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 رسالة ورؤية المنظمة

 في مدنيين ركزم. يتصور حاالت النزاعهو منظمة دولية مكرسة لتعزيز حماية المدنيين في  (CIVICمركز المدنيين في الصراع )

عيها للحصول في دعم المجتمعات المتضررة من النزاع في س رسالتناعالماً ال يتعرض فيه أي مدني لألذى في النزاع. تتمثل الصراع  ظل

 2003كز في عام مرال تم إنشاء. الحق بالمدنيين واالستجابة لهتي تال األضرارالجهات المسلحة على منع  اتوقدر عزمعلى الحماية وتعزيز 

 اً ان. تكريممن قبل مارال روزيكا, وهي شابة تعمل في المجال اإلنساني دافعت عن المدنيين المتضررين من الحرب في العراق وأفغانست

صراع في مناطق النزاع. اليوم, يتواجد مركز مدنيين في ظل الحاالت تركيز ثابت على حماية المدنيين في على مركز ال حافظإلرث مارال, 

ى من هم في السلطة, مخاوفهم المتعلقة بالحماية مباشرة إل لرفعواصم الرئيسية في جميع أنحاء العالم حيث يتعاون مع المدنيين النزاع والع

لجنسيات بشأن يقدم المشورة للحكومات والهيئات متعددة االذي تلحقه بالسكان المدنيين, و مع الجهات المسلحة للحد من الضرر ويتواصل

سجله في تحسين . قوة مركز مدنيين في ظل الصراع هي نهجه الذي أثبت جدارته وودائمة ألرواحل منقذةات في السياسات كيفية إجراء تغيير

ل الصراع, مدنيين في ظمركز نتائج حماية المدنيين من خالل العمل مباشرة مع المجتمعات المتضررة من النزاع والجهات المسلحة. في 

يمكن ويجب منع الضرر الالحق  –وأن الضرر الالحق بالمدنيين ليس نتيجة حتمية للنزاع « اً جانبيةأضرار»نؤمن بأن المدنيين ليسوا 

 بالمدنيين.

 

 

 شكر وتقدير

قديم رؤى إضافية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تم تل (CIVIC) نيكو جافارنيا, الباحث اإلقليمي فيمن قبل هذا التقرير  تم إعداد

لشرق األوسط منطقة ا ة, مديرمحمد علير حليمن, وسفي اتحرير من قبل دينا المأمون, المديرة القطرية المراجعة والإجراء المزيد من و

لمساعدة البحثية من ناتالي سيكورسكي, مديرة البرامج بمنطقة الشرق األوسط وجنوب آسيا. تم تقديم ا من قبل اإلنتاج تم تيسيروجنوب آسيا. 

قوات األمن  وأفرادممتن للمدنيين وقادة المجتمع  وعلي سعيد وصقر منقوش وإسكندر عبده. مركز سيفيك صوالن الحسينو قبل صدام األدور

ذلك المنظمات معنا, وك وشواغلهموجهات نظرهم  ومشاركة التي قمنا بإجرائها مقابالتالوممثلي الحكومة الذين وافقوا على المشاركة في 

ً اد إعدلما كان  ,مهمة معنا. لوال استعدادهم للمشاركة اً أفكار تبحثنا وتبادل تدعم يتغير الحكومية والمنظمات الدولية ال . هذا التقرير ممكنا

ً نود أيض هذا إعداد  لتيسيروأن نشكر مشروع "تعزيز حماية المدنيين في النزاع في اليمن" الهولندي لتمويل برنامج مركز سيفيك في اليمن  ا

  التقرير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 civiliansinconflict.org          iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v           civiliansinconflict.org 

 

 

 جدول المحتويات

 iii ................................................................................. رسالة ورؤية المنظمة

 iii ............................................................................................ شكر وتقدير

 1 ....................................................................................... الملخص التنفيذي

 4 .................................................................................................التوصيات

 6 ..................................................................................................المنهجية

 7 .......................................................................... .........................الخلفية

 8 .......................................................................................... القانوني طاراإل

 9 ................................................................................... اليمن في المناخ تغير

 11 .................................................................... الحرب عن الناجم البيئي التدهور

 11 ....................................................................................... الحكوميةتدهور المؤسسات  -أ

 12 .................................................................... تفاقم الضغوط على الموارد بسبب النزوحت  -ب

 14 ..........................................األلغام األرضية في األراضي الزراعية وبالقرب من مصادر المياه  -ج

 16 ................................. الغارات الجوية والهجمات األخرى على مصادر المياه واألراضي الزراعية  -د

 17 ..................................................... تحديات العمليات العسكرية في البيئة الحضرية

 17 ................................................................................................... .محدودية الموارد-أ

 19 ............................................................................................................ .الهجرة-ب

 21 ...................................................................... الضعيفة المجتمعات على اآلثار

 21 ............................................................................................................... النساء -أ

ً  النازحون -ب  21 ...................................................................................... والالجئون داخليا

 22 ............................................................................................................ األطفال -ج

 23 ............................................................................................. الخالصة 

 

 

 

 



 civiliansinconflict.org          vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mapsland.com 



 1           civiliansinconflict.org 

 

   .Iلخص التنفيذيالم 

"في جميع أنحاء العالم, يؤدي تغير المناخ إلى زيادة مخاطر 

إضعاف الثقة في الحكومات نشوب نزاعات عنيفة من خالل 

المركزية, واندالع اشتباكات حول الموارد, وتعزيز جاذبية 

1."التجنيد للجماعات المسلحة غير الحكومية
 

معرضة  اليمنفإن من أكثر البلدان فقراً بالمياه في العالم,  ةواحد بوصفهايناقش العلماء التهديد الذي يشكله تغير المناخ في اليمن منذ عقود. 

استنفاد  توقع فيها, نشر البنك الدولي ورقة 2010. في عام مياهمليون نسمة دون  30يترك سكانها البالغ عددهم سر الجفاف التام, مما لخط

, 2020وهو توقع لم يتغير إلى حد كبير. بعد عشر سنوات, في عام  – 20402و  2030احتياطيات المياه الجوفية في اليمن بين عامي 

جاء فيه أنه حتى مع احتدام الحرب, فإن "األزمة البيئية في اليمن هي أكبر  اً تقرير( The Century Foundation)نشرت مؤسسة القرن 

إلى  –وال يزال  –مشكلة معقدة لها أسباب متعددة, إال أن تغير المناخ أدى يُعد المياه في اليمن  شحعلى الرغم من أن  .3"اخطر على مستقبله

 4.جميع أنحاء البالد شهدتهاالمجاعة التي في شديدة وبدرجة  شح الغذاءفي  اً ساهم أيضو بل ؛م المشكلةتفاق

 

ً باإلضافة إلى التهديد الذي تشكله التغيرات المناخية على قدرة اليمنيين على الوصول إلى المياه والغذاء, فإنها تهدد أيض وإثارة  النزاعبتفاقم  ا

. هذه الظاهرة 20205وهي تهديدات حذر منها األمين العام لألمم المتحدة في عام  –تنافس على الموارد والهجرة مستقبلية بسبب ال نزاعات

نب الضرر الذي ألحقته األطراف المتحاربة في النزاع المسلح الحالي بالبيئة والموارد ابالفعل في اليمن: آثار تغير المناخ, إلى ج ةواضح

الموارد والهجرة القسرية في جميع أنحاء البالد. أدت هذه اآلثار, بدورها, إلى زيادة تهديدات الحماية والتوترات  شحفي  ت, ساهم6الحيوية

للتخفيف من آثار  مدعدم وجود حلول مستدامة وطويلة األ في ظلالمحلية.  والنزاعاتالمجتمعات على الموارد واندالع العنف مختلف بين 

ً بيئة, يواجه سكان اليمن مخاطر كبيرة في المضي قدمكل من تغير المناخ وتدمير ال صول على الموارد الالزمة حسواء في قدرتهم على ال – ا

 متزايد.الالموارد شح في المستقبل على  النزاعأو في احتمال استمرار على قيد الحياة للبقاء 

 

والمياه والغذاء من خالل تدهور الخدمات الحكومية األساسية  يضاآثار تغير المناخ على األرالنزاع من األخيرة من  الثمانيسنوات الضاعفت 

والحصار من قبل األطراف المتحاربة والهجمات المباشرة على األراضي الزراعية ومصادر المياه وزرع األلغام األرضية عبر مساحات 

في اليمن, حيث عديدة عقود لمشكلة يمثل وارد سوء إدارة الم ظلشاسعة من األراضي الزراعية وكذلك بالقرب من مصادر المياه وداخلها. 

 –. أدى انهيار المؤسسات الحكومية بسبب عدم دفع الرواتب منذ بداية الحرب النزاعتفاقم بسبب  غير أنه ,بوقت طويل النزاعبدأ قبل اندالع 

ً إلى إغالق العديد من الكيانات الحكومية تمام –باإلضافة إلى اآلثار األوسع للحرب  الحد األدنى من الموارد. باإلضافة إلى ذلك, بمل أو الع ا

. عالوة على ذلك, قام فريق الخبراء البارزين 7من المحتمل أن يكون هناك أكثر من مليوني لغم أرضي منتشرة في جميع أنحاء البالدفإنه 

 8.اموالغذاء ومصادرهتوثيق الهجمات على البنية التحتية للمياه عملية واسعة النطاق لوالمنظمات غير الحكومية ب
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الحالي  والنزاعتغير المناخ الناجمة عن تحدث مركز سيفيك مع المجتمعات واألفراد في عدن ومأرب وتعز وأماكن أخرى لمناقشة اآلثار 

 تدميرأنه إلى جانب إلى مركز سيفيك  خلصعيشهم وعلى العالقات بين المجتمعات وداخلها.  كسب على وصولهم إلى الموارد وعلى سبل

ً الذي تسببت فيه األطراف المتحاربة, يرتبط تغير المناخ ارتباط ةالبيئ العيش والهجرة  كسب وفقدان سبل الحيويةالموارد في نقص الب اً مباشر ا

 .النزاعالقسرية, وفي نهاية المطاف 

 

وليد صالح, كبير المستشارين الفنيين  أشار د. مع مركز سيفيك, حديثهاألراضي والمياه في اليمن ليست ظاهرة جديدة. في  حول اتالنزاع

 , والتي تشير إلى أن2010في عام وزارة الداخلية  المقدمة من قبلاإلحصاءات إلى  في منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة في عدن,

شخص كل عام في النزاعات حول األراضي  4,000النزاعات حول األراضي والمياه هو ثاني أكبر سبب للنزاع في اليمن ... يُقتل "

اليوم, ال يزال شح المياه واألراضي من أكبر التحديات التي تواجهها اليمن, وال تزال تتسبب في النزاعات المحلية في جميع أنحاء  .9والمياه"

ت منى لقمان إلى مركز سيفيك مشيرة إلى أن "هناك الكثير من النزاعات حول المياه في اآلبار". لقمان هي مؤسسة منظمة الغذاء البالد. تحدث

(, وهي منظمة مجتمع مدني يمنية, باإلضافة إلى أنها أحد مؤلفي دراسة "النوع االجتماعي والمناخ Food4Humanityمن اجل اإلنسانية )

 حولمع المجتمعات المضيفة هناك  بالتقاتلاألمر  ا... ثم ينتهي بهتابعت لقمان قائلة: "العائالت تهرب من النزاع  .10والنزاع في اليمن"

ويؤديان إلى تفاقم  العوامل المحركة للنزاع, فإن تغير المناخ والتدهور البيئي لهما تأثير مضاعف على األخيرمصادر المياه المحدودة". في 

 في اليمن. يةمستقبلالجاري والنزاعات اللنزاع فيما يتعلق باتواجه المدنيين, مما يخلق مخاطر أكبر  تهديدات الحماية التي
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 2021تشرين الثاني  .تراكم النفايات في مدينة تعز, الصورة توضح حجم الكارثة البيئية في المدينة           
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 رصواح يعيش حالي مديريةنازح من -                                                                          
 
   ا
 
 ف

 مخيم السمية للنازحي   داخليززز ........................................................... 
 
  مأرب ا
 
 11ف

 ضعف وأضرار إضافية, بما في  أوجهتعاني بعض المجتمعات من 

ً  ذلك النساء واألطفال والنازحين  شحاً والالجئين. عادة ما تتحمل النساء والفتيات مسؤولية جلب المياه, وبما أن المياه أصبحت أكثر  داخليا

هذه  أثناء. 12لجلب المياه التنقللعمل, فقد اضطرت النساء والفتيات إلى قضاء أيام كاملة في ا توقفها عنمصادر المياه أو  وتعذر الوصول إلى

 اً مضاعف يواجهون أثراً ن يوالالجئداخلياً ن يالنازح فإن. في الوقت نفسه, 13وس على األلغام األرضيةأكثر عرضة لخطر الد فإنهنالرحالت, 

ً التحديات واألضرار الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي. غالبب ما يتعلقفي  الظواهروغيرها من  للسيولما تكون منازلهم أكثر عرضة  ا

التكلفة وب اآلمنين والغذاءالمياه  إلىصول ومن أولئك الذين يعيشون في المخيمات لديهم فرص أقل لل الكثيرين, كما أن 14المناخية المتطرفة

تغير المناخ والتدهور البيئي في تجنيد األطفال  بسبب ساهم الفقر والنزوح اللذان تفاقما أيضاً,غير النازحين. من مقارنة بنظرائهم الميسورة 

 17.إلعالة أسرهم مدارسهممن األطفال إلى ترك  الكثير, واضطر 16مبكروالزواج ال 15في الجماعات المسلحة

 

وعلى أطراف  بفاعليةمواجهة التهديدات التي يشكلها تغير المناخ من أجل  التعاونيجب على الحكومة اليمنية وقوات األمن والمجتمع الدولي 

كل الصراع أن تتوقف فوراً عن استخدام التكتيكات التي تلحق مزيداً من التدهور بالبيئة وتسبب أضراراً طويلة األجل على المدنيين سواء بش

مساهمة مباشر أو من خالل تأثير تلك األفعال على األراضي والمياه والغذاء. كما يجب أن تتاح للمجتمعات الفرصة للمناصرة الذاتية وال

 بحلول تأخذ االحتياجات الخاصة لهذه المجتمعات في الحسبان. 

 

أولوية وخطوة أولى ضرورية لضمان حماية المدنيين وإنهاء  تمثلالحالي وتأمين السالم المستدام  النزاعفي حين أن الجهود المبذولة إلنهاء 

ً الحرب,  التي سببتها الواسعة النطاق األضرار . تمثل أزمة المناخ د من الموارد إلعادة بناء البالدضرورية من أجل تخصيص المزي فإنها أيضا

ً الوشيكة في اليمن فرصة للجهات الفاعلة الدولية والمحلية للعمل مع  في اليمن. نحو بناء نظام مستدام إلدارة وحوكمة الموارد ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اع. حتى  "إنه سبب للن  

 نزاعإذا لم يكن هناك 

بسبب تغن  المناخ حتى 

 اآلن، فإنه يمثل خطر 
 
 ا

 جسيم
 
  نزاع  ا

 
للتسبب ف

  ال
 
 ". مستقبلف

 

د حق اآلثار المجتمعة لتغير المناخ والتدهور البيئي تهد

 تثيرها الناس في اليمن في الحياة والغذاء والمياه, كما أن

مخاوف تتعلق بحماية المدنيين مع اندالع النزاعات 

ونزوح األفراد بسبب النقص المتزايد في الموارد. 

بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان, لكل شخص 

الحق في حياة صحية, بما في ذلك الوصول الكافي إلى 

وهو حق يجب أن تدعمه الحكومة  –والغذاء  المياه

تية , فإن تدمير البنية التحاليمنية. باإلضافة إلى ذلك

فضالً ه, الحيوية, بما في ذلك البنية التحتية للغذاء والميا

زرع األلغام األرضية في األراضي الزراعية وفي  عن

ون مصادر المياه أو بالقرب منها, يشكل انتهاكات للقان

 الدولي اإلنساني.

 

 خثار تغير المنافي اليمن بآ الناس يشعر جميع في حين
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   .IIتوصياتال 

الموارد  شحبسبب  النزاعيشكل تغير المناخ والتدهور البيئي الناجم عن الحرب مخاطر كبيرة على مستقبل اليمن, بما في ذلك خطر استمرار 

والمجتمع المدني المحلي والقادة الدينيين, بوضع خطة طويلة األجل  اتوالهجرة. من الضروري أن تقوم الحكومة, بالتنسيق مع قادة المجتمع

 للمدنيين اليمنيين. اً اسات ذات الصلة للتخفيف من هذه المخاطر المستقبلية وضمان مستقبل أكثر استقراروالسي

 

 التوصيات التالية موجهة إلى جهات فاعلة مختلفة لها دور في التخفيف من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ والتدهور البيئي:

 

 للحكومة اليمنية وكافة الجهات األمنية: 

  هذه االتجاهات. وضع خطة عمل  استناداً إلىتحليل االتجاهات الحالية في تغير المناخ والتدهور البيئي وتحديد المخاطر األمنية

والمنظمات  اتالمناخ بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وقادة المجتمعتغير هذا التحليل للتكيف مع  بناءاً على

 غير الحكومية.

 اً نشاء اآلليات و / أو الهيئات الالزمة المؤلفة من كيانات خاصة وعامة إلدارة الموارد بشكل فعال, بما في ذلك المياه والغذاء, وفقإ 

المناخ. تحديد التواصل والتنسيق بين هذه الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تغير لخطة عمل التكيف مع 

 ى ذات الصلة العاملة على التكيف مع تغير المناخ.والكيانات األخر

 18.تقديم استعراضات وتحديثات منتظمة في إطار برامج العمل الوطنية للتكيف 

  معالجة األضرار التي تلحق بالمدنيين وشح األراضي والمياه بسبب األلغام األرضية من خالل مراجعة خطة العمل المتعلقة باأللغام

 وة المتزايدة بين زرع األلغام وإزالتها.وتكييفها لمعالجة الفج

 القائمة على المياه. بالنزاعاتحول تقاسم الموارد, ال سيما فيما يتعلق  اتآلية لمعالجة النزاعات على مستوى المجتمع وضع 

 ارة المياه وضع استراتيجية لدعم المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تشارك في العمل المتصل بالمناخ وإد

 الدعم الالزمة, في الوقت المناسب. وأوجهواألغذية, بما في ذلك الموافقات والشراكات 

  تعمل على  ماالحكومية عبر نقاط التفتيش, ال سيما حيث والجهاتتسهيل مرور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني

 تغير المناخ والتدهور البيئي.تحسين البنية التحتية للمياه وتخفيف الضرر الناجم عن 

 والالجئين, وتوفير الموارد والبنية داخلياً المناخية المتطرفة, ال سيما في مخيمات النازحين  بالظواهرإلنذار المبكر لآليات  وضع

 .وأماكن اإليواءالتحتية للمساعدة في منع تدمير المنازل 

 

 : اليمن إىل المتحدة لألمم العام لألمي    الخاص المبعوث لمكتب

  ضمان أن تشتمل أي عملية سالم على خطة للتصدي آلثار تغير المناخ والتدهور البيئي والنزاعات المتصلة بشح الموارد وأن
 تعطي األولوية لها.

 

: ل  لمجتمع الدوىل 

 البيئة.تغير المناخ وحماية ل للتصديمع الحكومة والسلطات اليمنية بشأن الحاجة إلى إعطاء األولوية  االنخراط 

  والدعم للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في القضايا  والمشروعيةتوفير الموارد , بما في ذلك التمويل

 المناخ واالستدامة. والتكيف مع تغيرالمتعلقة بتغير المناخ وإدارة الموارد 

  أفضل للمدنيين. قوات األمن لضمان حماية لدىتعزيز التدخالت المتعلقة بالحماية 
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 من حدة تخفيف المياه وتمويل ودعم إعادة تأهيل الخدمات األساسية, مثل البنية التحتية للمياه, لتقليل فاقد المياه وزيادة توافر ال

 .مخاطر السيول

  إلمدادات للمسبق ا التخزينبناء شراكة مع الحكومة اليمنية بشأن الجهود والبرامج المتعلقة بالتأهب لتغير المناخ, بما في ذلك

 للمجتمعات. واالحتياجات اإلنسانية الضرورية األخرى والمياهوالغذاء 

 .دعم برامج توعية قادة المجتمع والمكاتب الحكومية حول التأهب لتغير المناخ وحماية البيئة 
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   .IIIمنهجيةال 

مركز سيفيك مع األفراد في جميع أنحاء البالد, وكذلك مع المجتمعات في محافظات مأرب وتعز وعدن, من أجل فهم آثار تغير المناخ  انخرط

في اليمن.  –وبالتالي حماية المدنيين  –الطريقة التي يهدد بها شح الموارد والتدهور البيئي األمن وعلى البيئة,  وآثار النزاععلى الموارد 

بشكل شخصي في مأرب وعدن وعبر الهاتف وعبر مكالمات الفيديو مع أفراد في محافظات أخرى  وتم إجراؤهالمقابالت شبه منظمة كانت ا

أعضاء  ومن ضمنهمفي البداية من خالل فريق مركز سيفيك في اليمن,  ت معهممقابال إجراء وخارجها. تم اختيار معظم األشخاص الذين تم

 أيضاً, .19معها مركز سيفيك في اليمن ينخرطقوات األمن التي من مركز سيفيك وكذلك  التي تحظى بدعم يةتمعحماية المجالمن مجموعات 

تحديد المزيد من  إلى جانبمسؤولين حكوميين وخبراء في مجال الموضوع,  ت معهممقابال إجراء األشخاص الذين تم كان من ضمن

 .ألخذ العينة نيات كرة الثلجباستخدام تق ت معهممقابال إجراءاألشخاص الذين تم 

 

داخلياً التركيز, بما في ذلك مع النازحين  اتشكل مناقشات مجموع كانت علىفي مأرب وعدن  تم إجراؤهاالعديد من المقابالت التي 

ثلين عن منظمات والمسؤولين الحكوميين المحليين وقادة المجتمع. باإلضافة إلى ذلك, تحدث مركز سيفيك مع أكاديميين وقادة حكوميين ومم

مناقشات من  5, بما في ذلك شخص 37, أجرى مركز سيفيك مقابالت مع إجماالً من قوات األمن.  وأفرادغير حكومية محلية ودولية 

ضعيفة معينة, بما في ذلك النساء  فئاتبشكل خاص على الطرق التي تواجه بها  ركزمركز سيفيك  البحث الذي أجراهالتركيز.  اتمجموع

  مختلف عن عامة السكان. النزاعات بشكلوالشباب واألقليات,  والفتيات

 

ال سيما األلغام  –آثار الحرب وتغير المناخ فيما يتعلق باألراضي ومصادر المياه في اليمن؛ من على: اآلثار المرئية  تركزت أسئلة المقابال

ً األرضية والصواريخ والهجمات على األراضي الزراعية ومصادر المياه والغارات الجوية والهجرة القسرية والنازحين  محدودية و؛ داخليا

غير المناخ والتدهور الموارد. كما تم التركيز بشكل خاص على اآلثار الخاصة لت حول والنزاعاتالموارد وتقاسم الموارد بين المجتمعات؛ 

ً البيئي على المجتمعات الضعيفة, بما في ذلك النساء واألطفال والنازحين داخلي األدبيات  استناداً إلى استعراض. تم إجراء بحث إضافي مهم ا

 الثانوية والتحليل.
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   .IVخلفيةال 

شخص بسبب العنف المباشر المرتبط بالنزاع, ومقتل  154,000, تشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 2014منذ اندالع النزاع في عام 

, في حين نزح أكثر 20شخص بشكل غير مباشر بسبب النزاع )بما في ذلك بسبب عدم القدرة على الوصول إلى الغذاء والمياه( 233,000

بالمائة من السكان انعدام األمن الغذائي؛  64إلنسانية, حيث يواجه ما يقدر بنحو . غالبية السكان بحاجة إلى المساعدة ا21ماليين شخص 4من 

. ارتكبت جميع األطراف المتحاربة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 22بالمائة انعدام األمن المائي 61فيما يواجه 

م األلغام األرضية المضادة لألفراد واالحتجاز التعسفي والتعذيب واالختفاء القسري الدولي اإلنساني, بما في ذلك الهجمات العشوائية واستخدا

 ومنع وصول المساعدات اإلنسانية, وغير ذلك.

 

مليون  5.3, لكن جذور المشكلة لها تاريخ طويل. ارتفع عدد السكان من النزاعتفاقم انعدام األمن الغذائي والمائي في البالد بشكل كبير خالل 

المائة ب 9وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الحضرية من  ,201423في عام  نسمة مليون 25.8إلى  1960في عام نسمة 

. أدت هذه الزيادات إلى الحاجة إلى بنية تحتية أكبر للمياه, وال سيما لالستخدام في الزراعة. بدأ 24المائة في نفس اإلطار الزمنيب 34إلى 

 .25للمياه في العقود التالية األوسع قة في السبعينيات استجابةً لذلك, وتم بناء أحواض المياه واآلبار والسدود والبنية التحتيةحفر اآلبار العمي
 قدر أكبر من الوصول إتاحةفي حين أثبتت هذه المبادرات نجاحها في 

من التنظيم من قبل الحكومة.  بقدر محدودإلى المياه والري, فقد تم تنفيذها  

على مدى العقود العديدة الماضية, أصبحت آثار السياسات السيئة واضحة: 

اء اآلبار الخاصة بمعدل فلكي وتم تطوير أنظمة الري دون أي رقابة تم بن

ً تقريب  .26. النتيجة هي أن إمدادات المياه تنفد بسرعة من أحواض المياها

 

أدى تغير المناخ, بالطبع, إلى تفاقم هذه المشاكل, حيث إن كمية األمطار 

شكل أمطار غزيرة  علىتتناقص باستمرار وتأتي في كثير من األحيان 

وعدم انتظام هطول األمطار, إلى  السيول. 27السيول حدوث تؤدي إلى

 تسببت في فقدانجانب ارتفاع درجات الحرارة وفترات الجفاف الطويلة, 

. في الوقت 28على تجديد إمدادات المياه القدرةأحواض المياه في البالد 

ك على وجه ويرجع ذل –في الزيادة كل عام فقط نفسه, استمر الري 

الخصوص إلى التوسع في زراعة المحصول النقدي الرئيسي في اليمن, 

. عالوة على ذلك, 29لينموالقات, والذي يتطلب كميات كبيرة من المياه 

استمر حفر اآلبار بأقل قدر من الرقابة, مما أدى إلى استنزاف إمدادات 

تعثر أنظمة ؤدي إلى يبالفعل, وفي بعض األحيان  المتناقصة أصالً المياه 

تتوزع أن مصادر المياه بسبب ضغط مياه كاٍف  ال يتوفر لهااآلبار عندما 

 للغاية. على نطاق ضيق

 

 في إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين  النزاعاآلن في عامه الثامن, تسبب 

  لم تستطعالبنية التحتية للمياه التي نفس بالبنية التحتية للبالد, بما في ذلك و

لهجمات المباشرة, ل نتيجة –والتدمير في جميع أنحاء البالد  لألضرارتعرضت مصادر الغذاء والمياه  لمياه الكافية للسكان.بالفعل توفير ا

أيضاً المزيد من التدهور  ينتج. 30السابع( الفصلبمزيد من التفصيل في المذكورة أضرار الجانبية, ونتيجة الستخدام األلغام األرضية )كو

, 31األطراف المتحاربة من قبلالبنية التحتية القائمة, بما في ذلك الحصار  لصيانةالوصول إلى الموارد الالزمة القدرة على بسبب تراجع 

. تسارعت 33, وتدهور المؤسسات الحكومية المسؤولة عن الصيانة32الالزمة وقطع الغياروالتضخم في األسعار والنقص العام في الوقود 

 .وكان من المتوقع حدوثها بسببه تغير المناخ النقص في الموارد التي نتجت عن أوجهير مضاعف على جميع الحرب وكان لها تأثوتيرة 

 

الغذائية.  اتلمياه الصالحة للشرب, وغالبية السكان بحاجة إلى المساعدالتام لنفاد الاليوم, ال تزال اليمن واحدة من أكثر البلدان عرضة لخطر 

ً وفق , مقارنة بخط الفقر المائي 34اً متر مكعب سنوي 74, يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه العذبة في اليمن 2018لعام لبيانات البنك الدولي  ا

٪ من اليمنيين 61مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واليونيسيف أن "أكثر من  ذكر, 2022. في يوليو 35متر مكعب 1,000البالغ 

في . 37مليون شخص انعدام األمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام 19, ومن المتوقع أن يواجه 36الصالحة للشرب"ال يحصلون على المياه 

ً استمرار تفاقم تغير المناخ عام ظل بعد عام, ال يزال المدنيون اليمنيون معرضين لخطر كبير يتمثل في عدم قدرتهم على الوصول إلى المياه  ا

 المستقبل.في النزاعات  والمعاناة منعيشهم كسب  لنزوح وفقدان سبلواوالغذاء 

  عامه الثامن، "
 
اآلن ف

اعتسبب     الن  
 
ف

ار جسيمة  إلحاق أرص 

بالبنية و بالمدنيي   

  
 
التحتية للبالد، بما ف

البنية نفس ذلك 

  
التحتية للمياه التى

بالفعل  لم تستطع

توفن  المياه الكافية 

 للسكان. 
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.V    طار ال   
 
 القانون

, 2004الحرب في اليمن نزاع مسلح غير دولي بين الحكومة اليمنية والحوثيين. بدأ الحوثيون في التنافس على السلطة ضد الحكومة في عام 

. منذ ذلك الحين, سيطر الحوثيون على 38الحالي النزاع, مما أدى إلى اندالع 2014وسيطروا في النهاية على العاصمة صنعاء في عام 

في مارس  النزاعدخل  39مساحات كبيرة من األراضي في اليمن, معظمها في شمال البالد. على الرغم من أن التحالف الذي تقوده السعودية

ً مهم اً ولعب دور 2015 على طلب الحكومة اليمنية, مما يعني أن النزاع ال يزال يُصنف على  اً منذ ذلك الحين, إال أن مشاركته كانت بناء ا

 ةفعال لديها سيطرة ال توجد أدلة كافية إلثبات أن فإنه على الرغم من أن إيران تدعم الحوثيين,وأنه نزاع مسلح غير دولي. عالوة على ذلك, 

 نزاع مسلح دولي.كالعتبار النزاع  شرطوهو  –على الجماعة 

 

األطراف المتحاربة, كما هو الحال بالنسبة  أفعالالمشتركة في اتفاقيات جنيف على  3نزاع مسلح غير دولي, تنطبق المادة أي في سياق 

ات جنيف للقانون الدولي اإلنساني العرفي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الجنائي الدولي. ينطبق البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقي

ً أيض بعض النزاعات المسلحة غير الدولية حيث "تمارس الجماعة المسلحة غير الحكومية التي هي طرف في الحرب سيطرتها على  على ا

. يستوفي الحوثيون هذا التعريف, 40جزء من اإلقليم لتمكينها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول"

 على النزاع في اليمن. اً اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف ينطبق أيضوبالتالي فإن البروتوكول 

 

مجموعة واسعة من االلتزامات على األطراف المتحاربة بهدف حماية المدنيين, إال أن هناك  هذه تفرضفي حين أن مجموعات القوانين 

تدمير البيئة وإعاقة والبنية التحتية المدنية الحيوية  في هذا التقرير, وهي: الهجمات على المبينةخاصة ذات صلة باإلجراءات  حاالت حظر

تعطيل والغذاء. بموجب البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف, يُحظر على األطراف المتحاربة مهاجمة أو  المياهوصول المدنيين إلى 

بنية التحتية للمياه واألراضي الزراعية والمنشآت مثل اآلبار. , بما في ذلك ال41لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة األعيان التي ال غنى عنها

. بالتالي, 42التي ال غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياةتعطيل األعيان أو  لتدميريمتد هذا الحظر ليشمل استخدام األلغام األرضية 

زرع األلغام ب قيامها ا في اليمن, فضالً عنمالتحتية للمياه والغذاء ومصادرهفإن الهجمات العديدة التي تشنها األطراف المتحاربة على البنية 

ً األرضية على نطاق واسع في األراضي الزراعية وداخل مصادر المياه وحولها, تشكل انتهاك  للقانون الدولي اإلنساني. ا

 

لقانون للمبادئ التوجيهية ل اً المتعلقة بتدمير البيئة. وفق حاالت الحظريتحدث القانون الدولي اإلنساني العرفي والقانون الجنائي الدولي عن 

يُحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال, يُقصد بها أو قد يُتوقع منها  " فإنه اللجنة الدولية للصليب األحمر,ب الخاصةالدولي اإلنساني العرفي 

يُعد جريمة . بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية, 43ى"أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة االنتشار وطويلة المد

شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن "إحداث ضرر واسع النطاق وطويل األجل وشديد للبيئة الطبيعية" عندما ال يتناسب  حرب

 الهجوم مع المكاسب العسكرية المتوقعة.

 

ً لحقوق اإلنسان  عالوة على ذلك, يظل القانون الدولي حاالت النزاع المسلح. ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان, الذي تلتزم  في منطبقا

يكفي لضمان الصحة والرفاه له  ةمعيشمن الالحق في مستوى  شخصعضو في األمم المتحدة, على أن "لكل بوصفها دولة اليمن بدعمه 

. يتضمن اإلعالن العالمي 44الحق في رعاية ومساعدة خاصتين" لألمومة والطفولة" ينص كذلك على أنكما  ,وألسرته, بما في ذلك الغذاء"

ً أساسي اً شرط والمياهالغذاء  إلىصول و, والذي يعتبر الللتقييدالحق في الحياة غير القابل  أيضاً النص على لحقوق اإلنسان . عالوة على ذلك, ا

في مستوى  شخصاليمن من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية, والذي يتضمن "حق كل فإن 

. يشمل الحق في الغذاء بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 45له وألسرته, بما في ذلك الغذاء الكافي" كافمعيشي 

المتعلقة  ابالتزاماته ةملزم تظلالتحالف الذي تقوده السعودية "في عضاء الدول األ. باإلضافة إلى ذلك, فإن 46المياه, الحق في اً ضمني والثقافية,

 أثربموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باالمتناع عن القيام بأنشطة يمكن أن يكون لها  بحقوق اإلنسان

 47".شر ومتوقع يصل إلى حد حرمان السكان المدنيين في اليمن من الغذاء ]والمياه[مبا
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   .VIاليمن  
 
 تغن  المناخ ف

درجة ناقش الخبراء القضايا المتعلقة بتغير المناخ في اليمن لسنوات عديدة, إن لم يكن لعقود. في السنوات الخمسين الماضية, ارتفع متوسط 

درجة مئوية بحلول  3.3, مع توقعات بأن درجة الحرارة ستستمر في االرتفاع بمقدار يصل إلى 48درجة مئوية 1.8الحرارة في اليمن بمقدار 

. 50. أصبحت الظواهر المناخية المتطرفة أكثر تواتراً, بما في ذلك األعاصير الكارثية و "األمطار الغزيرة والسيول المدمرة"206049 عام

أحد أكثر  –هذه الزيادة في درجة الحرارة, فضالً عن الظواهر المناخية المتطرفة المصاحبة لها ونقص هطول األمطار, تعني أن اليمن 

 معرضة بشكل أكبر لخطر نفاد هذا المورد الثمين في المستقبل. –عاني من شح المياه في العالم البلدان التي ت

 

عتمد اليمن بشكل تإلى ظهور تحديات كبيرة للمزارعين في جميع أنحاء البالد. المستمر وموجات الحر ونقص هطول األمطار  السيولأدت 

. 51ي أن التغيرات في هطول األمطار يمكن أن تسبب اضطرابات كبيرة في إمدادات المياهالجوفية, مما يعنالمياه كبير على المياه السطحية و

ً  قائالً  د. صالح تحدث  ةكون شديدتأتي ت. كان هناك القليل من األمطار في السنوات القليلة الماضية, وعندما إن "هطول األمطار تغير تماما

لألراضي الزراعية والمباني فضالً عن خسائر  كبيرة, والتي بدورها تتسبب في أضرار سيوللفترة قصيرة من الوقت, مما يتسبب في حدوث 

وإلحاق  واسعة النطاقأضرار حدوث , مما تسبب في 2022اليمن طوال صيف عام  والسيول. اجتاحت األمطار الغزيرة 52في األرواح"

في محافظات الضالع والحديدة وحضرموت وحجة شخص  41,000على أكثر من  كان للسيول آثارأضرار بالمدنيين. في شهر يونيو وحده, 

 53.وتعز

 

المياه هو حقيقة أن مستويات المياه في أحواض المياه المختلفة في اليمن قد انخفضت  علىصول البالد حربما يكون األكثر أهمية لمستقبل 

كبير إلى سوء إدارة المياه على مدى عدة عقود  إلى حدى . على الرغم من أن هذا االتجاه يُعز54بشكل كبير على مدى العقود الخمسة الماضية

ً , إال أنه يرجع أيض55يتطلب كميات كبيرة من المياه(وزراعة القات, وهو أكبر محصول نقدي في اليمن  التوسع في)باإلضافة إلى  إلى نقص  ا

مياه لتجديدها في مواجهة االستخدام الكثيف من ال فإنه لن يكون هناك ما يكفيمطار بشكل ثابت, األهطول األمطار بشكل ثابت. بدون هطول 

 56.وسوء اإلدارة

 

فاق الطلب على المياه اإلمدادات  2020و  1970بين على امتداد الفترة هندسة أنه الطالب من في صنعاء, كشفت دراسة أجراها أربعة 

وهي  -المزيد والمزيد من المياه من إمدادات المياه الجوفية كل عام  سحبأنه يتم  فقد خلصوا إلىالمتاحة منها بشكل كبير. بعبارة أخرى, 

, نمت الفجوة بين كمية المياه 2020و  1970بين على امتداد الفترة . في كل عام 57اً أبد استنزافهاإمدادات ال ينبغي من الناحية المثالية 

مصادر المياه الطبيعية( بشكل كبير, مما جعل عن طريق ة التي يتم تجديدها الجوفية المسحوبة وإعادة تغذية المياه الجوفية )كمية المياه الجوفي

صالح, فإن منسوب المياه في حوض صنعاء المائي د. . بحسب 58بالمخاطر بشكل متزايد اً وصول صنعاء إلى المياه في المستقبل محفوف

  59".بشكل عام, المياه تنفد في صنعاء" بمعدل سبعة أمتار في السنة. تحدث د. صالح إلى لمركز سيفيك قائالً:ينخفض 

 

جفت. في السابق, كان يمكن العثور على المياه في صنعاء على عمق قد أن العديد من آبار المدينة المرتبطة بالحوض  اً هذا الوضع يعني أيض

يصل عمق بعض اآلبار في المدينة  ,اليوم. 60)"الفلج"( لملء صهاريج المدينة الجوفيةقنوات الفقط, وكانت الينابيع تتدفق عبر  اً متر 180

 62.. في بعض الحاالت, لم تعد مياه الشرب متوفرة حتى في األماكن التي تم فيها حفر آبار بهذا العمق61متر 1,000إلى 

 

هناك هطول نه "لم يكن أالمياه في عدن لمركز سيفيك  قطاعأجزاء أخرى من البالد تحديات مماثلة. قال مسؤول حكومي يعمل في  تواجه

ً لألمطار تقريب . في مأرب, 63المحافظةفي المياه في أحواض المياه  منسوبخالل السنوات القليلة الماضية" في عدن, مما أدى إلى انخفاض  ا

المياه وال نحصل على ما يكفي من المياه. حدث تغيير في كميات قال مسؤول حكومي آخر يعمل في مجال حماية البيئة "هناك انخفاض في 

 64".واسم األمطار مما أدى إلى عدم القدرة على زراعة بعض المحاصيلم

 

تراجع المورد الحيوي الذي ذلك في حين أن خطر استنفاد المياه هو خطر كبير في حد ذاته, فإن تغير المناخ له تداعيات أوسع بكثير. سيعني 

المحاصيل الغذائية. في الوقت  ولنمولإلنسان والحيوان وللزراعة  أنه ضروري من حيث مياه الشربإذ يحتاجه الناس للبقاء على قيد الحياة, 

في السنوات  لوحظتوالجفاف, في انخفاض اإلنتاجية الزراعية التي  السيولالمناخية المتطرفة في اليمن, بما في ذلك  الظواهرنفسه, ساهمت 

ً وفق .66أدت إليهأو بسبب النزوح الذي  يضابسبب تأثيرها على األر , سواءً 65األخيرة المياه  شحزال يللوكالة األمريكية للتنمية الدولية, "ال  ا

إلى خفض اإلنتاجية الزراعية  المياهاستنزاف موارد المزيد من كبر أمام اإلنتاجية الزراعية في اليمن, ومن المتوقع أن يؤدي األعائق الشكل ي

في النهاية إلى مزيد من النزاعات بين المجتمعات حول الموارد  الحيوية. سيؤدي هذا االنخفاض في الموارد 67بالمائة" 40بنسبة تصل إلى 

 68.من الزمن عقودعلى مدى اليمن  علىوهي ظاهرة أثرت بالفعل  –المحدودة المتبقية 
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وسيزيد  ؛في العديد من المناطق إلى دفع الناس إلى النزوح األكثر قسوةأدى انخفاض اإلنتاجية الزراعية بسبب نقص المياه والمناخ  أيضاً,

األمر الذي من , الضغطلمزيد من  أصالً ناطق الحضرية, ستتعرض الموارد المحدودة عدد السكان في الم تزايد. مع دفعهم إلى النزوحمن 

ً مزيد من النزاعات بين المجتمعات في المناطق الحضرية أيضاليؤدي إلى  شأنه أن . عالوة على ذلك, ستزداد معدالت األمراض, بما في ا

ذكرت في مأرب, حيث بوضوح األمراض الناجمة عن النزوح يتجلى صابة بعدد حاالت اإلفي  الحادالمياه. االرتفاع المنقولة بذلك األمراض 

من المرضى, وخاصة األطفال, الذين يعانون من أمراض متعلقة بسوء الصرف الصحي  اً متزايد اً عدد تستقبل" اأطباء بال حدود بأنه منظمة

 69".والظروف المعيشية القاسية

من الواضح أن فإنه وأهمها الحرب وغياب الرقابة الحكومية. مع ذلك,  –خرى األسباب األمن المستحيل فصل هذه اآلثار عن  فإنه بالطبع,

ومن الواضح أنه  ,نهاية إلى تفاقم تهديدات الحماية التي تواجه المدنيينالفي سيؤدي تغير المناخ سيكون له تأثير مضاعف على هذه القضايا و

 المستقبلية في اليمن.زاعات النالجاري و بالنزاعسيخلق مخاطر أكبر فيما يتعلق 
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 . تدفقت المياه من خلف السد باتجاه مناطق أخرى من محافظة مأرب. 2020فيضانات سد مأرب, في الشهر الثامن 
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   .VIIالناجم عن الحرب  
 التدهور البيت 

النطاق تدهور بيئي كبير وواسع حدوث تغير المناخ في اليمن, فقد تسببت الحرب في  يفرضهاالموارد التي  شحال يمكن إنكار  هفي حين أن

مختلفة. أوالً, أدى تدهور المؤسسات الحكومية إلى ترك البالد بدون إدارة فعالة . األسباب أضعافاً مضاعفةالموارد  شحأدى إلى تفاقم خطر 

, تركت اً , أدى النزوح الناجم عن الحرب إلى إجهاد الموارد واألنظمة في المناطق المضيفة بشكل كبير. ثالثاً لألراضي والمياه والنفايات. ثاني

كبيرة من األراضي الصالحة للزراعة ومصادر  الزراعية ومصادر المياه أجزاءً الغارات الجوية واأللغام األرضية على وحول األراضي 

 .لالستخدامالمياه في اليمن غير صالحة 

 

 الحكوميةتدهور المؤسسات  -أ

 أدى إلىالحرب, إال أن االنهيار الحالي للمؤسسات الحكومية  اندالعمنذ فترة طويلة قبل قائمة مشكلة  كانتعلى الرغم من أن إدارة الموارد 

العديد إلى ترك السياسي,  االنقسامعدم دفع رواتب المسؤولين الحكوميين, فضالً عن  أدىإلدارة الموارد الحيوية.  المطلوبة بشدةشل الجهود 

 غذاء والنفاياتألراضي والمياه والا. أدى هذا الوضع إلى إدارة 70الحد األدنىبالمحلية في حالة من االنهيار التام أو العمل  اتمن مكاتب الحكوم

 الصيانة والمال لشراء الوقود واإلمدادات الالزمة. االفتقار إلىغير فعالة, فضالً عن تدهور البنية التحتية الحيوية بسبب  بطريقة

 

البالد.  في الوقت نفسه, لم تتم صيانة مصادر المياه بشكل مناسب أو تقسيمها بالتساوي بين الناس, مما ساهم في شح المياه في جميع أنحاء

ً في عدن بسبب تعطل  100بئراً فقط من أصل  60بحسب المسؤول الحكومي الذي يعمل في قطاع المياه في عدن, فإن  بئر تعمل حاليا

. تم حفر العديد من اآلبار بأقل قدر من الرقابة, مما يعني أن المياه الجوفية يتم 71المضخات أو البنى التحتية األخرى الالزمة لصيانة اآلبار

تصريفها بوتيرة غير مستدامة. نتيجة لذلك, جفت اآلبار في بعض المناطق حيث انخفض ضغط المياه بدرجة ال تسمح بسحب المياه الجوفية 

 من أحواض المياه.

 

الكبير  , مما يعني أن اآلبار الثمانية عشر المتصلة بالسد قد جفت. تُرك2021في مأرب, تم إغالق السد الرئيسي في المحافظة منذ يونيو 

المزارعين مجتمع الذين يعيشون في المنطقة المحيطة دون مصدر للمياه ألراضيهم وألسرهم. أحد المزارعين الذين يعيشون في المنطقة 

الزراعة. اضطررت  ي"بسبب جفاف اآلبار, لم يعد بإمكانقائالً: مركز سيفيك  تحدث إلى هل بجوار السد, ويعتمد على الزراعة كمصدر رزق

 اً دخل. ال يزال هناك بئر واحد يعمل على بعد كيلومتر واحد من الجميع ونعتمد جميعحصول على إلى البدء في بيع ماشيتي من أجل ال اً أخير

 72.على هذا البئر للحصول على المياه, لكن هذا لن يستمر لفترة طويلة"

 

ً كبيراً في جميع أنحاء البالد.  ً تحديا ق المقطري, عضو الهيئة الوطنية للتحقيق في مزاعم انتهاكات إشرا حسبتشكل إدارة النفايات أيضا

النفايات على اإلطالق في المحافظة ألن مواقع إدارة النفايات تقع على  ةال يتم جمع أو إدار فإنه من تعز, ةحقوق اإلنسان في اليمن وناشط

النفايات,  لتصريف الكثير, لم تفعل الحكومة متعذراً واقع . منذ أن أصبح الوصول إلى هذه الم73لحربل في الخطوط األماميةالمحافظة  أطراف

المقطري  ت. قال74انتشار األمراضمعدالت وبدالً من ذلك تركتها تتراكم في جميع أنحاء المحافظة. أدى هذا الوضع إلى ارتفاع حاد في 

. 75, واآلن يتم استخدامه كمكب للنفايات"عبرهه الميا تمرلمركز مركز سيفيك: "كان هناك خندق في منتصف الطريق الرئيسي ]في مدينة تعز[ 

ً االنهيار الكلي لمؤسسات الدولة.  باإلضافة إلىيساهم نقص الوقود والموارد األساسية األخرى في المشكلة,  المقطري: "ال يوجد  تقال أيضا

إدارة النفايات في جميع أنحاء المدينة والزيادة  مسألة االفتقار إلى, ناقش العديد من األفراد اً . في مأرب أيض76أحد إلدارة تدفق النفايات"

في العديد من المناطق في جميع أنحاء البالد بشكل عشوائي  بيارات للمجاري. عالوة على ذلك, تم حفر 77الناتجة في األمراض التي شهدوها

  تلويث مصادر المياه الحيوية.إلى المياه الجوفية مما أدى إلى  وتسربتودون أي تنظيم حكومي. تم حفر بعضها على عمق كبير 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 civiliansinconflict.org          12 

 

 

 
 

 

 
 

في حتى عندما ركزت الجهات الحكومية جهودها على تحسين البنية التحتية وإدارة الموارد, فإنه لم يكن لديها األموال أو الموارد الالزمة. 

, 78ماليين شخص خالل الحرب بسبب تدفق النازحين داخلياً  3شخص إلى أكثر من  500,000مأرب, حيث ارتفع عدد السكان من أقل من 

النظافة لوقت إضافي لجمع نفايات المدينة وتوعية أفراد المجتمع حول الحاجة إلى إدارة النفايات والصرف الصحي بشكل  عمل مكتب تحسين

والبيئة  صحيح. غير أنه لم يكن لديهم الموارد أو البنية التحتية لحل مشاكل النفايات المتكدسة في المدينة. في عدن أيضاً, كافحت وزارة المياه

. قال د. صالح 79الصرف الصحي التي تمتلكها بدون توفر األموال لشراء الوقود أو المضخات واألنابيب الجديدة المطلوبة بشدةإلدارة أنظمة 

منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة لمركز سيفيك: "... ال توجد مكاتب حكومية تعمل على هذه القضايا, ال سيما في الشمال حيث لم  من

نذ سنوات. لقد أبقتهم الحرب جميعهم مشغولين ... يجب عليهم البدء في دمج التخطيط على جميع المستويات لحل أزمة يتقاضوا رواتبهم م

 80.المياه"

 

وحت  -ب  تفاقم الضغوط عىل الموارد بسبب الن  

كبيرة على الموارد . أدى هذا النزوح إلى فرض ضغوط 81, تسبب النزاع في اليمن في نزوح أكثر من أربعة ماليين شخص2015منذ عام 

 المحدودة أصالً, حيث فر ماليين األشخاص إلى مناطق تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة الستضافة مثل هذا العدد الكبير من السكان.

 

 ى جانبإل. قبل الحرب, كانت مأرب تمتلك بنية تحتية محدودة للغاية إلدارة المياه والنفايات, 82النزوح واضح بشكل خاص في مأربضغط 

. اعتمد معظم الناس في جميع أنحاء المحافظة على اآلبار أو شراء خزانات المياه لتلبية احتياجاتهم 83منهاجزء واحد فقط وجود شبكة مياه في 

رات لهذه البيامن البلدية ويمكن يُمنح من الحكومة  بترخيصتم بناؤها  حفروهي  –خاصة به  للمجاري بيارات, وكان لكل منزل 84من المياه

 85.إفراغهالعقود دون الحاجة إلى  تظلأن 

 

اآلبار في  لم تكننزحوا إلى المنطقة.  ين داخلياً الذيننازحشخص من المليون  2.5تدفق  مواجهةمنذ بداية الحرب, تحاول المحافظة  غير أنه

ً  من النازحين الكثيرالمدينة كافية لتلبية احتياجات السكان. عالوة على ذلك, ال يستطيع  الذين يعيشون في المخيمات الوصول إلى اآلبار  داخليا

المنظمات  التي توفرهافي العديد من المخيمات على المياه داخلياً . يعتمد النازحون 86إنشاء المخيمات المواقع التي تم فيهاعن  اً جد ةبعيد األنه

. يجب على أولئك 87للجميعبالمياه ة على توفير تغطية كاملة غير الحكومية ومنظمات األمم المتحدة. مع ذلك, فإن هذه المنظمات غير قادر

ي استخراج المياه الجوفية 
 صنعاءف 
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مرتفعة المنظمات غير الحكومية استخدام مواردهم المحدودة لشراء المياه  عن طريقالمياه من اآلبار أو  علىصول حالذين ال يستطيعون ال

 .88من أماكن أخرى التكلفة

 

لمنطقة اتقع المنطقة بين محافظتي الجوف ومأرب, ويجبر نقص المياه في على وجه الخصوص, ال يوجد في مخيم الريان مصدر للمياه. 

. هذا الوضع يعني أن العديد من الناس قد بدؤوا في حفر آبارهم الخاصة 89كيلومتر بالسيارة للحصول عليها  70الناس على السفر مسافة 

لمحدودة على المستوى. نتيجة لذلك, توزعت المياه الجوفية ادون الحصول على أي ترخيص من الحكومة للقيام بذلك ودون أي تخطيط عالي 

 . أيضاً, قام الناس بالحفر بشكل أعمق في اآلبار الموجودة من سابق, وفي بعض الحاالت90عدد كبير جداً من اآلبار مما تسبب في جفافها

 91.مياه الجوفيةلغازات الموجودة في األرض إلى القاموا بحفر آبار جديدة عميقة جداً. تسببت هذه الممارسة في تسرب المياه المالحة وا

 

ً أدى تدفق النازحين داخلي إلى مأرب إلى زيادة هائلة في النفايات ومياه  ا

. أدى هذا التراكم مجاراتهاالصرف الصحي التي ال تستطيع الحكومة 

في جميع أنحاء المحافظة إلى المزيد من التلوث واألمراض, بما في ذلك 

كون عكس آثاره أكثر صعوبة كلما استمر ي, وس92الكوليرا والتيفوئيد

الذين انتقلوا إلى داخلياً مرجح أن النازحين التراكم لفترة أطول. من ال

لتصريف مياه الجديدة  البياراتالمنطقة قاموا ببناء مئات اآلالف من 

هذه  ضربتالمخيمات وداخل األحياء, وقد  في جميع أنحاء المجاري

ً اآلبار أحيان  رقابةدون أي  بنائها. باإلضافة إلى 93إمدادات المياه الجوفية ا

هذه بشكل  بيارات المجاريعام, لم تتم تغطية  بناءأو مخطط  ةحكومي

. في عدد من الحاالت, لقي أطفال حتفهم 94صحيح في كثير من األحيان

, بما في ذلك ذات األغطية الرديئة بيارات المجاريفي  همجراء سقوط

 95.في مخيم الجفينة في مأرب

 

لتصريف مياه المجاري وللتخلص من النفايات /  اآلن, ليس لدينا تلك الموارد لتلبية احتياجات جميع الناس هنا,

القمامة من كل حي. نحن نعمل لياًل ونهارًا لتقديم هذه الخدمة وتقديمها بجودة. بدأ الناس في حفر بيارات 

مترًا, مما يعني أنهم ضربوا المياه الجوفية وأثروا على مياه  25]المجاري[ الخاصة بهم, التي تصل إلى عمق 

إذا لم نقم بإزالة النفايات والقمامة, فإن ذلك سوف يتسبب في انتشار المزيد من األمراض إذ الشرب. أيضاً, 

 96.تتراكم النفايات في الخارج وال تتم معالجتها

 

المياه أن العديد  قطاع مع مركز سيفيك, وصف المسؤول الحكومي في عدن الذي يعمل في حديث. في ال يمثل حالة متفردةالوضع في مأرب 

ذكر كما . 97داخلياً  من المجتمعات الجديدة نشأت في عدن في السنوات القليلة الماضية, وأن العديد من المدن قد نمت, بسبب تدفق النازحين

حوض  فوقالواقعة بما في ذلك في األرض  ,بدون مخطط حول أحد أحواض المياه في المحافظة بيارات للمجاري بحفر" يقومونأن الناس 

 98".[ تتسرب في النهاية إلى المياه الجوفيةسوف المياه ... ]التي

 

ً أيض داخلياً قد خلقالجدير بالذكر أن تدفق النازحين  في إدارة األراضي في مختلف المحافظات. في كثير من الحاالت, قام النازحون  مشاكل ا

ً مؤقتفيها بالبقاء داخلياً اإلذن للنازحين  المالكمنح ي في أراضأو  جهاخار المالكيكون  في مناطقببناء منازل ومخيمات على أراض داخلياً  . ا

ً في الالنازحون  يستمرأكثر خطورة.  يضاثماني سنوات, أصبحت قضية األرلاستمرار الحرب  غير أنه وفي ظل تدفق إلى مناطق داخليا

عبد علي . في تعز, على سبيل المثال, كانت الحكومة في عهد الرئيس السابق 99مختلفة, وقد بدأ مالك األراضي في السعي الستعادة أراضيهم

األمن لالستيالء  ن في أجهزةمسؤوليالبيع قطع األراضي لألفراد. اآلن, يستخدم الناس عالقاتهم مع قوم ب, وتيضاهللا صالح تمتلك كل األر

ً . في جميع أنحاء اليمن, وفق100الحاالت في بعض حدوث نزاعات, وهي ممارسة تؤدي إلى يضامن األر مساحاتعلى  لمجلس النرويجي ل ا

ً الذين غال –األراضي  مالكنزاعات مع حدوث على األراضي الخاصة إلى  العشوائيةالمستوطنات  غالباً ما أفضى بناءلالجئين " يحاولون ما  با

 101"ا.العنف أحياناستخدام ب – الذين يشغلون األراضيطرد هؤالء 

 

 

 

 

 

 

 

أدى تدفق النازحي    "
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  الزراعية وبالقرب من مصادر المياه  -ج
  األراض 

 
 األلغام األرضية ف

األلغام األرضية على  كان من أكبر آثار الحرب على الموارد الحيوية زرع األلغام األرضية في جميع أنحاء البالد. ال يمكن التقليل من تأثير

في الوقت الحاضر وفي المستقبل على حد سواء.  –مدنيين األراضي الزراعية وعلى مصادر المياه وعلى سبل كسب العيش وعلى حياة ال

ي محمد عبد هللا, على الرغم من أنه من غير الواضح على وجه الدقة عدد األلغام األرضية التي تم زرعها طوال فترة النزاع. ذكر عبد القو

لغم  800,000والي حت األربع الماضية وحدها تم جمع نائب المدير التنفيذي للمركز التنفيذي للتعامل مع األلغام في اليمن, أنه في السنوا

كبيرة وسريعة  . وأضاف: "ال يستطيع ]المركز التنفيذي للتعامل مع األلغام في اليمن[ حتى فهم حجم المشكلة ألنها تحدث بدرجة102أرضي

 103".للغاية بحيث يتعذر تتبعها وإجراء تقييم مناسب

 

أيضاً, عد زرعها. ب, لعقود والنزوحلمدنيين, بما في ذلك الموت واإلصابة با واسعة النطاقأضرار إلحاق أللغام األرضية في أن تتسبب ايمكن 

على  عن زرع األلغام األرضية قبل وبعد اندالع الحربتقع المسؤولية . 104المزروعة باأللغامتمنع دخول المساعدات إلى المناطق  فإنها

حول  2019. خلص تقرير األمين العام لعام 106السيطرة عليها تبتلغيم المناطق التي فقد اً وتكرار اً , وقد قامت الجماعة مرار105نيالحوثي

(, 728من األطفال ) "األطفال والنزاع المسلح في اليمن" إلى أن "األلغام والذخائر غير المنفجرة مثلت السبب الرئيسي الثالث لوقوع ضحايا

 107"....طفل  579طفل ... وإصابة  149مقتل  وتسببت في

 

, 108للمركبات األلغام األرضية التي تم زرعها أثناء النزاع الحالي هي ألغام مضادة لألفراد وليست مضادة معظمتجدر اإلشارة إلى أن 

التي  – 1977ام عل وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمير تلك األلغام تخزينوبالتالي فهي محظورة بموجب اتفاقية حظر استعمال و

لفة منخفضة. . كما أن غالبية األلغام األرضية في اليمن مرتجلة بطبيعتها, مما يعني أنه يمكن تجميعها بسهولة بتك109طرفاً فيها تعد اليمن

األثر المدني, ذكرت  رصدمن مشروع مأخوذة بيانات  استناداً إلى. 110باستخدام لعب األطفالمنها بما في ذلك  الكثير أيضاً, يتم إخفاء وتمويه

حايا ضشخص  9,000 سقوط حواليأن "األلغام األرضية والذخائر غير المنفجرة تسببت في  2022تس ووتش في تقريرها لعام هيومن راي

 111".منذ بداية النزاع ]الحالي[من المدنيين 

 

ً تم زرع األلغام األرضية في كل مكان تقريب محافظة خالل الحرب الحالية, وتم  23محافظة من أصل  18أللغام في تم زرع ا –في اليمن  ا

 بل ؛تشفيات, وكذلك في المدارس والمطارات والمسوفي قنوات المياهزرع األلغام في األراضي الزراعية وعلى طول الطرق وحول اآلبار 

من  تضررت بشدةوهي محافظة , في تعز في اليمن األلغام مع للتعامل التنفيذي المركز. قال العقيد عارف, رئيس 112المنازلفي وحتى 

بالقرب من مصادر وي المدارس ف –األلغام األرضية في مناطق مدنية بزرع على وجه التحديد  قاموا"لقد  :األلغام األرضية, لمركز سيفيك

ف الوصف عبد هللا اآلثار طويلة المدى التي يمكن أن تحدثها هذه األلغام األرضية, بخ .113"الخ ,ةمناطق التجمعات المجتمعيفي المياه و

كلما , االت مدة بقائهكلما ط قدرتها على االنفجار تستمر لعقود.فإن : "مع األلغام األرضية, ينالمدنيب التي تلحقها الفوري واألضرار النزوح

 114."يةحساس أكثر خطورة, ألن المواد تتحلل بمرور الوقت وتصبح أكثر أصبحت

 

 التي تم تركها كانت تُستخدم. العديد من هذه المناطق 115بأكملها بعد أن تم زرع األلغام فيها ومديرياتمناطق  تركأُجبرت المجتمعات على 

تنتشر فيها  ,محافظة تعتمد بشكل كبير على الزراعة , وهي. الجوفبالغذاءالبالد  وتزود لكسب العيشللناس مصادر  توفركأراضي زراعية 

ً األلغام األرضية. قال مسؤول حكومي يعمل مع النازحين  هذه  فجاريتعرض فيها أشخاص النحادثة  تقعفي الجوف "كل أسبوعين داخليا

 117."يةكمكتب لتقديم المساعدة اإلنسانية محدودة بسبب هذه األلغام األرض وأضاف: "حتى حركتنا ,116"األرضية األلغام

 

, عندما بالتالي .118ألغام أرضية إضافية في مناطق بعد نزوح الناس من منازلهم بسبب القتالبزرع الحوثيون  قامفي كثير من الحاالت, 

فل وأسرته إلى المقطري لمركز سيفيك حادثة عاد فيها طإشراق  تذلك. وصفالقيام بحاول الناس العودة بعد توقف القتال, لم يتمكنوا من 

 119."يةوالسفل المنزل, انفجر لغم تسبب في فقدان الطفل ألطرافه العلوية همقالت: "أثناء دخول, دةمحافظة الحديفي منزلهم في الخوخة 
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الوحدة , قال مسؤول حكومي يعمل في 2020في وصفه لنزوح األهالي من األراضي الزراعية حول الجوف بعد تصاعد القتال في فبراير 

التنفيذية للنازحين في الجوف: "كل هؤالء كانوا مزارعين, تركوا مزارعهم وتركوا مواردهم المائية وسبل كسب عيشهم ولم تعد أراضيهم 

صالحة لالستخدام. ]منذ ذلك الحين[, تم تدمير هذه المزارع وُزرعت أراضيهم باأللغام األرضية, كما ُدمرت مصادر المياه. في قرية بير 

رازيق, كل شخص غادر ونزح من القرية. كانت واحدة من أكثر األماكن اخضراراً في البالد. اآلن توجد أيضاً مواقع عسكرية في كل الم

ها."مكان حول
 120 

 

والتي أيضاً, تم زرع األلغام األرضية على وجه التحديد حول مصادر المياه وداخلها. في تعز, فإن المناطق العديدة التي تحتوي على اآلبار 

. كما تم زرع األلغام األرضية في إحدى قنوات المياه 121تعتبر مصادر مياه حيوية للمنطقة "كانت األكثر تلوثاً من غيرها باأللغام األرضية"

. أشارت شارلوت سلينتي, األمينة العامة للمجلس الدانماركي 123, وهي ممارسة شوهدت في أجزاء أخرى من البالد أيضاً 122في المنطقة

, إلى أنه "تم فصل المجتمعات عن مصادر المياه حيث يتم زرع األلغام األرضية بالقرب من 124ن, في بيان صدر في مارس الماضيلالجئي

بسبب األلغام األرضية التي زرعها الحوثيون  –مثل تلك الموجودة في الحديدة  –اآلبار". باإلضافة إلى ذلك, تم تدمير خطوط أنابيب المياه 

 125., ونتيجة لذلك, تأثرت إمدادات المياه في المحافظة بشدة2018في منتصف عام  خالل فترة القتال

 

قام مأرب,  في ةجرفها. في مديرية الجوب السيول في فقد تسببت, األهاليزرع فيها األلغام األرضية مباشرة في أراضي في المناطق التي لم تُ 

 السيول جرفت. خالل الشهرين التاليين, 126لمنع الناس من المغادرة 2021وبر زرع ألغام أرضية في جميع أنحاء المدينة في أكتبالحوثيون 

. قالت امرأة نزحت من مديرية الجوبة إلى مأرب بسبب األلغام األرضية: 127أراضيهم في المنطقة تركالعديد منها, مما أجبر المزارعين على 

زرع ألغام أرضية ب قاموا. ذكر شخص يعيش في المنطقة القريبة من سد مأرب أن الحوثيين 128هناك" أصبح غير ممكناألغنام رعي "حتى 

 129.مدنيةالمناطق الاأللغام األرضية في في أن تطفو األمطار الغزيرة  تتسببكان يخشى أن  , وقدجافة قنوات مياهبشكل استراتيجي في 
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 نازحون من صعدة, مباشر. عائلة من المهمشين, 200يتم نقل المياه بالشاحنات إلى مخيم للنازحين حيث يعيش حوالي 
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مية للنزاع داخل منطقة النفايات بالقرب من الخطوط األما مكبلى سبيل المثال, يقع على إدارة النفايات. في تعز, عاأللغام  , يؤثر زرعاً أخير

إشراق  حسب. 130استخدامه ولم يعد باإلمكانالوصول إلى مرفق إدارة النفايات من المتعذر مليئة باأللغام األرضية. نتيجة لذلك, أصبح 

الواقعة هذه المناطق  لك الشاحنات المستخدمة في جمع القمامة, عالقة اآلن فيت التي كانوا يستخدمونها, بما في ذيا"حتى اآلل فإنه المقطري,

كميات كبيرة من الوصول هذا إلى تراكم  تعذر. أدى 131على الخطوط األمامية التي يصعب الوصول إليها بسبب األلغام األرضية هناك"

 132.مراض والمشاكل الصحيةاأل معدالت انتشار في ت زيادة كبيرةنفايات في تعز, ونتيجة لذلك, حدثال

 

  الزراعية  -د
 الغارات الجوية والهجمات األخرى عىل مصادر المياه واألراض 

لمتحاربة, تأثير كبير االشتباكات العامة بين األطراف ا باإلضافة إلىالسعودية,  الذي تقودهكان للغارات الجوية التي شنها التحالف أيضاً, 

اطنة لحقوق على مصادر المياه واألراضي الزراعية في اليمن. قام كل من مشروع بيانات اليمن, وهو مشروع لجمع البيانات, ومنظمة مو

 ثرت على البنية التحتيةلذي تقوده السعودية والتي أاإلنسان, وهي منظمة مجتمع مدني يمنية, بتوثيق مئات الغارات الجوية التي شنها التحالف ا

 تسبب الحوثيون في دمار واسع النطاق من خالل الهجمات البرية. ,. بالمثل133همامصادرولغذاء والمياه ل

 

تقوده السعودية  , رد التحالف الذي2015عندما حاول الحوثيون في البداية االستيالء على مناطق في مأرب والجوف في بداية الحرب في عام 

اآلبار التي كانت  بغارات جوية. دمرت هذه الغارات الجوية األراضي الزراعية الخصبة في جميع أنحاء المحافظتين, باإلضافة إلى العديد من

أبراج . على وجه الخصوص, دمرت الحرب بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية جميع 134توفر المياه لعدد كبير من السكان فيهما

الجوف  –قل غاز مأرب المياه واآلبار في منطقة الفاو, وهي المنطقة الوحيدة في مأرب التي تحتوي على مياه نظيفة تماماً والتي لم تتأثر بح

ل عام, خلص القريب. قال أحد األشخاص الذين يعيشون في مأرب لمركز سيفيك: "حتى اآلن, لم تتم إعادة بناء أبراج المياه هذه". بشك

اء بين مارس غارة جوية للتحالف الذي تقوده السعودية أثرت على الغذاء والمواقع ذات الصلة بالغذ 1112شروع بيانات اليمن إلى أن م

ل المواد )بما في ذلك الغارات الجوية على المزارع وقوارب الصيادين ومرافق تخزين المواد الغذائية ووسائل نق 2021ومايو  2015

مياه والبنية غارة جوية شنها التحالف الذي تقوده السعودية على مصادر ال 121. أيضاً, أبلغ مشروع بيانات اليمن عن 135الغذائية واألسواق(

 136.التحتية للمياه في نفس اإلطار الزمني

 

 وجد"ت وصف عبدالحكيم: حسبما. 2015تم إغالق مركز معالجة مياه الصرف الصحي في عدن بعد أن هاجمه الحوثيون في عام  أيضاً,

ً تمام التي أصبحت ممتلئةبوتا, وك إحداهما محطةمحطتان هناك,  دخول تى حبمياه الصرف الصحي. اآلن ال يمكن لمياه الصرف الصحي  ا

. أدى الحصار الذي فرضه 137من هناك إلى البحر" وتنتقلالمحيطة بالمحطة, وهي أراضي رطبة,  يضاالخزان, لذا فهي تذهب إلى األر

حل المضخات السعودية والتضخم الالحق إلى تفاقم المشكلة, حيث لم تتمكن الحكومة من شراء مضخات جديدة لتحل م هالذي تقودالتحالف 

 مرت في الهجوم.التي دُ 
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   .VIII ية   البيئة الحرص 
 
 تحديات العمليات العسكرية ف

على السكان اليمنيين, وستكون اآلثار طويلة المدى  آثار واسعة النطاق ومدمرة النزاعتغير المناخ والتدهور البيئي الناجمين عن  لمزيجكان 

بسبب تغير المناخ والتدهور  اللنزاع تفاقممحركين رئيسيين متشابكين  عاملينكبيرة. كشف البحث الذي تم إجراؤه من أجل هذا التقرير عن 

سوى عاملين من بين مجموعة واسعة  اليسالمحركين للنزاع  ين العاملينأن هذ الموارد والهجرة. تجدر اإلشارة إلى محدوديةالبيئي في اليمن: 

من الواضح بشكل عام أن هاتين الظاهرتين تؤديان إلى تفاقم إنه من العوامل األخرى التي تتأثر بتغير المناخ والتدهور البيئي. مع ذلك, ف

 .األسباب العديدة للنزاعولها تأثير مضاعف على  النزاععواقب 

 

 محدودية الموارد. -أ

 2009عام تاريخياً, فإن أحد أكبر العوامل المحركة للنزاع هو استغالل الموارد الطبيعية. وفقاً لدراسة نشرها برنامج األمم المتحدة للبيئة في 

بالمائة على األقل من جميع النزاعات في الدول لها صلة بالموارد الطبيعية, و ... تضاعف  40عاماً, فإن " 60تناولت النزاعات على مدى 

, حذر مجلس األمن الدولي من أن تغير 2020. في عام 138هذه الصلة من خطر االنتكاس إلى حالة النزاع في السنوات الخمس األولى"

  139.قم النزاعات القائمة, وأنه من المحتمل أن يخلق نزاعات جديدةالمناخ من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التنافس على الموارد وتفا

 

اع. النزاعات في اليمن حول الموارد ليست ظاهرة جديدة. تاريخياً, كانت النزاعات المحلية حول توزيع األراضي والمياه مصدراً رئيسياً للصر

شخص يلقون حتفهم   4,000منية لإلبالغ لإلشارة إلى أن حوالي قبل النزاع, استشهد عدد من المصادر بإحصائيات من وزارة الداخلية الي

, أجرى مسح األسلحة الصغيرة "مراجعة غير شاملة لتقارير 2010. في عام 140كل عام بسبب النزاعات العنيفة حول األراضي والمياه

للعنف المسلح في اليمن", ذكر أن النزاع حول  شهراً", وفي إطار "تقييمه 12وسائل اإلعالم المحلية والدولية عن العنف في اليمن على مدى 

 141".يةالمياه واألراضي في البالد "منتشر للغاية ويديم نفسه لدرجة أنه يودي بحياة اآلالف كل عام ويعيق بشدة التنمية االجتماعية واالقتصاد

 

يع أنحاء البالد. في جميع المقابالت مع مركز اليوم, تستمر النزاعات حول الموارد جنباً إلى جنب مع النزاع األكبر الذي يتكشف في جم

سيفيك, وصف المستجيبون النزاعات التي اندلعت بين القرى والمجتمعات والقبائل والجماعات في مخيمات النازحين داخلياً وفي المناطق 

ى سبيل المثال, ذكر أحد الناشطين المجاورة, وكذلك بين المجتمعات والمنظمات غير الحكومية, حول موارد المياه والغذاء واألراضي. عل

 142.من مأرب أن المعارك قد اندلعت في كثير من األحيان داخل مخيمات النازحين داخلياً بين عائالت أو جماعات مختلفة حول الغذاء والمياه

 

حول المياه هي من بين أدى شح المياه على وجه الخصوص إلى اندالع أعمال عنف كبيرة. ذكر المجلس النرويجي لالجئين أن النزاعات 

. خلصت 143أكثر أنواع النزاعات التي يتم ذكرها بشكل متكرر في المناقشات مع المجتمعات والسلطات المحلية في جميع أنحاء البالد

. 144ريقيااليونيسيف إلى أن شح المياه "أصبح بشكل متزايد عامالً محركاً للنزاعات والنزوح" في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إف

في أحاديث مع مركز سيفيك, وصف د. صالح النزاعات حول مصادر المياه في جميع أنحاء البالد, بما في ذلك أحد النزاعات الذي استمر 

عام بين ثالث قرى في صنعاء, حيث قال: "شح المياه هو أكبر مشكلة تواجهها اليمن. سوف يمزق موارد المجتمع ويؤدي  200ألكثر من 

. في غضون ذلك, وصفت إشراق المقطري مثاالً لقبيلتين تعيشان في مديرية الموادم في محافظة تعز. كانت 145ن النزاعات"إلى مزيد م

د القبيلتان في نزاع حول المياه العذبة ألكثر من عقدين, تسبب في مقتل وجرح أشخاص من كلتا القبيلتين. أشارت إلى أنه على الرغم من جهو

 146.اع فحسب, بل تفاقم أيضاً بسبب الحرب وحصار الحوثيين للمدينةالوساطة, لم يستمر النز

 

األمر الذي لري بأكمله, لالمتزايدة في العقد الماضي إلى تدمير نظام  السيولفي مجتمع محلي في مديرية تريم بمحافظة حضرموت, أدت 

في صنعاء,  منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةإدارة المياه في مجال في  أخصائيوالنزوح. وصف سعد الحوصلي,  النزاع تسبب في

إحدى القنوات  السيول. بعد أن دمرت 147الذهبتقاتل لسنوات عديدة على المياه من وادي ت المديريةفي  األسرلمركز سيفيك كيف كانت 

مياه من أجل منع غمر أراضيهم بعلى نظام القناة بالكامل  حاجزبوضع  الذين تتصل أراضيهم بهامن الوادي, قام المزارعون  المتفرعة

المزارعين الذين كانوا يعتمدون في السابق على القنوات للري دون أي مياه ألراضيهم. أدى هذا  جميعترك  غير أن ذلكاألمطار الغزيرة. 

من ري  اعدم تمكنهنهاية بعد سنوات من الفي  األسرالوضع إلى اندالع قتال بين المزارعين, والنزوح في نهاية المطاف, حيث انتقلت 

 148.اأراضيه

 

 



 civiliansinconflict.org          18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاصة  –ن القتال يدور حول الموارد أقال خالد العثماني, مدير البرامج في المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية, لمركز سيفيك, 

 نزاعاتالجيران الذين انخرطوا في حول أفراد في وزارة المياه والبيئة  تحدث, اً . في عدن أيض149في البيضاء والجوف –مصادر المياه 

لمركز سيفيك أنه  ت معهم قالوامقابالإجراء الذين تم  اآلخرين العديد من األشخاص أيضاً, فإن. 150حول تقاسم المياه في أحيائهم ومبانيهم

الوصول إلى اآلبار في أماكن مثل البيضاء,  حولوخاصة  –حول مصادر المياه في جميع أنحاء البالد  نزاعاتكانت هناك أنه " من المؤكد"

ً . حتى أولئك الذين لم يشهدوا شخصي151بارزبشكل  شحاً حيث أصبحت المياه أكثر  بما في ذلك, على سبيل  –اشتباكات حول مصادر المياه  ا

قال  ة معهمقابل إجراء . أحد األشخاص الذين تم152أن هناك عالمات على بدء مثل هذه النزاعاتبشعروا  –ي مأرب المثال, قادة المجتمع ف

 153"اً.مشاكل قريبحدوث ذلك سوف يتسبب في إن ]مشاكل المياه[, ف يقوموا بحللمركز سيفيك: "إذا لم 

 

ً ومنظمات المساعدة الوصول إلى الغذاء وتوزيع الغذاء كان أيضاً مصدراً للنزاع, ال سيما  في مخيمات النازحين داخلياً. النازحون داخليا

اإلنسانية على حد سواء وصفوا لمركز سيفيك حاالت كانت فيها مجتمعات النازحين داخلياً إما تشهد نزاعات بين بعضها البعض أو تدخل في 

. في مأرب, ذكر أحد النازحين داخلياً وقائد مجتمع يعيش في مخيم السمية في مأرب 154نزاعات مع المنظمات التي تقوم بتوزيع المساعدات

. 2021أن العديد من أفراد المجتمع الذين نزحوا من مديريتي صرواح والجوبة لم يحصلوا على سالل غذائية شهرية منذ نزوحهم في أكتوبر 

غذائية, باإلضافة إلى نزاعات مع المنظمات غير الحكومية وإدارة المخيم  أثار ذلك نزاعات مع النازحين اآلخرين كانوا يحصلون على سالل

. في بعض الحاالت, نظم النازحون داخلياً احتجاجات ولم يسمحوا للمنظمات غير الحكومية بتوزيع 155التي كانت تتولى توزيع السلة الغذائية

 156.المواد الغذائية حتى يتم تسليم السالل للجميع في المخيم

 

ً بحت النزاعات على األراضي, والتي كانت "السبب األكثر شيوعكما أص , ال سيما في اً , شائعة أيض157للعنف المسلح في اليمن" قبل الحرب ا

ً المناطق التي فر إليها النازحون داخلي ً . في كثير من الحاالت, انتقل النازحون داخليا ً إلى أراض يملكها أفراد إما سمحوا لهم بالبقاء مؤقت ا أو  ا

أو قد ال يكون لديهم القدرة على  –أراضيهم  فييعيشون  اً في المنطقة, وبالتالي قد ال يكونون على علم بأن النازحين داخلي يكونوا موجودين لم
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 بب الحصار. بسة اضطرت لتحويلها إلى مكب نفايات حدائق الصالح(. السلطات في المدين سابقاً كانت حدائق ومتنزهات تسمىمكب نفايات غرب مدينة تعز )               

 .2021تشرين الثاني                 
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ً . أوضح أحد النازحين داخليإخراجهم منها لكن  الوادي, مديريةالجوبة, انتقلوا إلى أرض في  مديرية"عندما غادر الناس قائالً: لمركز سيفيك  ا

ً ]النازحين داخلي ويقومون بتهديدهذه األيام إلى الوادي ويقولون إنهم يريدون استعادة أراضيهم, يعودون  األراضي مالك مدير  يضيف. 158["ا

ليست مملوكة للحكومة.  األمالكعندما تنتهي الحرب, سيحدث الصراع الحقيقي, ألن هذه ": قائالً حكومية الغير  ات المحليةمنظمإحدى ال

إلى هذه األراضي دون حقوق. لذلك بعد انتهاء الحرب  في االنتقالالناس يستمر , ومعينةإلى قبائل  تعود ملكيتهاالتي يقيمون عليها  األراضي

 159".سيعود الناس إلى هذه المنازل ويطالبون باستعادة أراضيهم وفي تلك اللحظة سيبدأ الصراع الحقيقي

 

الك األراضي مي نفس صباح اليوم الذي أجرى فيه مركز سيفيك مقابلة معه, كان هناك نزاع بين أحد ذكر أحد المسؤولين الحكوميين أنه ف

لى األرض أسرة نازحة تعيش في أرضه الزراعية. كان سبب النزاع أن األسر النازحة قامت بحفر بيارات للمجاري أثرت ع 50وأكثر من 

 160".لنزاع حول األراضي, وبعضها وصل إلى المحاكم وإلى مراكز الشرطةبأشكال أخرى. كما قال: "كل يوم هناك شكل من أشكال ا

 

 الهجرة. -ب

 نزوح. يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى 161والنزاعبين تغير المناخ الرابطة الرئيسية  الصالت إحدىالهجرة, وفي حالة اليمن, النزوح, هي 

لماضية على مئات اآلالف االمناخية المتطرفة في السنوات القليلة  الظواهرماليين األشخاص في اليمن في العقود القليلة المقبلة. بالفعل, أثرت 

المحركة  العوامل. من شأن هذا النزوح, بدوره, أن يؤدي إلى تفاقم مجموعة واسعة من نحو النزوح عشرات اآلالف ودفعتمن اليمنيين 

 ,ق إعادة التوطينوالضغوط على الموارد الحيوية في مناط ,الناس من المناطق الريفية ينزحالعيش, ال سيما عندما كسب : فقدان سبل زاعللن

 الفرص للجماعات المسلحة لتجنيد المزيد من األفراد.إتاحة و

 

 , أفادت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين2020. في عام 162مليون نازح داخلي في اليمن 4.3تشير التقديرات إلى وجود نحو 

بسبب  شخص منازلهم ومحاصيلهم وماشيتهم وممتلكاتهم الشخصية 300,000أنه في فترة ثالثة أشهر من مايو إلى أغسطس, فقد حوالي 

شخص بسبب السيول في الشحر  851, نزح 2022. في غضون أربعة أيام فقط في يونيو 163األمطار الغزيرة والسيول المباغتة الجارفة

, بحسب االتحاد والمكال, وهما مدينتان في محافظة حضرموت. تعرضت الكثير من الخيام للتلف والتدمير في المخيمات الموجودة في المنطقة

 164.الدولي للصليب األحمر

 

ثرت بشدة على أ 2022غزيرة في يوليو  سيولمن جميع أنحاء البالد, داخلياً كما شهدت مأرب, المحافظة األكثر تضرراً من تدفق النازحين 

تية ن المحافظة "لديها بنية تحأ. قال مسؤول حكومي يعمل في مجال حماية البيئة في مأرب 165في المنطقةداخلياً العديد من مخيمات النازحين 

المحافظة على أراٍض  فيداخلياً تم إنشاء مخيمات النازحين  أيضاً," و "مياه غير كافية" و "ال يمكنها تلبية احتياجات جميع الناس". محدودة

مياه ت وإلى تراكم النفايا اً . أدت الزيادة الهائلة في عدد السكان في المنطقة أيض166أنه "لم يعد من الممكن استخدامها" والتي يشير إلىزراعية 

 إلمدادات المياه المحدودة, ومشاكل صحية أخرى. السابع )ب(, والمزيد من التهديدات الفصلكما هو موضح في  المجاري

 

ً في تعز أيض  أصبحت مشكلةن اآلمشكلة.  المياه, كان هناك ضغط كبير على الموارد. قال العقيد عارف لمركز سيفيك: "لطالما كانت موارد ا

بار وأصبحت حول اآل التزاحمحرب, ازداد تعز إلى وسط المدينة بسبب ال ضواحي. وأشار إلى أنه مع نزوح المزيد من المدنيين من 167"كبيرة

ً  المياه أكثر  تزاحمالمحاكم ... ي فتُنظر وبعضها  الشجارات باأليدي. "النزاعات بين المجتمعات آخذة في االزدياد بالتأكيد, بما في ذلك شحا

ً المياه في تعز, مشير شحالمقطري  توصف ,. بالمثل168"العراكالمياه هو الذي تسبب في هذا  عند مصادرالناس  إلى أن نقص األراضي  ة أيضا

م وجود تنظيم في جزء كبير منها من عد تنشأ المشاكلمشاكل بين المجتمعات" في المنطقة. وأشارت إلى أن هذه حدوث "تسبب بالتأكيد في 

 169.الحرب اندالعحكومي مالئم منذ 

 

م, إلى تفاقم بالنسبة للعديد من المزارعين الذين نزحوا من أراضيه سيماوال النزوح,  بسببالعيش كسب من المرجح أن يؤدي فقدان سبل 

وف كيف أن . على سبيل المثال, وصف مسؤول حكومي يعمل في الوحدة التنفيذية للنازحين في الجالنزاعالعوامل التي تسهم بالفعل في 

 ؛عيشهم كسب ئية وسبلتركوا مزارعهم وتركوا مواردهم الما" لقد النازحين داخلياً الذين نزحوا إلى مخيم الريان كانوا كلهم من المزارعين. 

في  ألسرابدأت بعض …. الجيشالعمل مع أخرى, مثل  أعمال, حاولوا العثور على نزحوابعد أن ….  لالستخدام ولم تعد أراضيهم صالحة

الموارد, ة داخلياً قدراً أكبر من محدوديلنازحون المناطق التي نزح إليها هؤالء ا تعاني بعدها,. 170الحصول على دخل من تجارة المخدرات"

لجماعات اقبل ومن ثم زيادة احتمال نشوب نزاع. عالوة على ذلك, يكون األفراد, واألطفال على وجه الخصوص, أكثر عرضة للتجنيد من 

 171.إلى الفرص االقتصادية وبسبب افتقارهم نزوحهمالمسلحة عند 
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ً باإلضافة إلى ذلك, تتكرر النزاعات بين النازحين  موارد من منظمات داخلياً على النازحون  يحصلوالمجتمعات المضيفة حيث داخليا

إلى ارتفاع داخلياً تدفق النازحين  يؤدي فيها الحاالت التيفي تحصل عليها المجتمعات المضيفة. كما تتكرر النزاعات  الاإلنسانية  المساعدات

ألنهم ال  اً : "المجتمع المضيف غاضب جدقائالً  أحد قادة المجتمع في مأرب لمركز سيفيك تحدثتكاليف اإليجار وتكاليف المعيشة األخرى. 

ً  يحصلون على الموارد التي يحصل عليها النازحون  تسبببأسعار اإليجارات والعقارات.  اً ات تتعلق أيض. المشاكل بين هذه المجموعداخليا

ً أسعار اإليجارات وأحيانداخلياً في ارتفاع النازحون  لمسؤول آخر يعمل  اً . وفق172المستأجر السابق" في حال طردالسعر  المالكيضاعف  ا

هذه الموارد وكذلك حول  حول اً حين داخلينزاعات بين المجتمعات المضيفة والناز تحدثفي الوحدة التنفيذية للنازحين في مأرب "كل يوم 

 . ينطبق الشيء نفسه في مناطق أخرى كثيرة من البالد173توزيع المساعدات اإلنسانية"
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 بئر خاص بالمزارعين يخدم القرية بالمياه, مبادرة المزارعين, وادي كرادة, اليمن
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   .IX عىل المجتمعات الضعيفة اآلثار 

محددة على المجتمعات الضعيفة, بما في ذلك النساء والنازحين  أثاراً الجوانب األخرى للنزاع, فإن لتغير المناخ يتعلق ب فيماكما هو الحال 

في مأرب, وكذلك مع العديد من  اً والالجئين واألطفال. أجرى مركز سيفيك مقابالت مع مجموعة تركيز واحدة من النازحين داخليداخلياً 

ً األفراد اآلخرين من النازحين داخلي ً واألفراد العاملين مع النازحين داخلي ا يقم من المحافظات في اليمن. في حين أن مركز سيفيك لم  عدد في ا

ظهر في ي اً غالبكان  الفئاتتغير المناخ على هذه إال أن أثر تركيز محددة مع النساء أو األطفال أو الالجئين,  ةمقابالت مجموع بإجراء

 المقابالت والبحث المكتبي.

 

 النساء -أ

د. . أوضح 174آثار تغير المناخ على النوع االجتماعي, وال سيما فيما يتعلق بالوصول إلى المياهإلى البحث في دراسات العديد من ال تطرقت

. 175, حتى لو كانت على بعد كيلومترات"على عاتقهنعادة تقع في الجلب المياه مهمة  –المياه  بشحأن "النساء يتأثرن بشكل خاص قائالً صالح 

, ومع تناقص مصادر المياه, تضطر النساء إلى 176في سياق اليمن اً أمر معروف جيدو همسؤولية النساء عادة عن جلب المياه ألسرهن 

والوقت  المياهالذهاب أبعد من ذلك للوصول إليه. في بعض األحيان تُمنع الفتيات الصغيرات من الذهاب إلى المدرسة بسبب الحاجة إلى جلب 

رعت بشكل خاص في المناطق التي زُ  اً مدمراألمر يكون هذا  يمكن أن. 177الطويل الذي قد يستغرقه ذلك بسبب عدم إمكانية الوصول إليه

. في إحدى الحوادث المدمرة, 178سيرهن فيها األلغام, حيث تواجه النساء عندئذ مخاطر أكبر بكثير تتمثل في الدوس على األلغام األرضية أثناء

 179.على لغم أرضي أثناء سيرها لجلب المياه تزفافها ألنها داسمحافظة تعز قبل يومين من في توفيت امرأة في مديرية صبر الموادم 

 

, وصفت منى لقمان والدكتورة نادية السقاف مخاطر الحماية العديدة "النوع االجتماعي والمناخ واألمن"في الدراسة التي قمن بإجرائها بعنوان 

طر الحماية هذه بسبب النزاع الحالي وتغير المناخ. باإلضافة إلى التي تواجهها النساء والفتيات في اليمن, فضالً عن كيفية توقع تفاقم مخا

تلجأ التحديات التي تواجهها النساء بسبب مسؤوليتهن عن جلب المياه, تشير الدراسة إلى أن "الزواج المبكر قد ازداد ]منذ بدء النزاع[, حيث 

بما في ذلك  –نظمة أوكسفام بحدوث زيادة في الزواج المبكر . كما أفادت م180إلى تزويج بناتها كوسيلة لكسب الدخل من المهور" األسر

. مع استمرار تغير 181األسرة"أفراد والمأوى إلنقاذ بقية  الغذاء"شراء  للتمكن منكوسيلة  –الفتيات اللواتي ال تتجاوز أعمارهن ثالث سنوات 

من المرجح أن يزداد الزواج المبكر والعنف القائم على فإنه  التدهور البطيء لقدرات المجتمعات الريفية على اإلنتاج,التسبب في المناخ في 

 182.النوع االجتماعي

 

 

  -ب
 
 والالجئون النازحون داخليا

والالجئين معرضون بشكل  يتضح من العديد من التحديات التي تواجه الوصول إلى الموارد الموضحة في هذا التقرير أن النازحين داخلياً 

والالجئين, حيث يؤدي تدهور األراضي ومصادر  خاص لبعض آثار تغير المناخ. أوالً, ينتج عن تغير المناخ المزيد من النازحين داخلياً 

ً المياه إلى نزوح الناس بحث ً  يظلعن الموارد الحيوية. بعد النزوح,  ا من نظرائهم المحليين والالجئون يواجهون تحديات أكثر  النازحون داخليا

 .المتطرفةالمناخية  الظواهرال سيما بسبب  – ثانيةعندما يتعلق األمر بالوصول إلى نفس الموارد, وهم أكثر عرضة لخطر النزوح مرة 

 

 ً والالجئين إلى مصادر المياه الكافية, مثل اآلبار, وتضطر المجتمعات التي تعيش فيها إما إلى  تفتقر الكثير من مخيمات النازحين داخليا

ً بلتوصيل المياه أو الحصول عليها مرتفعة التكلفة المياه نقل االعتماد على شاحنات  والالجئين  وسائل أخرى. فقد العديد من النازحين داخليا

 أكثر قسوةعيشهم, وبالتالي ليس لديهم أي مصادر دخل أو مصادر دخل كافية, مما يجعل هذا الوضع أكثر صعوبة. الظروف كسب سبل 

والزراعة لكسب  الفالحةعلى  كانت في الغالب تعتمد هذه األسرالتي نزحت من المناطق الريفية.  األسرمن  للكثيربشكل خاص بالنسبة 

 اً . عالوة على ذلك, غالب183إليها تجديدة في المناطق التي نزح أعمالمهارات أو فرص أخرى للعثور على  يةتمتلك أ, وبالتالي قد ال اعيشه

 ً يلقي قد  الذيبالمجتمع المضيف,  عندما يتعلق األمروالالجئون الذين ال يعيشون في المخيمات في أوضاع هشة  ما يكون النازحون داخليا

 184.ارد المحلية ورفع أسعار اإليجاراتالمو فيما يتعلق باستنزاف اللوم عليهم

 

التي يمكن أن تدمر  السيول حوادث, بما في ذلك "متطرفةمناخية  ظواهرن أكثر عرضة لتغير المناخ وما ينتج عنه من يالنازحفإن  اً,أيض

. 185خيارات قليلة للتبريد واإليواء"عة البنية التحتية المحدودة في المخيمات, باإلضافة إلى موجات الحر التي ال تترك للناس سوى يسرصورة ب

ً البالد, كان النازحون داخلي ضربتفي العديد من الظواهر المناخية المتطرفة األخيرة التي   المساكن ال تستطيع في الغالب. اً هم األكثر تضرر ا

ً المناخية األخرى, وغالب والتأثيرات السيول الصمود في وجهفي المخيمات  ً ما يعيش النازحون داخلي ا  استناداً إلى. 186"فقر مدقع" فيبالفعل  ا
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في تعز وحدها  اً بالمائة من مواقع النازحين داخلي 70, توقعت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن إجراءه مؤخراً  تمتقييم 

و  13في  السيولنازحة بسبب  أسرة 2,500 ُشردتهذا التوقع بالفعل في مأرب, حيث  تجلى. 2022187سوف "تتأثر" باألمطار في عام 

 189.من األسر المزيد تشريدفي  السيول. منذ ذلك الحين, استمرت 2022188يوليو,  14

 

 طفالاأل  -ج

معدالت عالية بشكل  من بشكل خاص فيما يتعلق بتغير المناخ والتدهور البيئي. في الوقت الحالي, يعاني األطفال في اليمن ضعيفةاألطفال فئة 

. في 190شرب والغذاءالوصول إلى المياه الصالحة لل تراجع القدرة علىال يصدق لسوء التغذية الناجم عن هذه الظواهر, والتي أدت إلى تفاقم 

التي أجرتها لدراسة  حسب. 191عمل إلعالة أسرهم والبحث عنمن األطفال إلى ترك المدرسة  الكثير, اضطر إليها األسراألماكن التي نزحت 

ً أيض اانك –كالهما تفاقم بسبب تغير المناخ و –الفقر والجوع فإن والمناخ,  والنزاعلقمان والسقاف حول النوع االجتماعي  أحد "العوامل  ا

ات الصغيرات , مما يعرض الفتياً موضح أعاله, فقد زاد الزواج المبكر أيضعلى النحو ال. 192القوية المساهمة" في زيادة تجنيد األطفال

 193.للخطر

 

ً الجدير بالذكر أن األطفال هم أيض ً األكثر تعرض الفئة ا ً ق. وفبسببها إلصابة والقتلالتعرض لأللغام األرضية ومخاطر ال ا لبيانات منظمة إنقاذ  ا

. قال عبد هللا لمركز 194نفجرةبالمائة من األطفال الضحايا بسبب الحرب نتج عن األلغام األرضية والذخائر غير الم 75الطفولة, فإن أكثر من 

. وصفت المديرة القطرية لمنظمة إنقاذ 195سيفيك أن األلغام األرضية قد تبدو لألطفال وكأنها ألعاب وأن بعضها تم تمويهها بفعالية لتبدو مثلها

هم يريدون استكشاف ف –: "األطفال فضوليون بطبيعتهم 2022الخطر في بيان صحفي صدر في يونيو هذا الطفولة في اليمن, راما هنساج, 

 196".أنفسهم من لمسه يستطيعون منعال  فإنهم لالهتمام, اً أو مثير اً المع اً وعندما يرون شيئ ,عالمهم والتعرف عليه
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.X   الخالصة 

المستقبل. هذه تهديدات يواجهها المدنيون بالفعل في ب من باب التكهنتغير المناخ والتدهور البيئي في اليمن ليست  يفرضهاالتهديدات التي 

نزوح مجتمعات بأكملها في  في تسببتقد ل –المياه بوضوح  شحجميع أنحاء البالد. هناك عدد قليل من األماكن التي يمكن فيها رؤية آثار 

 يخبئهالعالم لما قد بلدان تعتبر اليمن مثاالً لبقية بسبب النزاعات المتعلقة بالموارد.  األشخاصجميع أنحاء البالد وأدت إلى وفاة اآلالف من 

أن تكون مثاالً على الكيفية التي يمكن بها  بإمكان اليمنأن  األكثر أهمية هوتغير المناخ بشكل فعال وسريع. ل التصديالمستقبل إذا لم يتم 

ً للهيئات الحكومية والمجتمع المدني وقادة المجتمع والمجتمع الدولي أن يتحدوا مع تغير المناخ والتدهور البيئي قبل أن يعاني اليمن ل للتصدي ا

ً من الجفاف تمام  .ا
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 ,2022يونيو  30"اليمن: المتفجرات من مخلفات الحرب هي السبب األكبر قتل لألطفال منذ بدء الهدنة", منظمة إنقاذ الطفولة,  196

https://www.savethechildren.net/news/yemen-explosive-remnants-war-biggest-killed-children-truce-began 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reliefweb.int/report/yemen/floods-yemen-upend-lives-tens-thousands-already-fleeing-brutal-conflict
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