
 

 

ة األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيمكتب   

   

 أبرز المستجدات  
 

كثر من  • داخل محافظة مأرب أو إليها في أسرة(  10,742شخًصا ) 64,450نزح أ

كثر من  الفترة ما بين يناير ونوفمبر هذا العام جراء األعمال القتالية. من بينهم، أ

 .أسرة( تم نزوحهم منذ سبتمبر 7,553شخًصا ) 45,450

كثر  • يهرب بعض األشخاص النازحين من مواقع تجمعات المساكن إلى مناطق أ

 .أمانًا في مديرية مأرب

مهاجر عالق في محافظة مأرب من بين األشخاص   3,500ر بنحو يعتبر ما يقد •

 .األشد تضرًرا جراء الصراع

تقدم الوكاالت اإلغاثية المساعدات المنقذة لألرواح في مأرب بالرغم من أن   •

 .القتال يعيق عمليات الوصول واالستجابة

هناك حاجة إلى تمويل إضااافي لمواصاالة االسااتجابة اإلنسااانية وتوساايع ن اقها في  •

 مأرب لألشهر الثالثة القادمة.

 

   نظرة عامة حول األوضاع 

وح أعداد كبيرة باإلضافة إلى تقييد أدى تجدد األعمال القتالية منذ بداية سبتمبر إلى إلحاق الضرر بالمدنيين بصورة كبيرة في محافظة مأرب والمناطق المحي ة مما تسبب بنز

أسرة( داخل محافظة   10,742شخًصا ) 64,450هجرة، نزح أكثر من حركة المدنيين ووصول المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين. بحسب التقارير الواردة من المنظمة الدولية لل

كثر من ثلثي العدد  نزحوا منذ سبتمبر. يعتبر    –أسرة(   7,553شخًصا ) 45,450 –مأرب أو إليها في الفترة ما بين يناير ونوفمبر هذا العام جراء األعمال القتالية. من بين هؤالء، أ

أرب والمناطق المحي ة بها من بين األشخاص األشد ضعًفا، إذ نزحوا مرتين أو ثالث. يصل معظمهم إلى مواقع نزوح مكتظة مع  النازحون الساعين لألمان في مدينة م

 محدودية أو عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية من بينها مرافق المياه والصرف الصحي والصحة.   

كثر   27لى الهروب. حتى مع تصاعد األعمال القتالية باتجاه مدينة مأرب، ازدادت األوضاع سوًءا في نوفمبر، مما أجبر النازحين الذين يسكنون في مواقع النزوح ع نوفمبر، هرب أ

كثر أمانًا في مأرب خالل شهر نوفمبر وحده بحس 16,000من  موقًعا تديره  11ب تقارير المنظمة الدولية للهجرة. اغلق شخص من المناطق المتضررة بالصراع إلى أماكن أ

 المجموعة الق اعية بسبب هروب النازحين إلى مديرية مأرب والمناطق الشرقية النائية للمحافظة حيث الخدمات محدودة. 

، والغذاء، والمواد المنزلية األسااااساااية، وخدمات المياه والصااارف الصاااحي أدى النزوح الجديد إلى تفاقم االحتياجات اإلنساااانية القائمة، مما زاد بشاااكل كبير من احتياجات المأوى

التنفسي العلوي شائعة أوساط النازحين،  والتعليم، إضافة إلى خدمات الحماية خاصة للنساء واألطفال. وتعد األمراض مثل اإلسهاالت المائية الحادة والمالريا والتهابات الجهاز 

توساايع ن اق خدمات المياه والصاارف الصااحي والنظافة والرعاية الصااحية في مواقع النزوح الجديدة. تساابب تدهور أوضاااع النازحين في محافظة مما يزيد من االحتياج العاجل ل

ر المنظمة الدولية  مهاجر، تقد  3,500مأرب بعبء كبير على المجتمعات المضاااااااايفة والبنى التحتية والخدمات العامة الموجودة. باإلضااااااااافة إلى ذلر، من بين المتضااااااااررين نحو 

ب ومغادرتها إلى المملكة العربية  للهجرة أنهم عالقين في جميع أنحاء المحافظة. تواصااااااال خ وط المواجهة المتغيرة بلعاقة الرحالت التي يقوم بها المهاجرون للوصاااااااول إلى مأر

كثر عرضة لخ ر االحتجاز والعمل ا  لقسري والعنف الجنسي منذ التصعيد األخير للصراع.   السعودية. كان المهاجرون القريبون من مناطق القتال أ

 االستجابة اإلنسانية والفجوات القائمة 

ًثا إلى جانب أنش ة االستجابة بينما تستمر األعمال القتالية الجارية بتعقيد جهود االستجابة، تواصل منظمات اإلغاثة تقديم المساعدات المنقذة لألرواح للنازحين حدي

يرة بسرعة في مأرب. قبل تصعيد القتال في سبتمبر، وصل  المنتظمة. تركز جهود التنسيق المشتركة بين الوكاالت على تيسير الوصول وتوسيع ن اق االستجابة لألوضاع المتغ

شخص في مأرب شهريًا. واستمروا بتقديم المساعدات المنقذة لألرواح، من بينها الحصص الغذائية الجاهزة لألكل والدعم الخاص  677,000شركاء العمل اإلغاثي إلى نحو 

ف الصحي والنظافة، وخدمات الحماية. عمل الشركاء على توزيع مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة حيث تم  لمعالجة سوء التغذية، ودعم الصحة، والمأوى، والمياه والصر 

كثر من    أسرة نازحة حديًثا ما بين سبتمبر ونوفمبر. مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة هي حزمة من المساعدات الضرورية المنقذة لألرواح يتم 6,000الوصول إلى أ

ت الغذائية ومواد النظافة  ساعة من النزوح. وعملت فرق االستجابة على زيادة أطقم المواد اإليوائية والمواد غير الغذائية والسال 72إلى النازحين حديًثا في غضون  تقديمها
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يناير ونوفمبر   شخًصا جراء الصراع في محافظة مأرب للفترة ما بين 64,450نزح أكثر من  

 نوفمبر. المصدر: المنظمة الدولية للهجرة  27هذا العام. البيانات حتى 



 لألعمال القتالية في مأرباألثر اإلنساني 

 

 

ة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساني  

لصرف الصحي والنظافة نقل المياه عبر الشاحنات  أسرة. هذا فيما تواصل فرق مجموعة ق اع المياه وا  27,000موقًعا يستضيف ما يقرب من  62والمساعدات النقدية في 

كثر من  شخص، بينما تعمل الفرق العاملة في المجال الصحي، من بينها العيادات ال بية المتنقلة، على  22,000وبناء المراحيض وتوزيع مواد النظافة، حيث وصلت إلى أ

حلية والمستشفيات باإلمدادات الضرورية في مواقع النزوح والمجتمعات المضيفة التي تأوي النازحين. تقديم خدمات الرعاية الصحية ال ارئة وتجديد مخزونات العيادات الم

ألشخاص ذوي االحتياج وإحالتهم يقدم الشركاء العاملين في مجال الحماية الدعم النفسي االجتماعي باإلضافة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة، مع تحديد ا

 م، بما في ذلر الحصول على المساعدة القانونية بشأن الوثائق الشخصية.لتلقي الدع

ت ذاته، تسااتمر زيارات عمليات يعمل فريق التنساايق اإلقليمي في مأرب مع شااركاء العمل اإلنساااسي والساال ات المحلية لتعجيل االسااتجابة لألشااخاص النازحين حديًثا. في الوق

ظة. كما يعمل فريق التنسيق اإلقليمي على حشد مخزونات مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة، والمواد الغذائية، والمأوى، والمواد  التقييم في المناطق المتضررة في المحاف

واصااااالة العمليات إضاااااافي لم غير الغذائية، واألدوية ليتم تخزينها بصاااااورة مسااااابقة في مدينة مأرب وفي مديرية سااااايضون في محافظة حضااااارموت المجاورة. هناك حاجة إلى تمويل

في المائة فقط مع حلول نهاية نوفمبر،    57م بنساااابة  2021اإلغاثية ولتوساااايع ن اقها في مأرب لألشااااهر الثالثة القادمة. بينما تم تمويل خ ة االسااااتجابة اإلنسااااانية في اليمن لعام 

لمخيمات، والحماية من أجل تلبية االحتياجات المتزايدة بساااابب النزوح الناجم عن تكافح الق اعات الهامة مثل الصااااحة، والمياه والصاااارف الصااااحي والنظافة، والمأوى، وإدارة ا

 الصراع.

 

 

 

 

 موظًفا أمميًا والعشرات من عاملي اإلغاثة في المنظمات غير الحكومية   70االستجابة اإلنسانية في مأرب. أكثر من   وكالة إغاثية، من بينها وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، من  30زادت نحو     
 ات القطاعية والشركاء.  موجودين في الميدان، يعمل البعض منهم في مركز فرعي للعمليات أنشأته األمم المتحدة، لتعجيل عملية اإلغاثة في مأرب. المصدر: المجموعل ا  


