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 مكتب منّسق األمم المتحدة المقيم ومنّسق الشؤون اإلنسانية في اليمن 
 

 بيان حول تصعيد القتال في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء  

  وقف العمليات القتالية في العبديةلمنّسق األمم المتحدة المقيم ومنّسق االشؤون اإلنسانية يدعو 

  

 ان التالي اليوم:ريسلي، بالبيغأدلى منسق األمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون اإلنسانية في اليمن، ديفيد    -م  2021أكتوبر    14صنعاء،  

 

تصاعد القتال في اليمن في األسابيع األخيرة، ال سيما في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء، األمر الذي نجم عنه تأثير مدمر  

 على المدنيين الذين ما زالوا يتحملون وطأة أكثر من سبع سنوات من الصراع في البلد. 

 

بقلق خاص بشأن الوضع في مديرية   تقييد حركة  أشعر  فقد أدت األوضاع األمنية المستمرة إلى  العبدية بمحافظة مأرب. 

شخص من الفئات األشد   17,000شخص، بما في ذلك ما يقرب من    35,000الدخول والخروج من المديرية بشكل كبير لما يقدر بنحو  

 ضعفاً ممن لجأوا إلى تلك المناطق بعد فرارهم من الصراع في المناطق المجاورة.

 

وقد أدى هذا الوضع الذي يصعب تحّمله إلى الحدّ بشدة من القدرة على إيصال المساعدات المنقذة لألرواح ومنع المرضى 

 والجرحى من تلقي الرعاية الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، في حين أصبح توفير السلع األساسية أمًرا بالغ الصعوبة والخطورة.

 
ركة في القتال إلى الموافقة اآلن على وقف لألعمال القتالية في مديرية العبدية للسماح بمرور وأدعو جميع األطراف المشا

 آمن للمدنيين وعمال اإلغاثة، وإجالء جميع المصابين جّراء القتال. 

 

انية  ال تزال األمم المتحدة وشركاءها ملتزمين بالعمل مع جميع السلطات المعنية لضمان استمرار وصول المساعدات اإلنس

 إلى المحتاجين في جميع أنحاء اليمن على الرغم من االشتباكات المستمرة. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 معلومات إضافية للمحررين

وهو ثاني أعلى   - من المدنيين في الشهر الماضي خالل األعمال القتالية في اليمن وفقاً للمعلومات األولية    اً شخص  235قُتل أو ُجرح  

 حصيلة شهرية للضحايا في عامين. 

شخص في محافظة مأرب على الفرار من منازلهم خالل شهر سبتمبر، وهو أعلى رقم شهري هذا   10,000أجبر القتال ما يقرب من 

 أدى القتال في بعض المناطق إلى تعطيل إيصال المساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح، بما في ذلك الغذاء واألدوية. العام. كما 

مليون شخص هم في أشد الحاجة    12.1مليون شخص إلى المساعدات اإلنسانية والحماية هذا العام، بما في ذلك    20يحتاج أكثر من  

اإلنسانية المنقذة   اتمليار دوالر لتوفير المساعد  3.85م تمويالً بحجم  2021سانية لليمن للعام  للمساعدات. تحتاج خطة االستجابة اإلن

 في المائة من إجمالي ما تحتاج إليه من التمويل. 55مليون شخص. وتلقت حتى اآلن فقط  16.2لألرواح والحماية لـ 


