
تبرعوا اآلن بحاجة للمساعدة؟ 

تصاعد حدة القتال في مأرب یعرض المدنیین للمخاطر واألضرار
تقدم المفوضیة مساعدات نقدیة آلالف العائالت النازحة.
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UNHCR ©  .مریم وأحفادھا في منزلھم في مأرب بعدما انتقلوا إلى المدینة في ینایر ھرباً من القتال في ریمة

في ما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضیة، ايكاتیريني كیتیدي، والذي يمكن أن ُينسب
لھا النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي ُعقد الیوم في قصر األمم في جنیف.

تعرب المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین عن قلقھا العمیق إزاء سالمة السكان المدنیین مع تصاعد حدة النزاع
في محافظة مأرب في الیمن. ویطال تأثیر القتال بشكل متزاید مناطق في مدینة مأرب وما حولھا والتي تؤوي أعداداً كبیرة من

األشخاص النازحین أصالً بسبب النزاع القائم.

في الربع األول من العام، أدى ما ال یقل عن 70 حادثة من حوادث العنف المسلح – بما في ذلك القصف وتبادل إطالق النار
والغارات الجویة - إلى وقوع إصابات أو وفیات في صفوف المدنیین في مأرب، وذلك وفقاً لشركاء المفوضیة في مجال
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الحمایة. في شھر مارس وحده، وقعت 40 إصابة بین المدنیین، من بینھم 13 في مخیمات مؤقتة للعائالت النازحة، وھو أعلى
رقم منذ سنوات.

كما ألحقت الغارات الجویة والقصف وتبادل إطالق النیران أضراراً بالغة بالبنیة التحتیة المدنیة والممتلكات، بما في ذلك
المواقع غیر الرسمیة التي تستضیف النازحین، وخزانات المیاه والمآوي. كما تعرضت الماشیة للقتل، مما حرم المجتمعات

الفقیرة أصالً من تأمین سبل عیشھا.

منذ بدایة عام 2021، أدى احتدام األعمال القتالیة إلى نزوح أكثر من 13,600 شخص (2,272 أسرة) في مأرب - وھي
منطقة تستضیف ربع النازحین داخلیاً في الیمن والبالغ عددھم 4 مالیین شخص.

تجدد المفوضیة دعوتھا لكافة أطراف النزاع التخاذ ما یلزم من تدابیر لحمایة المدنیین، فضالً عن البنیة التحتیة المدنیة، بما في
ذلك المواقع التي تستضیف النازحین. نحن ندعو إلى تأمین ممرات آمنة للمدنیین خارج مناطق النزاع، واحترام اختیارھم

لالنتقال إلى مناطق أكثر أمناً، ومواصلة توفیر الحمایة ألولئك الذین قد یقررون البقاء في مناطقھم. یجب الحفاظ على الطابع
المدني للمواقع التي تستضیف النازحین لتجنب تحویلھم إلى أھداف عسكریة محتملة.

یتسبب النزوح األخیر في إلقاء ضغوط شدیدة على الخدمات العامة والشركاء في المجال اإلنساني في وقت یشھد نقصاً في
التمویل. تبحث معظم العائالت عن مالذ في مواقع االستضافة المعدمة والمكتظة في مدینة مأرب والمناطق المجاورة التي
تفتقر إلى الكھرباء أو المیاه. وقد أفاد موظفونا على األرض أنھ لیس أمام العائالت خیار آخر سوى مشاركة مآویھم مع ما

یصل إلى ثالث عائالت أخرى.

وجد تقییم الحتیاجات الحمایة أجرتھ المفوضیة مؤخراً أن النساء واألطفال یمثلون ما یقرب من 80 بالمائة من السكان النازحین
في مأرب، وأن حوالي ربع األطفال ال یرتادون المدرسة. وتعیش معظم العائالت النازحة (90 بالمائة) في حالة من الفقر

المدقع، بأقل من 1.40 دوالر أمریكي في الیوم.

إضافة لذلك، ھناك واحدة من كل أربع عائالت لیس لدیھا مراحیض أو حمامات أو مرافق لغسل األیدي بالقرب من مآویھا.
ومع الموجة الثانیة من وباء فیروس كورونا التي ضربت الیمن، وعمل نصف المرافق الصحیة فقط في البالد، فإن االفتقار إلى

المرافق الصحیة یجعل الوضع أكثر خطورة.

على الرغم من نقص التمویل والوضع األمني   المتقلب، تقدم المفوضیة مساعدات نقدیة آلالف العائالت النازحة في مأرب
لتغطیة نفقات الغذاء والمالبس واالحتیاجات الطبیة وغیرھا. كما تم توزیع الخیام ومواد اإلغاثة األساسیة على العائالت التي

فقدت كل شيء لدى الفرار من القتال.

ھناك حاجة إلى توفیر دعم عاجل من جانب المجتمع الدولي للتخفیف من الوضع البائس للنازحین الیمنیین الذین عانوا األمرین
وتعرضوا لصدمات نفسیة ھائلة على مدى السنوات الست الماضیة. ولم یتم تلقي حتى اآلن سوى 27 بالمائة من متطلبات

التمویل الخاصة بالمفوضیة والمتعلقة بجھود االستجابة في الیمن.

للمزید من المعلومات:

+967 712 225 123 khand@unhcr.org :في صنعاء، دنیا أسلم خان
+962 790 04 58 49 aminr@unhcr.org :في عّمان، رلى أمین

+962 791 825 473 kirchhof@unhcr.org :في عّمان، أندریاس كیرتشوف
+41 79 580 8334 kitidi@unhcr.org :في جنیف، إیكاتیریني كیتیدي

+1 347 443 7646  mahoney@unhcr.org :في نیویورك، كاثرین ماھوني
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المزیدأخبار ذات صلة

أخبار

المفوضیة تتسلم تبرعاً من قطر الخیریة لدعم األسر النازحة
في الیمن

أخبار

المفوضیة توفر الدعم للنازحین داخلیاً في الیمن من خالل
مشروع لكسب الرزق

أخبار

الیمن یشھد موجة جدیدة من النزوح بعد خمس سنوات من
الصراع

أخبار

قبل أیام من العید، الجئون صومالیون في الیمن یعودون إلى
دیارھم

أخبار

صراع الیمنیین من أجل البقاء یتعمق مع تفاقم األزمة في
البالد

أخبار

المفوضیة توزع مساعدات نقدیة منقذة للحیاة على النازحین
الیمنیین

الدعم والمشاركةشركاؤناأخبار وقصصمھامناحاالت الطوارئمن نحن

تابعونا:

االشتراك في النشرة اإللكترونیة

الوظائفالمركز االعالمي

Refworldإتصلوا بنا

إحصائیاتسیاسة الخصوصیة

الشروط واألحكاماإلبالغ عن االحتیال وسوء السلوك

األسئلة األكثر تكراًرا
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