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 نظرة عامة حول األوضاع 

كبيرة على بإلحاق أضرار  منذ بداية سبتمبر    تسبب تجدد األعمال القتالية

والبيضاء، المدنيين الذين يعيشون في أجزاء من محافظات مأرب وشبوة  

مدنيين   ضحايا  بينهم  إلى  من  ت والنزوح  باإلضافة   المدنيين  نقالتتقييد 

  إلى المحتاجين. ووصول المنظمات اإلنسانية 

للهجرة الدولية  المنظمة  من  الواردة  التقارير  نحو ،  بحسب  نزوح  تم 

وهي أعلى نسبة    –  محافظة مأرب الشهر الماضيشخص في    10,000

كما تضررت  خالل شهر واحد لهذا العام.  للنزوح تم تسجيلها في المحافظة  

   ات.والطرقمثل الجسور   حيويةالبنى التحتية الوتدمرت 

شدة   أكثر  الوضع  مأرب،  ويعتبر  محافظة  جنوب  تضررت  في  حيث 

وقدّرت  حريب والجوبة والرحبة، ، باإلضافة إلى بما فيها العبدية مديريات

للهجرة   الدولية  من  المنظمة  أكثر  الثالث    شخص   4,200هروب  من 

أمانًا في    مناطق أكثرانتقلوا إلى  في سبتمبر، معظمهم  خيرة  المديريات األ

هذه   تستضيف  كما  ومأرب.  والجوبة  مأرب  مدينة  المديريات  مديريات 

أعدادً  النازحين    ابالفعل  السكان  من  التصعيد  كبيرة  هذا  مع األخيرقبل   ،

الجوبة    9,300في مدينة مأرب ونازح    602,000وجود   نازح في مديرية 

سكان المجتمعات المضيفة وتستضيف    من  17,800يقطنها نحو  تي  مديرية العبدية عسكريًا، ال  طويقتم ت سبتمبر،    23منذ    .نازح في مديرية مأرب   101,000و

كانت األعمال القتالية واضحة  في محافظة شبوة،    وأعاق وصول شركاء العمل اإلنساني إليهم.المديرية    من وإلى  سفر المدنيين    حال دونمما   نازح،  16,800نحو  

وأشارت    إلى محافظة مأرب المجاورة في سبتمبر.  و أ من نطاق شبوة  ضاألشخاص  في مديريات عين وبيحان وعسيالن، وتسببت بنزوح مئات  بشكل خاص  

وهي المحافظة التي تشهد    – شبوة خالل الشهر الماضي جراء األعمال القتالية في محافظة معلومات أولية غير مؤكدة إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة أربعة آخرين  

مقتل امرأة وإصابة ثالثة  أشارت المعلومات األولية إلى سقوط ضحايا مدنيين، من بينهم . في جنوب محافظة مأرب، أعلى رقم للضحايا المدنيين خالل شهر واحد

 سبتمبر.  21مرأة في مديرية الرحبة في إصابة ان وشخصي أكتوبر، باإلضافة إلى مقتل  2في مديرية حريب في    أطفال

شبكة  تقطع تغطية ويرجع ذلك جزئيًا إلى  ، في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء محدودة في المناطق المتضررة  باألوضاع اإلنسانيةال تزال المعلومات المتعلقة  

العبدية،   أفادت  االتصاالت. في مديرية  بينما  التنقالت ممكنة داخل المدن،  التقارير أن  تقارير أخرى إلى متطلب الحصول على تراخيص خاصة  أفادت بعض 

ماهلية  مديرية  في    بحسب التقارير الواردة، تمكن األشخاص الذين يقطنون مديرية العبدية من الوصول إلى األسواق   القرى جراء سوء األوضاع األمنية.لمغادرة  

االشتباكات في  ، خاصة عقب تجدد  الوصول بصورة منتظمة  هم فياستمرارإمكانية  لكن ليس من المؤكد    سبتمبر،األسبوع األخير من  في محافظة مأرب خالل  

     الحصص الدراسية. عنبغياب العديد من األطفال التقارير التي تفيد   بالرغم من، وأفادت التقارير أن المدارس في مديرية العبدية ال زالت مفتوحة. بداية أكتوبر

ستوعب  ي و، كما أفادت المصادر المحلية أن المستشفى مكتظ  المستشفى في مديرية العبديةتشغيل    أعاقت  نقص الكهرباءاألدوية وكما تشير التقارير إلى أن شحة  

، أشارت معلومات أولية غير مؤكدة إلى مقتل ستة . بينما ال تزال عملية التحقق مستمرةذوي الحاالت الحرجة  للمرضى  إعطاء األولويةأكثر من طاقته، مما تطلب  

متأثرين بجراحهم جراء عدم حصولهم على العالج الطبي المزيد    توفىي   في مديرية العبدية، ومن المتوقع أنا نتيجة أعمال القصف  مدنًي   30وإصابة نحو  مدنيين  

      المواجهات في المنطقة.اشتداد  أكتوبر عقب 12في  في أحد مستشفيات مديرية الجوبة  الجراحية  كما تم تعليق إجراء العمليات  الكافي.

 االستجابة اإلنسانية 

المنظمات    واصلت   .في المناطق المتضررة العمل اإلنساني التي تقدم الخدمات  في جميع مراكز  جهود االستجابة بصورة مشتركة ب   قامت منظمات العمل اإلنساني

   في المناطق المتضررة في محافظات مأرب وشبوة والبيضاء. إلى المحتاجين  للوصولخيارات المساعدات اإلنسانية استكشاف 

  تقديم بالفعل. تم    على االستجابةمنظمات اإلغاثة    تعملإلنشاء طرق وصول إنسانية آمنة،    شركاء العمل اإلنسانيإلى تعقيد جهود    المتواصلةبينما تؤدي االشتباكات  

  ،مدادات الطبيةالمسبق لإلتخزين  العلى    شركاء العمل اإلنساني  عملة العبدية، وي مديري أسرة في    2,500  نحوطنًا متريًا من المواد الغذائية لمساعدة    122  نحو

 باستكشاف  متعلقة  زيارات  ءخطط إلجرابمجرد تأمين الوصول. كما تم وضع  ارسالها  ليتم  السريعة    االستجابةآلية  مواد  مجموعة  من    2,000نحو  باإلضافة إلى  

البيضاء،   في محافظة  مديريات  في خمس  اإلنسانية  إلىباإلضا االحتياجات  المساعد  فة  أفضل،    ات تقديم  بشكل  االحتياجات  في    خاصةوفهم  بالصحة،  المتعلقة 

 .على التوالي شخص 45,000و شخص 66,800و  شخص 33,300 يبلغ عدد سكانها مديريات عين وبيحان وعسيالن في محافظة شبوة، التي 
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