس ابــتدائــية لــكنه اآلن بــفعل الحــرب أصــبح نــازحــا " 
ســـيتمكن الـــناس مـــن الـــعودة إلـــى أمـــاكـــن عـــملهم بـــعد إيـــقاف الحـــرب الـــظاملـــة الـــتي أدت الرتـــفاع مســـتويـــات 
الـفقر، ويـضيف الـرجـل " تـنضم عـائـالت جـديـدة فـي كـل لحـظة إلـى خـط الـفقر بسـبب الحـرب الـتي مـا زالـت 
تــغذي الــفقر وتــساهــم فــي انــتشاره، ويــرى ســالــم أن الــقضاء عــلى الــفقر والــجوع لــن يــتم إال مــن خــالل وقــف 

هذا الصراع املميت وإيجاد حلول اقتصادية إلنقاذ الشعب اليمني.

https://cutt.us/7K76j :3 يونيسف، في اليمن، يُفاِقم الصراع والفقر من سوء التغذية لدى األطفال، الرابط
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بــينما نــاشــد أشــرف أحــمد والــذي يــعمل مشــرفــا فــي مــخيم الــنازحــني فــي عــدن املــنظمات اإلنــسانــية الــدولــية 
الـعامـلة فـي الـيمن عـلى مـساعـدة الـعائـالت الـجائـعة فـي الـنزوح، ولـفت أشـرف إلـى أن الـعديـد مـن الـعائـالت 
يـــعانـــي االن فـــي خـــيام الـــنزوح مـــن نـــقص االحـــتياجـــات األســـاســـية الـــيومـــية كـــالـــطعام والشـــراب ومـــا زالـــوا 

يأملون في تلقي املساعدات الغذائية.

املحور الرابع: االنتهاكات املسببة للفقر والجوع:

تـــنامـــت حـــالـــة الـــفقر بـــشكل حـــاد وصـــوال إلـــى شـــبح املـــجاعـــة، فـــي الـــيمن؛ بســـبب انـــتهاك األطـــراف املـــختلفة 
املــعايــير الــدولــية الــتي تــحكم الــوصــول لــإلغــاثــة اإلنــسانــية خــالل الــنزاعــات املســلحة، بــموجــب قــواعــد الــقانــون 

الدولي اإلنساني.

فـالـقانـون الـدولـي اإلنـسانـي الـذي يحـظر تـجويـع الـسكان املـدنـيني كـأسـلوب مـن أسـالـيب الحـرب، يـنص أيـضا 
عــلى ضــرورة تــنفيذ أعــمال الــغوث، ويــلزم أطــراف الــنزاع املســلح بــالــسماح بــمرور مــواد اإلغــاثــة اإلنــسانــية 
لـــلمدنـــيني املـــحتاجـــني إلـــيها، وتـــسهيل مـــرورهـــا دون إعـــاقـــة، شـــريـــطة أن تـــكون هـــذه اإلغـــاثـــة ذات طـــبيعة غـــير 

متحيزة وأن تقدم دون أي تمييز مجحف.

والـــواقـــع أن كـــل ذلـــك جـــرى اخـــتراقـــه بـــشكل مـــمنهج فـــي الـــيمن، حـــيث ســـاهـــمت أطـــراف الـــنزاع فـــي تـــدهـــور 
الـــوضـــع اإلنـــسانـــي مـــن خـــالل طـــريـــقة إدارة الـــعمليات الـــعسكريـــة ومـــن خـــالل إعـــاقـــة وصـــول املـــساعـــدات او 

السيطرة عليها، وهو ما أدى تقليص قدرة املدنيني على الوصول للمساعدات.

ومن أبرز االنتهاكات املؤثرة على قدرة املدنيني على الوصول للمساعدات ما يلي: 

الحصار والقيود على حرية الحركة والتنقل:1)
سـاهـمت سـياسـة الـحصار الـخارجـي املـفروض مـن الـتحالـف الـسعودي اإلمـاراتـي عـلى الـبالد، واملـتمثل فـي 
الـسيطرة شـبه الـكامـلة عـلى حـركـة الـطيران، والـسفن، فـي الـتحكم فـي مـسارات املـساعـدات واسـتيراد السـلع 
األســـاســـية. وكـــذلـــك ســـاهـــمت الـــقيود الـــداخـــلية نـــتيجة الـــحواجـــز مـــن املـــليشيات املســـلحة املـــختلفة فـــي إعـــاقـــة 

وصول السلع واملساعدات.

قــصف األعــيان املــدنــية املســتخدمــة فــي إغــاثــة املــدنــيني وإبــقاءهــم عــلى قــيد 2)
الحياة:

ومـــن ذلـــك قـــصف املـــخازن، ومـــصانـــع األغـــذيـــة واملـــطاحـــن، ومـــن أمـــثلة ذلـــك مـــا تـــعرضـــت لـــه مـــطاحـــن البحـــر 
األحـمر فـي الحـديـدة بـوصـفها مجـمعا رئـيسيا لتخـزيـن الـقمح ومـعالـجته، وذلـك فـي الـفترة مـن أغسـطس إلـى 

أكتوبر 2018، أثناء سيطرة الحوثيني على املخازن.
وفـي هـجوم فـي مـايـو 2020 شـنه الـحوثـيون أدى إلـى دمـار فـي خـطوط إنـتاج وأجـزاء مـن الـصوامـع مـا أدى 

إلى تعطل العمل 10 أيام، وتسبب في توقف توزيع املساعدات.
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ووثــق تــقريــر خــبر األمــم املتحــدة، هجــمات وقــيود أخــرى أثــرت عــلى مخــزون بــرنــامــج األغــذيــة الــعاملــي، مــثل 

احتجاز شاحنات البرنامج عند نقاط التفتيش وتفريغ حمولتها وتعرض أخرى للقصف. 
ووفـــق بـــيانـــات الـــحكومـــة الـــيمنية تـــم تـــدمـــير نـــحو 45 % مـــن املـــنشآت الـــصحية بســـبب الحـــرب، كـــما تـــوقـــفت 

نصف املنشآت األخرى عن العمل بسبب تعرضها لنهب معداتها.
األلغام تعيق الوصول للغذاء:3)

تسـببت األلـغام الـتي تـزرعـها املـليشيات املسـلحة الـتابـعة ألطـراف الـنزاع فـي إعـاقـة وصـول املـدنـيني لـلغذاء، 
فـضال عـن تسـببها بـوقـوع قـتلى وإصـابـات فـي صـفوفـهم. فـفي عـام 2028 انفجـر لـغم بحـري فـي الحـديـدة 
أدى إلـى مـقتل ثـالثـة صـياديـن مـنهم امـرأة، وإصـابـة 4 آخـريـن، وتـدمـير جـزء كـبير مـن سـفينة الـصيد الـتي 

يعملون عليها.
كـما أعـاقـت األلـغام املـزروعـة فـي الـشوارع وحـول بـعض املـؤسـسات وصـول املـدنـيني إلـى املـساعـدات، وكـذلـك 

أعاقت وصول املساعدات لبعض املناطق.
االستيالء على املساعدات اإلنسانية:4)

أقـدمـت املـليشيات املسـلحة الـتابـعة ألطـراف الـنزاع فـي عـدة مـرات عـلى االسـتيالء عـلى قـوافـل املـساعـدات، 
وســرقــتها، وتــحويــل مــسارهــا، والتســبب بــإتــالفــها، وتــوزيــعها بــشكل غــير عــادل. وعــلى ســبيل املــثال مــنذ عــام 
2017، يشـتكي بـرنـامـج األغـذيـة الـعاملـي مـن تـدخـل الـحوثـيني فـي املـساعـدات وتـحويـلها. وفـي يـونـيو 2020، 

قرر البرنامج التعليق الجزئي لعمليات اإلغاثة التي ينفذها في مناطق الحوثيني.
وضع قيود على العمل اإلنساني:5)

أقـــدم الـــحوثـــيون والـــحكومـــة الـــيمنية عـــلى وضـــع قـــيود عـــلى عـــمل الـــوكـــاالت واملـــنظمات اإلنـــسانـــية فـــيما يـــتعلق 
بــــتصاريــــح الــــعمل والتحــــرك وإدارة عــــملياتــــها. فــــفي مــــارس 2020 اقتحــــم مســــلحون مــــن الــــحوثــــيني، مــــقر 
مـنظمات إغـاثـية اتخـذت مـن مـديـريـة الحـزم فـي الـجوف مـقرا لـها، مـا دفـع هـذه املـنظمات لـوقـف عـملها، وحـول 
املســلحون املــبانــي إلــى ثــكنات عــسكريــة. وقــد سجــل اعــتقال الــعديــد مــن الــعامــلني فــي الــعمل اإلنــسانــي، أو 

أخفوا قسرا، ألنهم لم يتعاطوا مع طلبات املليشيات في تسليم برامج املساعدات.
تعطيل إمدادات الكهرباء واملياه:6)
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نـــتيجة الـــقصف الـــعشوائـــي والـــنزاع املســـلح، والـــترهـــل اإلداري، والـــبنية الـــتحتية املـــدمـــرة أو املـــتهالـــكة، 
كـثيرا مـا تـنقطع إمـدادات املـياه والكهـربـاء عـن األحـياء الـسكنية لـتزيـد مـن مـعانـاة الـسكان وتـساهـم فـي 
زيــــادة الــــفقر والــــجوع، وأحــــيانــــا التســــبب بــــانــــتشار األوبــــئة. فــــالــــقتال املســــتمر أصــــاب نــــظام الــــرعــــايــــة 

الصحية وأنظمة الصرف الصحي في اليمن بالشلل، مما أدى إلى تفشي األوبئة واألمراض.
وتـفيد تـقاريـر بـوجـود مـا يـقدر بـ1.2 مـليون حـالـة كـولـيرا، و2515 حـالـة وفـاة مـنذ عـام 2017، وبحسـب 
مـمثلة مـنظمة األمـم املتحـدة لـلطفولـة (يـونـيسيف) فـي الـيمن مـيريتشـل ريـالنـو فـإنـه جـرى تـسجيل أكـثر 
مـن 250 ألـف حـالـة كـولـيرا و358 حـالـة وفـاة بسـبب الـوبـاء مـنذ بـدايـة عـام 2018، كـما يـمثل األطـفال 

30% من اإلصابات بالكوليرا.

�

التالعب بالرواتب واإلفقار:7)
نــتيجة الحــرب وصــراع األطــراف، يــدفــع املــوظــفون الــثمن مــن خــالل الــتالعــب بــرواتــبهم، وعــدم اســتالمــها 
بــــانــــتظام، وكــــذلــــك انــــخفاض قــــيمة الــــعملة، فــــضال عــــما تســــببه الحــــرب فــــي تــــدمــــير الــــبيئة االســــتثماريــــة 
واملــشاريــع االقــتصاديــة األمــر الــذي انــعكس عــلى تــدهــور خــطير فــي دخــل األفــراد وضــاعــف مســتويــات 
الـبطالـة. وتـؤكـد املـؤشـرات والـبيانـات الـصادرة عـن املـؤسـسات املـالـية الـدولـية أن نـحو 80 % مـن سـكان 

اليمن يعتمدون على املساعدات ويواجه ماليني الجوع.

النزوح والتهجير:8)
يــــعد الــــنزوح أحــــد أكــــبر عــــواقــــب الــــنزاع فــــي الــــيمن، فــــهناك املــــاليــــني اضــــطروا لــــترك أمــــاكــــن ســــكناهــــم 

وبالتالي فقدوا مصادر رزقهم، وتحولوا إلى مصاف الفقراء والالجئني الباحثني عن مأوى وطعام.
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النتائج:                                                  

1)هناك أسباب معقولة تظهر بأن حكومات اليمن، والسعودية واإلمارات، واملجلس االنتقالي الجنوبي، 
وسلطة األمر الواقع (الحوثيني) وجماعات مسلحة أخرى متورطة ومسؤولة عن الوضع اإلنساني املتدهور 

والذي أدخل سكان اليمن في مراحل مخيفة من الفقر والجوع والذي يهدد حياة اآلالف.

2)تــــورط أطــــراف الــــصراع فــــي انــــتهاكــــات خــــطيرة أثــــرت عــــلى األمــــن الــــغذائــــي ومــــنعت وصــــول اإلمــــدادات 
الـعاجـلة لـلسكان مـا أدى لـتعريـض حـياة فـئات مـختلفة مـن املـدنـيني للخـطر الشـديـد وتسـبب بـوفـاة عـدد كـبير 

من األطفال وكبار السن واملرضى بسبب نقص الغذاء.

3)تـرقـى بـعض املـمارسـات، خـاصـة الـحصار، والـتعرض لـقوافـل املـساعـدات، إلـى سـياسـة مـمنهجة لـتجويـع 
السكان، واستخدام ذلك كأسلوب من أساليب الحرب، وهو أمر يجرمه القانون الدولي.

4)اســـتمرار الـــقتال بـــني األطـــراف أثـــر عـــلى الحـــركـــة الـــتجاريـــة حـــيث شـــلت حـــركـــة املـــوانئ وانـــخفض حجـــم 
االســــتيراد لــــلمواد الــــغذائــــية وبــــالــــتالــــي ســــاهــــم ذلــــك فــــي شــــحها مــــن الــــسوق وارتــــفاع أســــعارهــــا وجــــعل مــــن 

الصعب على املواطنني الحصول عليها. 

5) تــعرض الــسكان املحــليون لــالبــتزاز وأجــبروا لــدفــع األتــاوات مــن املجــموعــات املســلحة وذلــك بســبب عجــز 
بعض هذه املجموعات عن تمويل أنشطتها القتالية القائمة ما أدى لتدهور الظروف املعيشية للمواطنني.

6) تـضرر االقـتصاد ووقـف حـركـة االسـتيراد والـتصديـر بـفعل الحـرب الـدائـرة خـلق عجـزا كـبيرا فـي املـوازنـات 
األمـــر الـــذي انـــعكس ســـلبا عـــلى دفـــع األجـــور واملـــرتـــبات وتـــأخـــر صـــرفـــها لـــفترات طـــويـــلة مـــا أدى إلـــى تـــفاقـــم 

الوضع املعيشي للسكان ودخول شرائح أخرى من املجتمع تحت خط الفقر.

7)الحــرب فــي الــيمن خــلفت واقــعا إنــسانــيا صــعبا جــعل الــيمن عــلى أعــتاب مــجاعــة قــد تــودي بــحياة اآلالف 
ويـــكون مـــن الـــصعب مـــعالـــجتها فـــي وقـــت قـــصير وهـــذا يـــفرض تـــدخـــل األطـــراف الـــدولـــية لـــلتدخـــل نـــحو وقـــف 

القتال لتتمكن الجهات اإلغاثية من ادخال االمدادات.

8)مــــن الــــصعب إنــــقاذ الــــقطاعــــات الــــتي تــــعانــــي مــــن الــــفقر والــــجوع والــــتدخــــل ملــــساعــــدة الــــسكان فــــي ظــــل 
اسـتمرار الـقتال والـقصف املـتواصـل ألن ذلـك يهـدد حـياة الـطواقـم الـعامـلة ويـجعل املـهمات عـسيرة فـي ظـل 

إغالق املناطق ووجود الحواجز واستمرار القصف العشوائي وعدم استجابة األطراف.
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التوصيات:

1)دعــوة جــميع األطــراف إلــى الــوقــف الــفوري لــألعــمال الحــربــية، خــاصــة عــمليات الــقصف الــعشوائــية وتــلك 
الـــعمليات الـــتي تـــخالـــف قـــواعـــد الـــقانـــون الـــدولـــي اإلنـــسانـــي فـــي الـــيمن؛ لـــيتسنى حـــمايـــة املـــدنـــيني، وإنـــقاذ 
املــواطــنني الــذيــن يــعانــون مــن الــفقر ويتهــددهــم خــطر املــجاعــة حــتى يــتم تــوفــير املــساعــدات الــغذائــية الــالزمــة 

والضرورية.
 

2)دعــوة األمــم املتحــدة وآلــياتــها الــخاصــة، إلــى تحــمل مــسؤولــياتــها لــوقــف االنــتهاكــات والجــرائــم، ومــحاســبة 
األطراف املتورطة فيها.

3) دعـــوة املـــجتمع الـــدولـــي إلـــى فـــتح تـــحقيق دوي مســـتقل، فـــي اســـتخدام الـــتجويـــع كـــأســـلوب حـــرب، وفـــي 
سياسات اتي أدت إلفقار وتجويع اليمنيني، ومحاسبة املتورطني فيها.

4) إعــــادة فــــتح املــــوانئ واملــــطارات واألســــواق لــــتعود الحــــركــــة الــــتجاريــــة ويســــتأنــــف الــــنشاط الــــتجاري كــــي 
يــتعافــى االقــتصاد الــيمني مــن خــالل عــودة االســتيراد والــتصديــر االمــر الــذي يــنعش األســواق ويــوفــر فــرص 
لـتوفـر الـبضائـع والسـلع الـغذائـية وتـنخفض أسـعارهـا وتـصبح فـي مـتناول املـواطـنني وهـذا مـن شـأنـه أن يـقلل 

ويخفض من نسب الركود والفقر.

5) إطـــالق بـــرنـــامـــج إغـــاثـــة عـــاجـــل وتـــوفـــير خـــطوط إمـــداد آمـــنة يـــمكن مـــن خـــاللـــها الـــوصـــول لجـــميع املـــناطـــق 
الــيمنية، خــاصــة الــتي تــعانــي مــن شــح املــواد الــغذائــية؛ بــما يــضمن إدخــال اإلغــاثــات اإلنــسانــية والــغذائــية 
الـالزمـة ملـواجـهة حـالـة الـفقر والحـد مـن انـتشار املـجاعـة وتـوفـير مـا يـلزم بـشكل دوري لـتفادي حـدوث كـوارث 

أخرى تخلف االف الوفيات بسبب نقص أو انعدام الغذاء.
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+41 225934701 
info@genevacouncil.com 
http://genevacouncil.com 
Rue du Pré-de-la-Bichette,Nation Business Center,  
6ème étage, Genève-Switzerland   
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