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ملخص

تشهد املحافظات الجنوبية اليمنية، منذ منتصف أيلول/سبتمرب 2021، زياده مطرده  يف املظاهرات الشعبيه  والتي كثرًيا ما تؤدي 
إىل العنف يف الشوارع. ويركز هذا التقرير عىل املحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة اليمن املعرتف بها دوليًا لكنها واقعيا 
تحت حكم املجلس االنتقايل الجنويب. هكذا هي أوضاع أبني، الضالع، عدن، حرضموت، لحج، وشبوة. إن تدهور األحوال املعيشية 
أدى يف املقام األول إىل االضطرابات املدنية يف املحافظات الجنوبية. وقد أثر انخفاض قيمة الريال اليمني وما نجم عنه من زيادة 
يف أسعار السلع األساسية إىل حٍد كبري عىل قدرة الناس عىل تلبية احتياجاتهم األساسية، مبا يف ذلك األغذية. كام أثرت زيادة انقطاع 
الكهرباء، وانقطاع املياه، وانهيار النظام الصحي، إىل حٍد كبري عىل  قدره الناس عىل العيش الكريم، ال تزال املطالبات بخدمات أفضل 
يف صميم االحتجاجات. وال يزال الحكم املحيل هشاّ يف املحافظات الجنوبية والغربية، مع تزايد التوترات بني الحكومة املعرتف بها 
دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب، مبا يف ذلك عدم إحراز تقدم يف تنفيذ اتفاق الرياض. كام تؤدي السيطرة الفعلية للمجلس االنتقايل 
الجنويب يف الجنوب وعدم وجود وزراء الحكومة املعرتف بها دوليًا يف عدن إىل زيادة  عدم  قدرة الحكومة عىل تقديم الخدمات 
والسيطرة عىل  األوضاع  املتصاعدة. إن التقدم الذي أحرزه الحوثيون نحو مدينة مأرب من شأنه أن يرض برشعية الحكومة املعرتف 
بها دوليًا يف الجنوب اليمني، وهو من املرجح أن يؤدي إىل املزيد من التوترات مع املجلس االنتقايل الجنويب. ويزيد هذا الرصاع من 

تأثريه عىل االقتصاد ويعرِّض السكان ملخاطر الحامية وارتفاع مستويات انعدام األمن الغذايئ.

القيود

هناك معلومات محدودة عن اآلثار االجتامعية واملتعلقة بالحامية الناتجه عن االضطرابات املدنية يف الجنوب ويف اليمن بصفة عامة. 	 

هناك معلومات محدودة عن أي نزوح ناجم عن االضطرابات املدنية وتدهور األمن يف املحافظات الجنوبية.	 

منذ النصف الثاين من سبتمرب/أيلول، تحول تركيز وسائل اإلعالم وغريها من آليات اإلبالغ إىل أماكن أخرى، مثل: مأرب والساحل الغريب لليمن )الحديدة 	 

و تعز(، األمر الذي قلص مصادر املعلومات املفتوحة عن الجنوب. 

اليمن
تزايد االضطرابات املدنية وتفاقم الحاالت اإلنسانية يف املحافظات الجنوبية

عدد االحتجاجات لكل محافظة بني آب/أغسطس وترشين األول/أكتوبر 2021

مصدر: ACLED. انظر الخريطة كاملة يف الصفحة 5. 

معلومات عن هذا التقرير

الهدف: يهدف هذا التقرير إىل تقديم معلومات عن الدوافع االقتصادية والسياسية واآلثار االجتامعية واملتعلقة بالحامية لالضطرابات املدنية املتزايدة يف املحافظات الجنوبية لرشح الكيفية التي ميكن أن تتطور بها الحالة واآلثار اإلنسانية املحتملة. 

األساليب: يستند هذا التقرير إىل املراجعات املكتبيه للكتابات ذات الصلة عن الديناميكيات السياسية يف جنوب اليمن )التاريخية والحالية(، وعىل وسائل اإلعالم ومراقبة وسائل التواصل االجتامعية، واملقابالت مع مصادر املعلومات الرئيسيني، وتحليل بيانات  ACLED عن 
االحتجاجات وأعامل الشغب يف املحافظات الجنوبية.
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ملحة عامة عن الوضع الراهن 

االضطرابات املدنية ورد فعل قوات األمن

األحوال  تدهور  عىل  ورداً  العامة.  الخدمات  تدهور  وزيادة  األساسية  السلع  أسعار  ارتفاع  إىل  اليمني  الريال  قيمة  انخفاض  أدى  لقد 
املعيشية، بدأت موجة جديدة من االحتجاجات يف املحافظات الجنوبية اليمنية يف منتصف أغسطس/ اّب 2021. حيث قام املتظاهرون 
يف سبتمرب/أيلول بإغالق الطرق والهجوم عىل مباين الحكومة ورشق قوات األمن بالحجارة واملواد األخرى. خصوصاً يف عدن، املحالت 
كان ال بُد أْن تُغلق. وقد توقفت العديد من األنشطة التجارية يف املدن الجنوبية الكربى، مام حال دون حصول الناس عىل إمدادات األرس 

املعيشية والحصول عىل الدخل )قناة الجزيرة 16/09/2021و 15/09/2021(. وتختلف حوادث االضطرابات املدنية من حيث التواتر 

واملشاركة الشعبية ودرجة العنف عرب املحافظات الجنوبية. ويف أيلول/سبتمرب، يبدو أن الحوادث بلغت ذروتها يف محافظة عدن، حيث 
ُسجلت 196 حادثة اضطرابات مدنية، تليها حرضموت بـ 82 حادثة. ويف أكتوبر/ترشين األول، شهدت محافظة شبوة أكرث من 50 حادثة 

اضطرابات مدنية ))ACLED( تم الوصول إليها 02/11/2021(. 

وقد اختلفت استجابة قوات األمن بني املحافظات. يف عدن، كان الرد أكرث شدة، مع تقارير عن قتل وإصابة عدد من املتظاهرين  يف الفرته 

ما بني 14-16 سبتمرب )الجزيرة 16/09/2021(. وميكن أن تعزى االستجابات املختلفة جزئيًا إىل  الرصاعات السياسيه داخل السياق 
السيايس الجنويب، مثل العالقة بني مختلف الرشكاء السياسيني، مبا يف ذلك إيسال حزب األصالح، الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس 
االنتقايل الجنويب. وبشكٍل عام، العنف كان حارضا خالل جميع حوادث االحتجاج يف املحافظات الجنوبية، حيث أبلغ عن مقتل أكرث من 60 
شخًصا يف أيلول/سبتمرب - ترشين األول/أكتوبر )FEWS NET 06/10/2021(. ويف منتصف أيلول/سبتمرب، أعلن رئيس املجلس االنتقايل 
الجنويب حالة الطوارئ يف جميع املحافظات الجنوبية. وأدى ذلك إىل زيادة تدهور العالقات بني الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس 
االنتقايل الجنويب يف سياق عدم تنفيذ اتفاق الرياض. ويف 28 أيلول/سبتمرب، عاد رئيس الوزراء اليمني معني عبد امللك سعيد وأعضاء 
وزارته إىل العاصمة املؤقتة يف عدن لإلبقاء عىل الوضع وكخطوة أوىل إلحياء عملية اتفاق الرياض املتوقفة. وكانت هذه هي املرة األوىل 

التي يعود فيها مجلس الوزراء اليمني إىل العاصمة منذ مارس 2021 )أخبار العرب 28/09/2021(. 

ديناميكيه السياسه عرب املحافظات الجنوبية اليمنية

 يتم تعريف ا الديناميكيه السياسية يف جميع أنحاء املحافظات الجنوبية اليمنية من خالل العالقات املشحونه بني الحكومة املعرتف بها 
دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب. عىل الرغم من السيطرة االسمية من قبل الحكومة املعرتف بها دوليًا، إال أن املجلس االنتقايل الجنويب   

هو فعليا سلطه األمر الواقع يف 

كبري يف  أيًضا وجود  ولهم  أبني و سوقطره.  لحج، وأجزاء من محافظتي  و  الظالع  كل من محافظة عدن كعاصمه مؤقتة، ومحافظتي 
حرضموت وشبوة. كان غياب وزراء الحكومة يف عدن وعدم قدرة الحكومة عىل التعامل بشكل أكرث فعالية مع الوضع يف جميع أنحاء 

جنوب اليمن من األسباب الرئيسية وراء تدهور األوضاع األمنية واإلنسانية يف عدن. 

يف أواخر عام 2019، وقعت الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب اتفاق الرياض من خالل جهود الوساطة من اململكة 
العربية السعودية. وكان الهدف الرئييس لالتفاق هو منع الجانبني من اللجوء إىل العنف ضد بعضهام البعض وتوحيد الجبهه املناهضة 
للحويث. وسعت كذلك ملزيد من املشاركة السياسيه من قبل املجلس األنتقايل الجنويب وغريها من الجهات السياسية الفاعلة يف جنوب 
اليمن مبا  يف ذلك مجلس الوزراء يتم فيه  تقاسم السلطة، والتعيني املشرتك للمسؤولني الحكوميني يف املحافظات الجنوبية، ودمج القوات 
العسكرية لكال الجانبني يف نهاية املطاف. ومنذ ذلك الحني، وبعد إعادة التفاوض عىل االتفاق يف صيف عام 2020،  مل يتم  تنفيذه. وقد 

أدى هذا الوضع إىل مغادرة  الفريق الوزاري مكان عملهم يف العاصمة املؤقتة عدن لفرتات طويلة يف كل مرة بسبب انعدام األمن. 

كام أن التهديد الوشيك الذي يشكله تقدم القوات الحوثية ضد مأرب وتوغلها مؤخًرا يف الجزء الشاميل من محافظة شبوة قد أسهام يف 
تفاقم العالقات بني الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب، وقد  يكون هذا أدى اىل عدم إحراز تقدم يف تنفيذ اتفاقيه 

الرياض.

مناطق السيطرة كام يف 21 نوفمرب 2021

مصدر: ISWN ,ACAPS )الوصول إليها 21/11/2021(. انظر الخريطة كاملة يف الصفحة 6. 

دوافع االضطرابات املدنية

انخفاض قيمة الريال اليمني

كان استمرار انخفاض قيمة الريال اليمني املستخدم يف األرايض التي  تسيطر  عليها  الحكومه املعرتف بها دوليا  أحد العوامل الرئيسية 
التي أدت إىل االضطرابات املدنية يف مختلف املحافظات الجنوبية.  لقد انخفضت قيمة األوراق النقدية من 691 ريال ميني  مقابل 
الثاين/نوفمرب. ورسعان ما تسارع  1 دوالر يف منتصف ترشين  1535 ريال ع ميني مقابل  2021 إىل  الثاين/يناير  1 كانون  1 دوالر يف 
انخفاض القيمة منذ سبتمرب/أيلول )يتي 20/11/2021(. وكان أحد األسباب الرئيسية هو استمرار القتال بني الحكومه املعرتف بها دوليا 
والحوثيني حول محافظة ومدينة مأرب الغنيه باملوارد الطبيعيه. بحلول منتصف ترشين الثاين/نوفمرب، كانت القوات الحوثية قد زعمت 
سيطرتها عىل جميع مناطق محافظة مأرب باستثناء مديريتني، مام أثار مخاوف من استيالء وشيك عىل مدينة مأرب وتسبب بالفعل يف 
تدفق النازحون الداخليون من األجزاء الريفية من املحافظة إىل عاصمتها. وقد أدى هذا الوضع إىل فقدان كبري للثقة يف االقتصاد الذي 
تديره الحكومة املعرتف بها دوليًا، وتغذيه املخاوف من أن العملة الصادرة عن الحكومة املعرتف بها دوليًا لن تقبل بعد اآلن يف ظل إدارة 
الحويث. ونتيجة لهذا فإن الناس الذين يعيشون يف مأرب كانوا يحاولون تحويل كل املدخرات التي يحملونها يف الرياالت التي يصدرها 

https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2021/9/15/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.aljazeera.net/programs/behindthenews/2021/9/15/%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/16/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/16/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/9/16/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://www.arabnews.com/node/1937201/middle-east
https://yemen.yeti.acaps.org/
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البنك  املركزي إىل عمالت صعبة أو حتى رشاء سلع منزلية )مركز صنعاء 13/10/2021(. كام أثر انخفاض قيمة الريال عىل التحويالت 
النقدية بني شطري اليمن. ويف 25 أيلول/سبتمرب، تجاوزت رسوم التحويل قيمة مبلغ التحويل. فعىل سبيل املثال، إرسال 100,000 ريال 

ميني من عدن إىل صنعاء من شأنه أن يكلف 102,000 ريال ميني كرسوم )24/10/2021 القدس العربية(.

ارتفاع أسعار السلع األساسية

يف الفرتة ما بني سبتمرب/أيلول 2020 وسبتمرب/أيلول 2021، ارتفع الحد األدىن لسعر سلة الغذاء يف املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
املعرتف بها دوليًا بنسبة %66. وتأثرت أسعار السلع األساسية يف املحافظات الجنوبية بانخفاض قيمة الريال اليمني، وظلت يف ازدياد 
خاصة منذ كانون الثاين/يناير 2020، عندما حظر الحوثيون استخدام األوراق النقدية الجديدة للريال اليمني يف مناطقهم. وأسفر الحظر 
عن سعرين مختلفني للرصف، حيث انخفض سعر الريال بشكل متزايد يف املناطق الخاضعة  لسيطره الحكومه املعرتف بها دوليا . كام  ان  
أسعار الوقود ارتفعت؛ بني يناير/كانون الثاين وأيلول/سبتمرب 2021، ارتفع سعر الديزل يف السوق الرسمية بنسبة %85 ــ وبنسبة136% 

الريال  قيمة  وانخفاض  األسعار  ارتفاع  وأدى  الفاو 10/11/2021(.  إىل  الوصول  )تم   2021 وأيلول/سبتمرب   2020 بني سبتمرب/أيلول 
الحاجة إىل  املعيشية، مام زاد من  القوة الرشائية لكثري من األرس  انخفاض  العموميني، إىل  الرواتب املوظفني  املتزامن مع توقف دفع 

املساعدات  لتغطية االحتياجات األساسية.

تفاقم ازمه توفري الخدمات العامة

الجنوبية  املحافظات  وتأثرت  بالفعل.  بدائيا  اليمن  يف  العامة  الخدمات  تقديم  كان   ،2014 عام  يف  الحايل  الرصاع  اندالع  قبل  حتى   

بشكل خاص بنقص توفري املياه وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر يف منتصف موجات  الحر يف الصيف )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
05/09/2021(. وكان من الشائع، عىل سبيل املثال، حدوث انقطاع يف الكهرباء ملدة عرش ساعات يف عدن يف ذروة استهالك الكهرباء 
عن  االنقطاع  حاالت  استمرت  حيث  ملحوظ،  بشكل  األوضاع   تفاقمت   ،2021 أغسطس/آب  ومنذ  أيلول/سبتمرب.  أو  أيار/مايو  يف 
)SA24 13/09/2021(. وعىل نحو مامثل، ويف غياب الصيانة األساسية للبنية األساسية الحيوية منذ  العمل أكرث من 11 ساعة يومياً 
بداية الحرب، كانت الخدمات العامة )مبا يف ذلك الرعاية الصحية أثناء الوباء( أكرث تدهوًرا، األمر الذي أدى إىل وصول كل من البنية 
األساسية واملجتمعات املحلية إىل نقطة االنهيار. وإىل جانب املخاوف االقتصادية، ظلت املطالب بتوفري خدمات عامة أفضل أساسية يف 

املجالس  ان  شبكة 06/10/2021(.  )أورويب ميد راصد 19/09/2021؛  أعقبت ذلك  التي  املدنية  األخرية واالضطرابات  االحتجاجات 
اليمنية املحلية،  هي مؤسسات الحكم الرئيسية يف البالد،وهي  مسؤولة عن توفري الخدمات األساسية وصيانة البنية التحتية العامة، مبا يف 
ذلك املستشفيات وشبكات املياه والطرق الداخلية يف املدن والقرى. منذ عام 2014، تم  أضعاف  قدرتها عىل الحكم بشكل كبري بسبب 
استنفاد املوارد املالية للحكومة املركزية وإعادة توجيهها نحو أولويات أخرى مثل متويل الواردات الغذائية. وتم تخفيض الدعم املبارش 
من الحكومة املركزية للمجالس املحلية إىل النصف يف عام 2015. ومنذ ذلك الحني، مل تتمكن املجالس إال من تغطية تكاليف التشغيل 
األساسية جدا. ورغم أن بعض املحافظات األكرث ثراًء باملوارد يف البالد )مثل: حرضموت،  مأرب ، وشبوة( تخضع للسيطرة االسمية من 
ِقبَل الحكومة املعرتف بها دوليًا، فإن تدهور األوضاع األمنية أجرب العديد من رشكات النفط والغاز الدولية عىل وقف عملياتها هناك، 

األمر الذي أدى يف نهاية املطاف إىل خفض الدعم املايل  الذي تقدمه للمجالس املحلية )مركز صنعاء 10/09/2016(.

التأثريات األنسانيه والعواقب عىل الحامية

يشكل استنفاد مصادر الدخل وعدم كفاية فرص الحصول عىل الخدمات دافعني رئيسيني النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية يف جميع 
أنحاء البلد. وحتى 10 نوفمرب/ترشين الثاين 2021، فقد ما يقدر بنحو %80 من اليمنيني سبل عيشهم ومصادر دخلهم، مام ساهم يف 

دفع ما بني 17.5 إىل 21.6 مليون شخص إىل الفقر املدقع )متكنت اليونيسيف من الوصول إىل 10/11/2021؛ 21/02/2021( مكتب 
اثرت  االقتصادية واإلنسانية كام  املجاالت  الجنوبية عىل  والبلدات  املدن  املدنية يف  أثرت االضطرابات  لقد  اإلنسانية.  الشؤون  تنسيق 
عىل افق الحاميه االجتامعيه. وأصبحت الحالة حلقة مفرغة. فالناس يحتجون بسبب الظروف االقتصادية السيئة، األمر الذي يتسبب يف 
إغالق األسواق واملحالت التجارية وتعطيل سبل العيش والوصول إىل السلع األساسية؛ ويؤدي الضغط االقتصادي الناجم عن ذلك عىل 
األرس املعيشية إىل مزيد من اإلحباط واالحتجاجات )ACAPS 05/11/2021(. هناك عدد كبري من القوى العاملة يف اليمن وهم إما 
موظفون حكوميون أو متعاقدون حكوميون. وقد أُنهيت عقود هذه األخرية أو أوشكت عىل االنتهاء قريبًا، يف حني أن العقود األوىل مل 
تتلق مرتباتها منذ عدة أشهر. ونتيجًة لذلك، ال يستطيع موظفو الخدمة املدنية الحكوميون واملتعاقدون الحكوميون تلبية احتياجاتهم 
املنزلية األساسية. ولجأت العديد من األرس إىل خفض عدد الوجبات اليومية من ثالث وجبات إىل وجبة واحدة، وأكل البلح أو الخبز يوميًا 

فقط ألنهم األقل سعراّ و متوفرين، أو بشكٍل عام تناول األغذية املستوردة الرديئة الجودة ألنها يف متناول الجميع )مقابلة ACAPS مع  

الرشكاء الرئيسيني 03/11/2021(.

https://sanaacenter.org/files/TYR_September_2021_en.pdf
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b4%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0/
https://www.alquds.co.uk/%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a9-%d9%88%d9%84%d9%87%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d9%8a%d8%b4%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmMwYzE0OWEtMDFkYS00ZGM4LTgwYmItMjBjN2M5OWM5ZDAzIiwidCI6IjE2M2FjNDY4LWFiYjgtNDRkMC04MWZkLWQ5ZGIxNWUzYWY5NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSectionc5e63b280e6b753062d2
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Update_2021%20%2308_v3.1.pdf
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-government-and-transitional-council-unite-suppressing-protesters
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-government-and-transitional-council-unite-suppressing-protesters
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://fews.net/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf
https://www.unicef.org/yemen/social-policy
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen_HNO_2021_Final.pdf
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املخاطر 

إن االنخفاض املتصاعد يف قيمة الريال اليمني، املصحوب بانهيار كامل للخدمات وانعدام األمن عىل نطاق واسع، مع احتامليه استيالء 
الحوثيني عىل مدينة مأرب، والذي أدى إىل استنفاد  موجودات األرس بالكامل وزيادة االحتياجات إىل الحامية واملساعدة الغذائيه.

العوامل املحفزه

الحوثيون يستولون عىل مدينة  مأرب ومواردها.	 

 افتقار البنك املركزي اليمني يف عدن إىل العملة األجنبية والفشل يف تنفيذ تدابري اقتصادية إلبطاء انخفاض قيمة الريال اليمني.	 

 انسحاب املحلس األنتقايل الجنويب من اتفاق الرياض، و أعالن الحكم الذايت، و تزايد  الوجود العسكري املدعوم من اإلمارات العربية املتحدة.	 

 تزايد الرأي العام السلبي ضد الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب يف مختلف املحافظات.	 

 الحيثيات و املربرات

إن سقوط مدينة  مأرب   واملديريتني املتبقيتني يف املحافظة الوقعه حاليا تحت سيطرة  الحكومه املعرتف بها دوليا  )مبا يف ذلك مرافق 
صافر النفطيه( يف أيدي قوات الحويث من شأنه أن يخلف تأثرياً  ضاراّ عىل كل من الظروف السياسية واإلنسانية يف املحافظات الجنوبية 
اليمنية.  ال تزال مارب مصدًرا ماليا هاًما للحكومة املعرتف بها دوليًا وهي آخر عاصمة الحدى املحافضات الشامليه تحت سيطرتها. ويكاد 
يكون من املؤكد أن خسارتها ستؤدي إىل توريط الحكومة املعرتف بها دوليًا يف أزمة سياسية، وهي األزمة التي ميكن أن يستغلها املجلس 
االنتقايل الجنويب لتحقيق املزيد من املكاسب السياسية. والحجة التي قد يستخدمها زعامء الجنوب اليمني هي أن الحكومة املعرتف بها 
دوليًا قد فقدت رشعيتها ألنها ال تسيطر سيطرة كاملة عىل أي محافظة  من محافضات  الشامل اليمني وأنهم القوة الرشعية الوحيدة يف 
الجزء الجنويب من البالد. ومن املرجح جًدا أن يؤدي هذا الوضع إىل انسحاب الوزراء املشاركني يف الحكومه عن املجلس االنتقايل الجنويب، 
ويف نهاية املطاف إىل انهيار اتفاق الرياض. وسيشتعل العنف يف املناطق الواقعة يف محافظتي أبيان وشبوة حيث اشتبكت قوات الحكومة 
املعرتف بها دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب ضد بعضها البعض يف املايض، مام سيشكل تحديات متجددة أمام وصول املساعدات اإلنسانية 
يف هذه األجزاء من البلد ومن املحتمل أن يتسبب يف  موجات نزوح  جديدة. وستزداد حركه  النازحني بأتجاه املحافظات الجنوبية من  
/مأرب زيادة كبرية، مام يسبب توترات مع السكان املحليني ألسباب سياسية اوبسبب  الضغط  عىل املوارد املحلية  . كام ميكن أيًضا أن 
تؤثر التوترات السياسية بني الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس االنتقايل الجنويب تأثرًيا مبارًشا عىل طريقه  استقبال النازحون من قبل  

املجتمعات املحلية يف املحافظات الجنوبية.

إن املعركة املستمرة من أجل مأرب والشكوك الناجمة عنها مسؤولة بالفعل عن بعض املشاكل االقتصادية التي تعاين منها الحكومة 
املعرتف بها دوليًا. وإذا فقدت الحكومة سيطرتها عىل مأرب، فإن انخفاض قيمة العملة يف املناطق التي تسيطر عليها الحكومة املعرتف 
بها دوليًا سوف يتسارع، األمر الذي من شأنه أن يفرض ضغوطًا متجددة عىل التمويل األرسي املستنزف يف األصل. ومن املتوقع أيًضا 
حدوث زيادات إضافية يف أسعار السلع األساسية، مام يضع املزيد من األرس يف  قامئه االرس املحتاجه . وباملثل، فإن فقدان اإليرادات من 
رشكة  مأرب سيجعل من املستحيل عىل الحكومة املعرتف بها دوليًا أن تدفع مرتبات القطاعني العام والعسكري أو أن تقدم أي تحسينات 
املحافظات  أنحاء  املدنية والعنف يف جميع  الحالة دورة أخرى من االضطرابات  أن تغذي هذه  العامة. وميكن  الخدمات  ملموسة يف 
الجنوبية، وال سيام يف مدينتي عدن واملكال.  إىل جانب التدهور املتوقع يف العالقات بني الحكومة املعرتف بها دوليًا واملجلس االنتقايل 
الجنويب، ميكن لهذه الحلقة من االضطرابات املدنية والعنف أن تؤدي إىل مزيد من انعدام األمن وتكرار أعامل الشغب ضد الحكومة التي 

أجربت الرسميني من الحكومة املعرتف بها دوليًا والوزراء يف املايض عىل الخروج من العاصمة املؤقتة لعده أشهر.

 األثار املحتمله

إن التدهور الرسيع يف االقتصاد )املؤدي  إىل انخفاض القوة الرشائية( والوضع األمني الذي يؤثر عىل الخدمات وسبل كسب العيش 
يؤدي إىل استنفاد األرس ألصولها وتبني آليات تأقلم سلبية للتعامل معها. تتعطل سبل العيش، حيث يفقد عدد أكرب من الناس وظائفهم 
ويسقطون تحت خط الفقر. ورسعان ما تسوء مستويات األمن الغذايئ، يف حني من املرجح أن يحرم الوصول إىل االحتياجات األساسية 
العملة األجنبية وانخفاض قدرة  التجار يف الحصول عىل  التي يواجهها  الرعاية الصحية والتعليم(. كام تؤدي الصعوبات  األخرى )مثل 
السكان عىل تحمل تكاليف السلع األساسية إىل استرياد أغذية أقل جودة. وتسبب هذه الحالة زيادة تصاعد احتياجات ا الغذائيه، وال 

سيام املساعدة يف مجال التغذية.

يتسبب العنف املتزايد يف وقوع العديد من اإلصابات بني املدنيني. ورسعان ما ينغمر النظام الصحي املنهك باألصل بأعداد املصابني. كام 
سينخفض الوعي بكوفيد-19، وتُغفل إىل حد كبري تدابري السالمة، مام يؤدي إىل موجة جديدة من الحاالت وإىل مزيد من االنهيار يف 
املرافق الصحية. ومن املحتمل أن يؤدي كذلك ايل  انخفاض عمليات الفحص الصحي، واملصحوب بانخفاض فرص الحصول عىل املياه 

اومامرسات النظافة الصحية مام يؤدي اىل تفيش األمراض املعدية بشكل حاد. 

قد   الناس سيكونون  الصدمات ألن  مع  التكيف  قدرتهم عىل  انخفاض  إىل  يؤدي  املواطنيني، مام  نزوح  إىل  األمن  انعدام  انتشار  يؤدي 
استنفدوا بالفعل معظم مواردهم. وبرصف النظر عن االحتياجات من الغذاء، والنقد، واملأوى، والرعاية الصحية، وخدمات توفري املياه 
والرصف الصحي، وال سيام بالنسبة للنازحون داخليا، فإن السكان عموًما يواجهون مخاطر كبرية يف مجال الحامية. وتشمل هذه املخاطر 
التعرض للعنف البدين، واالحتجاز التعسفي، وفقدان املمتلكات، وزيادة التوترات داخل األرس وفيام بني املجتمعات املحلية. ستواجه 
إمكانية وصول املساعدات اإلنسانية  واملجال املخصص لها مزيًدا من التحديات ومن املرجح أن تتضاءل بسبب الرصاع املسلح. كام أن 

القيود البريوقراطية القامئة   التي تفرضها مختلف السلطات املحلية تعرقل العمليات اإلنسانية يف الغالب.
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عدد االحتجاجات لكل محافظة بني آب/أغسطس وترشين األول/أكتوبر 2021
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مناطق السيطرة كام يف 21 نوفمرب 2021 


