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 نظرة على األوضاع 

ي  
 
ف األمامية  الخطوط  مناطق  مختلف  ي 

 
ف الكثيفة  القتالية  األعمال  تستمر 

ي مديرية رصواح.  
 
ي األعمال القتالية بشكل خاص ف

محافظة مأرب، مع تفش 
ي  وقد أدى ذلك إىل 

 
ة داخل المحافظة منذ بدء التصعيد ف موجات نزوح كبير

اير   ا من  2021أوائل فير
ً
ي أيض

م، ال سيما وأن مواقع استضافة النازحير  تعان 
ي مديرية رصواح  

 
رت أربعة مواقع للنازحير  ف القصف. وبحسب ما ورد، تض 

بير    للحكومة    29و  22بالقصف  التابعة  التنفيذية  للوحدة  ا 
ً
وفق مارس، 

. وبحسب ما ورد،  اليمنية ل  ي المحليير 
كاء العمل اإلنسان  لنازحير  وكذلك ش 

الوحدة   وأغلقت  الحوادث،  هذه  ي 
 
ف أشخاص  ة  عش  من  أكير  أصيب  فقد 

إجالء حواىلي   رة. وتم 
المتض  األربعة  النازحير     555التنفيذية جميع مواقع 

أشة نازحة.    1,163أشة إىل موقع السويداء القريب، والذي يستضيف أصال  
ي تشمل المأوى    تشير 

التقييمات األولية إىل االحتياجات اإلنسانية الملحة الت 
الغذوالم و ا واد  موقع  ئية  ي 

 
ف الصحية  والمساعدة  الصحي  والضف  المياه 

 السويداء. 
 

ما ال يقل عن    أن  للهجرة  الدولية  المنظمة  ي    2,625أفادت 
أشة نزحت ف 

اير و    8محافظة مأرب بير    المكثفة،    10فير القتالية  أبريل بسبب األعمال 
ي مديرية رصواح. وهذه األش  

وكثير منهم سبق أن نزحوا وانتقلوا إىل مناطق ف 
ي محافظة م

أكير عدد من النازحير     -أرب  هي من بير  مليون نازح يعيشون ف 
ي اليمن 

ي حواىلي  -ف 
ي ذلك من يعيشون ف 

. يعيش حواىلي  125بما ف  ا   30موقًعا للنازحير 
ً
ي مديرية رصواح، حيث ينتقل معظم النازحير  حديث

ألف شخص نازح ف 
ي أراك والكسارة، بالقرب من مدينة مأرب. وأفادت تقارير عن نزوح  

ي المديرية إىل مناطق ف 
أخرى إىل مدينة صنعاء ومحافظات صنعاء والبيضاء    أشة  692ف 

ة بير  بداية مارس و  
ي الفي 

.    18وعمران من محافظة مأرب ف  ي
كاء العمل اإلنسان   للمجلس األعىل إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدوىلي وش 

ً
أبريل، وفقا
وع مراقومع استمرار األعمال القتالية، ال تزال حياة المدنيير  معرضة للخ ي    14المدنيير  عن وقوع    عىل  أثر الضاعبة  طر، حيث أبلغ مش 

ضحية عىل األقل ف 
ي عدد أقل من مواقع االستضافة، مما أدى إىل تفا 

ا إىل زيادة تركير  أعداد أكير من الناس ف 
ً
قم ظروف االزدحام  النصف األول من أبريل. وقد أدى القتال أيض

ي المواقع المتبقية وتكثيف  
االحتياجات الشديدة بالفعل لألشخاص الذين يعيشون هناك. ولكن حت  مع نمو االحتياجات، فإن الوضع يحد بشكل  الحالية ف 

ي والسلطات المحلية عىل الوصول إىل السلع والخدمات المنقذة لألرواح وإيصالها إىل األشخاص
ي المجال اإلنسان 

كاء ف  ايد من قدرة الش  .   مي    المحتاجير 
 

ي  وبتسليط الضوء 
ي موقع الجفينة ف 

ي محافظة مأرب، فقد تسبب حريق ف 
ي مواقع النازحير  المكتظة بالسكان ف 

أشعله عطل    -أبريل    3عىل المخاطر الكامنة ف 
ي  
ي مقتل طفل وإصابة العديد من المدنيير  اآلخرين، احتاج بعضهم إىل عالج وحدة  -كهربان 

ر    . العناية المركزة  ف  حريق، مما  مسكنا بالكامل من جراء ال  18وتض 
ار عىل   ي أرص 

ي انتظار ترتيبات طويلة األمد. تم إجراء تقييمات الحتياجات الحماية لـ    21تسبب ف 
ا إىل مدرسة قريبة ف 

ً
ي مديرية    1,851أشة تم نقلهم الحق

أشة ف 
كاء    500رصواح، مع تقييمات لـ   ا تقييمات لرصد  أشة للحصول عىل المساعدات من قبل فرق آلية االستجابة الشيعة. وأجرى ش 

ً
مجموعة قطاع الحماية أيض

ي مدينة مأرب و  603الحماية لـ  
ي مديرية الجوبة  46أش ف 

 .أشة ف 

 األثر اإلنساني واالحتياجات   

ي   
رة دون التحقق من األرقام الدقيقة إلجماىلي الخسائر ف 

ي المناطق المتض 
يحول القتال المستمر ف 

ا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد نزحت ما ال يقل عن  صفوف المدنيير  وعدد النازحير  
ً
  2,625. ووفق

ي محافظة مأرب منذ  
اير، بينما تقدر وكاالت اإلغاثة أن العدد قد يكون أعىل من ذلك.    8أشة ف  فير

ًرا، حيث تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن   ي مديرية رصواح هم األكير تض 
كان السكان النازحون ف 

ي مديرية رصواح    14زوح األشخاص من ثمانية مواقع من أصل  القتال أدى إىل ن 
موقًعا للنازحير  ف 

ي ذلك إخالء مواقع مستضيفة للنازحير  هي مواقع الخير والميل  
منذ بدء التصعيد المستمر، بما ف 

مديرية   ي 
ف  للنازحير   والسويداء  الروضة  موقعي  استقبل  مارس.  شهر  نهاية  الراء  وذات  والتواصل 

ا رصواح معظم الس
ً
وال   -أشة عىل التواىلي  670أشة وأكير من  1,150أكير من  -كان النازحير  حديث

الذين يعيشون هنا نظًرا لقربــهم من   المواقع واألشخاص  المخاوف عالية بشأن سالمة هذه  تزال 
ا إىل مدينة مأرب ومديرية مأرب الوادي. 

ً
 مناطق القتال. وشق عدد أقل من النازحير  طريقهم أيض
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أسرة   692فبراير، معظمهم في مديرية صرواح، ونزحت  8أسرة على األقل في محافظة مأرب منذ  2,625نزحت 

 حافظات األخرى على األقل إلى الم

امرأة نازحة مع بعض ممتلكاتها المحترقة في موقع الجفينة عقب اندالع   تجلس
 حريق تسبب بمقتل طفل. مصدر  
 / ي. عقابي 2021الصورة: المنظمة الدولية للهجرة 
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ة، وأصبح الوضع اآلن   وح األخير  
ي مديرية رصواح قبل عمليات الي 

 
ي مواقع النازحير  ف

 
 ف
ً
أكير خطورة. تم  كان الوصول إىل الخدمات األساسية غير كاٍف أصال

ي محافظة مأرب عىل أنها المأوى والمواد الغذائية والمياه والضف ال
 
ا ف

ً
ورة لألش النازحة حديث صحي والنظافة والخدمات الصحية  تحديد االحتياجات األكير رص 

ي ذلك توسيع إدارة الموقع ودع
 
ها، بما ف ي والسلطات المحلية عىل تلبية هذه االحتياجات وغير

ي المجال اإلنسان 
 
كاء ف ي مواقع  والحماية. يعمل الش 

 
م التنسيق ف

. ومع ذلك، فقد اشتعلت التوترات بير  السكان الحاليير  والوافد ين الجدد إىل مواقع النازحير  المستقبلة، حيث يتنافس المزيد من  الروضة والسويداء للنازحير 
إىل مدينة صنعاء ومحافظات صنعاء   الوصول  مناطق  ي 

 
المساعدات. ف إيصال  إعاقة  ي 

 
القتالية ف األعمال  المتاحة واستمرار  الخدمات  والبيضاء  الناس عىل 

كاء مجموعة قطاع المأوى من أن  ي اإليواء، و أشة بحاجة إىل 477وعمران، تحقق ش 
 
ي انتظار التقييم.  30مساعدات ف

 
 أشة ف

 االستجابة اإلنسانية 

التصعيد    من  لمزيد  واالستعداد  االستجابة  تكثيف  ي 
اإلنسان  العمل  كاء  ش  يواصل 

ي أعقاب الحريق الناجم عن عطل  
 
ي بشعة ف

كاء العمل اإلنسان  المحتمل. كما استجاب ش 
ي اليوم باإلضافة  

 
ي موقع الجفينة، حيث قدموا وجبات مطبوخة ثالث مرات ف

 
ي ف

كهربان 
رة البالغ  إىل ثالث مراتب   ي حير  تلقت جميع األش المتض 

 
وثالث بطانيات لكل أشة، ف

آلية    21عددها   مجموعة  كاء  ش  من  الشيعة  االستجابة  آلية  أدوات  مجموعات 
رة   االستجابة الشيعة. تم تنفيذ تنظيف الموقع وتركيب خيام الطوارئ لألش المتض 

نسيق اإلقليمي لمأرب موجود  من قبل مجموعة المأوى. وعالوة عىل ذلك، فإن فريق الت
مأرب   مع خطة  يتماش   وبما  المحافظة،  أنحاء  جميع  ي 

 
ف االستجابة  تنسيق  لتسهيل 

بنحو   يقدر  لما  الرئيسية  اإلنسانية  التدخالت  عىل  تركز  ي 
الت    200,000التشغيلية 

المتوقع أن حواىلي   منهم سيتم نزوحهم بحلول شهر سبتمير    105,000شخص، من 
ا إىل دعم حواىلي    المقبل. تهدف الخطة 

ً
  80  - شخص شديدي االحتياج    95,000أيض

ي مدينة مأرب ومأرب الوادي،  
ي مواقع ف 

ي المائة من جميع النازحير  الذين يعيشون ف 
ف 

من   المزيد  وصول  المتوقع  من  وحيث  داخلًيا  للنازحير   تجمع  أكير  تستضيف  ي 
والت 

ي األشهر المقبلة. 
 الوافدين الجدد إىل المنطقة ف 

 
ة ما بير   ال تزال ا 

ي الفي 
ي مختلف القطاعات. ف 

ي والوحدة التنفذية تقييمات   30و    28لمساعدات المنقذة لألرواح مستمرة ف 
كاء العمل اإلنسان  مارس، أجرى ش 

، والذي استقبل مؤخًرا حواىلي 
ي موقع السويداء للنازحير 

كاء حت   555أولية شيعة لتحديد االحتياجات والثغرات ف    20خيمة، و   344ريل  أب  5أشة. وقدم الش 
خزان مياه، باإلضافة إىل وجبات يومية مطبوخة جاهزة لـ   200بطانية، و  600مرتبة ، و   600مجموعة أطقم إيواء الطوارئ المعززة، و   171شبكة حديدية، و 

ي    1,900أشة. ومنذ بداية هذا العام، تم توفير مساعدات المأوى والمواد غير الغذائية ألكير من    500
مديريات مدغل ورغوان ومأرب وحريب والجبة  أشة ف 

ي محافظة مأرب. وهذا يشمل األش النازحة بير   
حصلوا عىل مساعدات من المواد  181حصلوا عىل دعم المأوى و   500مارس، من بينهم   31و 22ورصواح ف 

ي ذلك حواىلي  غير الغذائية. ويستمر إجراء التقييمات لتحديد ومساعدة األش المحتاجة، ويتم نقل مخزون الط
مجموعة من أطقم المواد   2,000وارئ بما ف 

ايدة لألشخاص هناك.  من 1,000غير الغذائية و  ي تلبية االحتياجات المي  
 أطقم مجموعة إيواء الطوارئ المعززة إىل مأرب للمساعدة ف 

 
لـ    المساعدة  الشيعة  االستجابة  آلية  كاء  ش  موقع    220قدم  إىل  ا 

ً
حديث نزحت  أشة 

وأحالوا   السويداء،  ي 
ف  للحصول عىل    296النازحير   اليونيسف  إىل  أخرى  نازحة  أشة 

كاء آلية االستجابة الشيعة حت  ا  ي ذلك الطعام الجاهز  الدعم. وقدم ش 
آلن الدعم بما ف 

لألكل ومستلزمات النظافة ومجموعات أطقم األدوات النساء االنتقالية لألش النازحة  
ي محافظة مأرب و  

ي خمس مديريات ف 
تم    23ف  المجاورة. كما  المحافظات  ي 

مديرية ف 
ي  
الغذان  األمن  كاء مجموعة  قبل ش  من  واحد  لمدة شهر  غذائية كافية  توفير حصص 

ي تقدم لمرة    5أشة حت  يوم    347والزراعة إىل  
أبريل، كجزء من المساعدات الغذائية الت 

كاء مجموعة قطاع التعليم مع الوحدة التنفيذية   ي الوقت نفسه، ينسق ش 
واحدة. وف 

إىل مواقع تستقبل   اآلن  المغلقة  االستضافة  الدراسية من مواقع  الفصول  لدعم نقل 
كاء  ا، وقام ش 

ً
كيب    النازحير  حديث المياه والضف الصحي والنظافة بي  مجموعة قطاع 

من أوعية    958أشة بخزانات المياه وتوزيــــع    47ست نقاط للمياه باإلضافة إىل تزويد  
 أشة.  479  عىلالمياه حفظ 

كاء   ش  يواصل  مأرب،  محافظة  ي 
ف  الصحية  الخدمات  تقديم  نطاق  توسيع  وبــهدف 

ي ذلك لمستشف  مأرب المركزي، ومستشف  الشهيد، ومستشف  الوحدة، ومستشف  كارا،  مجموعة قطاع الصحة تقديم األدوية  
والمستلزمات الطبية، بما ف 

ا دعًما  باإلضافة إىل الرعاية الصحية األولية، مثل مركز الروضة. باإلضافة إىل ذلك، تم تقديم ثالث سيارات إسعاف إىل مستشف  مأرب العام، وال
ً
ذي تلف  أيض

مجموعة من   150رئ جنًبا إىل جنب مع مستشف  الشهيد باإلضافة إىل دعم غرفة العمليات إىل جانب مستشف  كارا. تم إرسال ما ال يقل عن  لخدمات الطوا 
ي ذلك المستشفيات والمراك

العامة بالمحافظة والمرافق الصحية بما ف  كة بير  الوكاالت إىل مكتب الصحة 
  ز الصحية أطقم األدوات الصحية للطوارئ مشي 

 األولية والفرق المتنقلة. 

ي موقع الجفينة، يخدم أكير من 
ي جميع أنحاء    طفل وشخص  2,000يتم دعم مرفق صحي مؤقت ف 

، بينما تم تشغيل عيادات طبية متنقلة ف  بالغ من النازحير 
ي ذلك تقديم خدمات الرعاية الصحية األولية لألطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل وا 

ي تجمعات النازحير  والمجتمعات  المحافظة، بما ف 
لمرضعات ف 

يعمل فريق المنظمة الدولية للهجرة في مأرب على تسجيل احتياجات النازحين المتضررين من   

 أسرة. مصدر   20الحريق في موقع الجفينة، والذي أدى إلى تضرر أكثر من 

 إي عقابي/2021الصورة: المنظمة الدولية للهجرة 

 

ة مارس  أسرة نازحة على األقل مع حلول نهاي 555موقع السوادية الستضافة النازحين، الذي استقبل 
. مصدر الصورة: مجموعة قطاع المأوى/عبدهللا مجلدان 2021  
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كاء مجموعة قطاع الصحة كذلك ي مديريات. يدعم ش 
ي ثمان 

 
ي حاالت الطوارئ    المحلية المستضيفة ف

 
ي الرعاية الشاملة الخاصة بالتوليد والمواليد ف

 
  مستشفيير    ف

ي حاالت الطوارئ    األساسيةالرعاية  و 
 
ي اثنير  من المر الخاصة بالتوليد والمواليد ف

 
  مجموعة من أطقم المواد الصحية الخاصة  51افق الصحية، وقد قدموا  ف

كاء مجموعة قطاع التغذية الصحية   ي الوقت نفسه، يدعم ش 
 
ي المحافظة. وف

 
برنامًجا للتغذية العالجية للمرض  عير   80بالصحة اإلنجابية للمرافق الصحية ف

اف الداعم لجميع الع  ي المرافق  خدمات العيادات الخارجية ويوفرون اإلش 
 
ي محافظة مأرب. لتسهيل جهود الوقاية من العدوى ومكافحتها ف

 
يادات الخارجية ف

ي    200الصحية والعيادات المتنقلة، تم دعم تدريب  
ي مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها، ركز عىل فحص األعراض الشبيهة باإلنفلونزا مثل الت 

 
عامل صحي ف

 . 19-جلبها مرض كوفيد
 

. تم تنظيم الدعم النفشي ويوم مفتوح لألطفال،    70أشة والدعم النفشي واالجتماعي إىل    97عدة القانونية إىل  تم تقديم المسا  ي موقع السويداء للنازحير 
 
ا ف

ً
فرد

 لسالمة من الحرائق. ويتم تقديم الدعم الستخراج وثائق الهوية المفقودة، واالستشارات القانونية، واإلحاالت إىل مصلحة األحوال المدنية وزيادة الوعي با 
 

لية األساسية إىل   كاء مجموعة قطاع المأوى المستلزمات المي   ي وصل إليها نازحون جدد، قدم ش 
ي المناطق الواقعة خارج محافظة مأرب الت 

 
أشة نازحة    60ف

إىل   اإليواء  تقديم مساعدات  تم  بينما  ي محافظة عمران، 
 
نازحتير  ف ي محافظة صنعاء وأشتير  

 
نازح  124ف لتقديم  أشة  اإلعداد  ي مدينة صنعاء. وجاري 

 
ة ف

لـ   ي مجال اإليواء 
 
ي محافظة صنعاء و   110المساعدات ف

 
ي محافظة البيضاء و   19أش نازحة أخرى ف

 
ي مدينة صنعاء ال تزال    162أشة نازحة ف

 
أشة نازحة ف

الش  ااالستجابة  آلية  كاء مجموعة  قام ش  إىل ذلك،  باإلضافة  اإليواء.  إىل مساعدات  بدعم  بحاجة  إىل مدينة صنعاء    303يعة  ا من مأرب 
ً
نازحة حديث أشة 

اير و   ي مدينة صنعاء، و    74أبريل. ويشمل ذلك مساعدات آلية االستجابة الشيعة لـ    15ومحافظات صنعاء والبيضاء وعمران وذمار بير  شهر فير
 
  210أشة ف

ي 
 
ي محافظة البيضاء، وأربــع أش ف

 
ي محافظة صنعاء، وست أش ف

 
ي محافظة ذمار. أشة ف

 
 محافظة عمران، وتسع أش ف

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 

 


