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الیمن: ارتفاع نسبة االحتیاجات الخاصة بالمأوى للنازحین حدیثًا في مأرب
unhcr.org/ar/news/briefing/2021/8/6124c4fa4.html
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تقف جمیة، وهي طفلة نزحت بسبب النزاع في الجوف، خارج مأواها في موقع الستضافة النازحین داخلیًا في مأرب، حیث تعیش
مع أسرتها. وصلت قبل خمسة أیام مع والدیها وثمانیة أشقاء لها بعدما تعرضوا للنزوح ثالث مرات منذ بدایة الحرب. 
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في وقت یجبر فیه القتال في محافظة مأرب في الیمن المزید من األشخاص على الفرار، تحذر المفوضیة السامیة لألمم المتحدة
لشؤون الالجئین من مستویات مثیرة للقلق من حیث االحتیاجات اإلنسانیة بین مجتمعات النازحین، بما في ذلك المأوى.

منذ بدایة العام، نزح ما یقرب من 24,000 شخص بسبب االشتباكات المسلحة والقصف والضربات الجویة في محافظة مأرب -
وهي المنطقة التي تستضیف باألصل ربع عدد النازحین داخلیًا في الیمن والبالغ عددهم أربعة مالیین شخص - وذلك بعدما التمسوا

األمان في المراكز الحضریة وفي حوالي 150 مخیمًا عشوائیًا.

وقد أظهر تقییم حدیث لالحتیاجات أجرته المفوضیة أن األوضاع في تلك المخیمات یرثى لها، وأنها تجاوزت طاقتها االستیعابیة،
حیث تستضیف ما یقرب من 190 ألف شخص. أما عدد المآوي فهو غیر كاٍف، والعدید منها لحقت بها أضرار إضافیة جراء
الفیضانات وحوادث الحریق األخیرة الناجمة عن الطهي في الهواء الطلق. ونظرًا لندرة الموارد من جانب الشركاء في المجال
اإلنساني، فقد اضطرت عشرات العائالت النازحة لبناء مآویها الخاصة بها، باستخدام البطانیات واألغطیة البالستیكیة القدیمة.
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هناك نقص في المیاه النظیفة والمراحیض والكهرباء والمرافق الصحیة. وال یمكن لمنظمات اإلغاثة الوصول سوى إلى 21 بالمائة
فقط من السكان، وذلك بسبب حالة انعدام األمن السائدة، حیث نزحت هذه العائالت بالقرب من خطوط المواجهة النشطة. تدعو

المفوضیة جمیع أطراف النزاع إلى ضمان إمكانیة الوصول دون عوائق إلى المخیمات للتمكن من إیصال المساعدات الحیویة على
نحو آمن.

ومع بناء تسعة من كل 10 مخیمات عشوائیة على أراٍض خاصة ودون وجود اتفاقیات لشغلها، یتزاید الخوف بین السكان من خطر
الطرد مها. كما یعد الطرد من المساكن مصدر قلق رئیسي في المراكز الحضریة أیضًا، حیث ارتفعت اإلیجارات بعد موجة

النزوح األخیرة. وصلت نسبة العائالت النازحة الغیر قادرة على تحمل تكلفة اإلیجار على نحو منتظم إلى مستوى هائل بلغ %85
وذلك نظرًا لفرص كسب الرزق الشحیحة، والفتقار ربع النازحین في مأرب لمصادر الدخل. وسوف یؤدي المزید من النزوح

الناجم عن الطرد من المساكن إلى استنفاد مواردهم وارتفاع مستوى احتیاجاتهم.

تشكل النساء واألطفال 80 بالمائة من مجمل النازحین. ومع محدودیة الخیارات الخاصة بالمأوى، فإنهم یعانون أكثر من غیرهم
من االكتظاظ الناجم عن ذلك، وانعدام الخصوصیة، ومحدودیة الوصول إلى الخدمات األساسیة، مثل المراحیض أو المیاه.

تقدم المفوضیة - برفقة شریكنا جمعیة التضامن اإلنساني - المستلزمات المنزلیة األساسیة والمساعدة القانونیة والدعم النفسي
واالجتماعي في سبعة مخیمات عشوائیة في منطقة صرواح في مأرب، والتي تؤوي حوالي 20,000 شخص. إضافة إلى ذلك،
فقد وزعنا مبالغ نقدیة على أكثر من 2,800 أسرة بهدف سد احتیاجات اإلیجار، وذلك كجزء من خطة لتقدیم المساعدة لحوالي

6,000 أسرة معرضة لخطر اإلخالء.

یعتبر وضع حد للصراع السبیل الوحید لوقف نزوح السكان ومعاناة الشعب الیمني. وتكرر المفوضیة دعوتها لكافة أطراف النزاع
للقیام بما یلزم من أجل حمایة المدنیین والبنیة التحتیة العامة من تأثیر النزاع، وتوفیر ممرات آمنة للمدنیین الفارین من مناطق

النزاع.

للمزید من المعلومات:

+41 79 580 8334 kitidi@unhcr.org :في جنیف، إیكاتیریني كیتیدي
+962 790 04 58 49 aminr@unhcr.org :في عّمان، رلى أمین

+92 334 7961323 khand@unhcr.org :في الیمن، دنیا أسلم خان
+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :في نیویورك، كاثرین ماهوني
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