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تصاعد الصراع –ساحل اليمن الغربي   
 

 اليمن
 2017فبراير  7 –تحديث سريع 

 محافظة تعز – ذبابالمخا و مديرتا

 

 

 الرسائل الرئيسية
 

  تركز القتال وقد  شخص على الفرار من منازلهم في محافظة تعز 34,000تصاعد الصراع خالل األسابيع األخيرة أجبر

 .ذبابوالنزوح بشكل كبير في مديريتي المخا و

  إلى  3,500يجب على أطراف الصراع ضمان حماية السكان الذين ال زالوا متواجدين في مدينة المخا ويقدر عددهم بين

 شخص. 7,000

  تستضيف األشخاص  الدعم في المناطق المتضررة بسبب القتال أو المناطق التيحشد يعمل شركاء العمل اإلنساني على

 النازحين داخليا.

 

 نظرة عامة على الوضع

تزايدت مظاهر الصراعات المسلحة بشكل كبير على طول ساحل اليمن 

الغربي خالل األسابيع الماضية، بما في ذلك مواجهات قتالية عنيفة في 

أن العمل اإلنساني . ويقدر شركاء والمخا في محافظة تعز ذبابمديريتي 

 5فرد أجبروا على الفرار من منازلهم )بدءا من  34,000ما يزيد عن 
نقدر أن  ( في مناطق من تعز بحثا عن األمان والحماية. و2017 فبراير

 في الفترة األخيرة في محافظة داخليا الذين نزحوا في المائة من 60حوالي 

والمخا  ذبابلمتأثرة بالصراع في مديريتي بعيدا عن المناطق اهربوا  تعز 

 .وما يقدر بثلثي سكان مدينة المخا ذبابويشمل ذلك غالبية سكان مدينة 

في  84محافظة تعز ) العدد األكبر ممن نزحوا مؤخرا في انتقلهذا و قد 

في  40المائة( إلى مناطق أكثر أمنا ضمن نفس المحافظة. ويشمل ذلك 

الذين ال زالوا داخل مديريتي ذباب والمخا، المائة من النازحين داخليا 

المجاورتين.  موزعوا إلى مديرية مقبنة أو مديرية لجؤ  في المائة 30و

في المائة من إجمالي العدد( وإب ولحج وعدن  8ممن لجأوا إلى جنوب الحديدة )حوالي تشير التقارير إلى أعداد أقل من نازحي تعز و

في المائة من النازحين(. ويرجح أن عدد النازحين الفعلي أكبر من ذلك خاصة في الحديدة، حيث أن  8والضالع )جميعهم يشكلون نسبة 

 األرقام المذكورة هي فقط ما تم التحقق منه.

لوصول إلى مصادر العيش في المجتمع تضرر قدرتهم على اشخاص النازحين يعانون مسبقا من صعوبة الحال، بسبب كان أكثر األ

فيها للفرار من منازلهم. وأغلبهم  اضطروا التي المرة الثانية من بينهم من تمثل هذه وخاصة الصيد وذلك بسبب الصراعات الدائرة. و

وا إلى مباني ثر معاناة فقد لجؤفي مساكن مستأجرة. أما األك وبعضهم ممن لديه اإلمكانيات يقيمقائهم، اآلن في ضيافة أقاربهم أو أصد

 .عامة أو خالية أو أنهم مشردون في العراء
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يعيشون في مدينة المخا والتي  شخص 7,000إلى  3,500الزال هناك عدد يتراوح بين 

جوية وهجمات قنص. والمرافق الصحية مواجهات أرضية عنيفة وضربات تشهد حاليا 

حاليا، ويتم فتح األسواق والمحالت لساعات محدودة، وال تعمل شبكة توزيع المياه معطلة 

 إال في أوقات دورية نظرا النعدام الوقود واألضرار التي لحقت بمحطة الضخ الرئيسية.

إلى أن بعض السكان يفضلون مغادرة المدينة لو شركاء العمل اإلنساني تشير تقارير و

ألسباب تعود إلى انعدام القدرة المالية أو مخاوف على كان باستطاعتهم ذلك ولكن 

سالمتهم وخاصة مع التقارير التي تشير إلى نيران القناصة في نقاط المخارج وكذلك 

 وجود األلغام األرضية.

 

 االحتياجات واالستجابة اإلنسانية
 

تشير التقييمات العاجلة التي تمت في مديريات تعز والحديدة ولحج إلى أن النازحين بحاجة ملحة إلى المأوى والمواد الغذائية وغير 

ولوية إضافة إلى إمكانية الحصول األ يزالون في مدينة المخا، فإن الحماية هيالغذائية، والمياه والمعونات الصحية. أما بالنسبة لمن ال 

تعاني أساسا من سوء وضعها مما يضيف  مستضيفةاه والغذاء والرعاية الصحية. والكثير من النازحين يقيمون في مجتمعات على المي

 إلى األعباء التي تعاني منها هذه المجتمعات التي يحتاج أفرادها مسبقا للمعونات اإلنسانية.

مع توريد المعدات الطبية وأدوات الطوارئ إلى المستشفيات  المساعدات إلى األكثر تضررا تعبئةبدأ شركاء العمل اإلنساني في 

في محافظة الحديدة ومديرية موزع في محافظة تعز. وهذه المساعدات كافية  الفقيه وزبيد وحيس والمرافق الصحية في مديريات بيت

 ثالثة أشهر. لمدةشخص  20,000تدخل جراحي واالحتياجات الصحية األساسية لحوالي  400لتغطية 

سلة غذائية يتم توصيلها حاليا إلى مديريات المخا وموزع، إضافة إلى ما يزيد عن  2000ويتم أيضا إرسال المساعدات الغذائية بواقع 

 سلة مخططة للمتضررين في محافظة الحديدة. 1200

إمكانية وصول النازحين إلى المياه كما تضمن عملية إعادة تأهيل وكلورة نقاط المياه وتوزيع مستلزمات النظافة في محافظة الحديدة 

اآلمنة والصرف الصحي في المجتمعات المضيفة. ويتم أيضا توصيل الوقود إلى مضخة المياه الرئيسية في مدينة المخا من أجل إعادة 

 المياه إلى شبكة المدينة.

 الحديدة وتعز.ويجري حاليا إعداد خطط لتوزيع المواد غير الغذائية وأدوات المأوى في كامل محافظتي 

صعوبات متعلقة كما يعمل شركاء العمل اإلنساني حاليا على تقييم احتياجات األشخاص النازحين إلى محافظتي لحج والضالع. وقد أدت 

 بعض التقييمات وزيادة االستجابة كما ينبغي. وإمكانية الوصول في محافظة تعز إلى تأخير تنفيذ األمن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

العدددددد التقدددددير  لنشددددخاص النددددازحين داخليددددا 
 بحسب المحافظات

 إجمالي النازحين المحافظة

 690 الضالع

 1,446 عدن

 498 إب

 252 لحج

 28,734 تعز

 2,592 الحديدة

 34,212 اإلجمالي العام

المصدددددددر  فريددددددق عمددددددل تتبددددددع الحركددددددة السددددددكانية فددددددي حدددددداالت 

 الطوارئ
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