
 

 

ة اإلنسانياألمم المتحدة لتنسيق الشؤون مكتب   

   
   النقاط الرئيسية: 

 

وشبوة  • مأرب  محافظتي  في  القتال  تسبب 

نحو   ديسمبر   10,500بنزوح  بين  ما  شخص 

 ويناير.

تشير التقارير الواردة إلى تدهور الوضع اإلنساني   •

التي  المديريات  فيها  بما  مأرب،  جنوب  في 

 عادت مؤخًرا تحت سيطرة الحكومة اليمنية. 

ال تتوفر المعلومات المؤكدة حول االحتياجات   •

إلى  األولية  التقارير  تشير  لكن  األولوية،  ذات 

رعاية الصحية واألدوية، والمياه  شحة خدمات ال

 النظيفة، والغذاء، وانقطاع الكهرباء.  

المنظمات  • قدرة  التمويل  محدودية  تعيق 

المساعدات،  نطاق  توسيع  على  اإلغاثية 

المجموعات   جميع  في  االستجابة  فقدرات 

 القطاعية قد اسُتنزفت.

غريفيث،   • مارتن  الطارئة،  اإلغاثة  منسق  أطلق 

الصندوق المركزي مليون دوالر أمريكي من    20

الطارئةلال المتحدة لدعم   ستجابة  التابع لألمم 

 االستجابة اإلنسانية الخاصة بالنازحين الجدد في مأرب والجوف وحضرموت. 

 

   نظرة عامة حول األوضاع 

م مما تسبب بنزوح آالف األشخاص وأدى إلى تقييد حركة المدنيين، شعر السكان القريبون من جبهات القتال باألثر 2022استمر القتال في محافظتي مأرب وشبوة حتى يناير 

على التكيف مع المساعدات اإلنسانية المحدودة. ال تزال  األشد حدة. ال يزال المدنيون الذين يعيشون في المناطق المتضررة يواجهون مخاطر الحماية المتزايدة وهم مجبرون 

 النساء واألطفال واألشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص من الفئات المهمشة يتضررون بشكل غير متناسب من األعمال القتالية المستمرة.    

م، هرب  2022م ويناير 2021في محافظة مأرب في الفترة ما بين ديسمبر  أسرة(  1,369شخص ) 8,214بحسب التقارير الواردة من المنظمة الدولية للهجرة، تم نزوح نحو 

كم   30 – 20موقًعا للنازحين على بعد نحو  12ديسمبر، سقطت أربعة صواريخ باليستية بالقرب من  10و 9معظم هؤالء من مواقع النزوح القريبة من جبهات القتال. بين 

كثر أمانًا في مأرب الوادي، وهو موقع  من خط المواجهة، مما أدى إلى انتقال المدنيين شرق مأرب، حيث يعتبر الوصول إلى الخدمات محدود. قدر شركاء   ناء  إلى مناطق أ

خالء  من المرجح أن يتم إ –أسرة من السكان  4,600مع تقدير وجود  –موقًعا تتم إدارته من المجموعات القطاعية بالقرب من خطوط المواجهة  11العمل اإلنساني أن هناك  

كثر من   هذه المواقع في حال استمرت حدة الهجمات. في محافظة شبوة، كانت األعمال القتالية واضحة بشكل خاص في مديريات عين وبيحان وعسيالن مما تسبب بنزوح أ

كات المدنية والبنى التحتية الحيوية، بما فيها أسرة( ضمن نطاق المحافظة في آخر أسبوع من ديسمبر. تشير التقارير األولية إلى تعرض الممتل  380شخًصا )نحو  2,280

 المستشفيات والمدارس والجسور والطرق للضرر أو التدمير.     

ة بما فيها مديريتي الجوبة وحريب وأجزاء من مديري –وتفيد التقارير إلى تدهور الوضع اإلنساني في المناطق التي عادت مؤخًرا تحت سيطرة الحكومة اليمنية في جنوب مأرب 

تم استئناف العمليات اإلنسانية  صرواح. أوقف شركاء العمل اإلنساني العمليات بصورة مؤقتة في المديريات الواقعة على خط المواجهة جراء األعمال القتالية المستمرة، سي

ولية إلى شحة خدمات الرعاية الصحية واألدوية، والمياه النظيفة، حالما يسمح الوضع بذلك. ال تتوفر المعلومات المؤكدة حول االحتياجات ذات األولوية، لكن تشير التقارير األ

 والغذاء، وانقطاع الكهرباء. 

 آخر مستجدات األوضاع : اليمن

 رب وشبوةاألثر اإلنساني لألعمال القتالية في مأ

 م2022فبراير  2 

 الصراع شخص مؤخًرا في مأرب وشبوة جراء  10,500نزح نحو       



 وشبوة  لألعمال القتالية في مأرباألثر اإلنساني 

 

 

ة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساني  

 االستجابة اإلنسانية والفجوات  

تعيق  يًثا في محافظتي مأرب وشبوة.  بينما تستمر األعمال القتالية بفرض تحديات على جهود االستجابة، تقدم المنظمات اإلغاثية المساعدات المنقذة لألرواح إلى النازحين حد

واستمرت فرق التنسيق اإلقليمية   ت القطاعية قد اسُتنزفت.محدودية التمويل قدرة المنظمات اإلغاثية على توسيع نطاق المساعدات، فقدرات االستجابة في جميع المجموعا

لتلبية االحتياجات المتزايدة  رئةفي مأرب وشبوة بحشد المخزونات والتمويالت اإلضافية من خالل صندوق التمويل اإلنساني في اليمن وآلية الصندوق المركزي لالستجابة الطا

أطلق  يناير،    28ماليين دوالر أمريكي لتجهيز مخزونات مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة. في    3نساني في اليمن  م، خصص صندوق التمويل اإل2021بسرعة. في ديسمبر  

والجوف   مليون دوالر أمريكي من الصندوق المركزي لالستجابة الطارئة لدعم االستجابة اإلنسانية الخاصة بالنازحين الجدد في مأرب  20منسق اإلغاثة الطارئة، مارتن غريفيث،  

   وحضرموت.

المياه والصرف الصحي والنظافة. تشير تقييمات العمل اإلنساني في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات األمر الواقع إلى وجود فجوات في المأوى، والمواد غير الغذائية، و

االحتياجات الخاصة. يستمر مكتب تنسيق    ذويوخدمات الحماية لألشخاص    وهناك حاجة أيًضا لمساعدات سبل العيش والمساعدات الغذائية، خاصة لألسر النازحة حديًثا،

لتوسيع نطاق الوصول ولتنسيق االستجابة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وسيطرة سلطات األمر الواقع. يراقب  الشؤون اإلنسانية بالعمل مع السلطات

ا  العمل  اإلنسانية وشركاء  الشؤون  إليها، كما  مكتب تنسيق  الوصول  التي يصعب  المواجهة  الوضع في مناطق خطوط  والبيضاء  إلنساني في محافظات عدن ومأرب وصنعاء 

 يستمرون ببحث طرق تقديم المساعدات للسكان الضعفاء.   

 

 

 

 

 

 

 تواصل الوكاالت اإلغاثية تقديم المساعدات إلى النازحين حديًثا في مأرب وشبوة عقب تصعيد األعمال القتالية  بالرغم من محدودية التمويل، 

 


