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االستجابة في مأرب
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن

المنظمة الدولية للهجرة

لمحة عامة عن الوضع
ما تزال أعمال االقتتال سببًا من أسباب النزوح وتدمير البنية التحتية وتفاقم الوضع اإلنساني العام لمئات اآلالف من األشخاص في 
مأرب. وتتعرض الموارد اإلنسانية والعامة لضغوط شديدة، ال سيما في مدينة مأرب التي لجأ إليها 70 بالمائة من النازحين داخليًا. وتعد 
هذه التحديات – إلى جانب قضايا وصول المساعدات اإلنسانية في الجوف وأجزاء من مأرب – مؤشرات على الوضع المتردي. واستمرت 
المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها في تنفيذ العمليات اإلنسانية طوال عام 2020 مع تكثيف جهود الطوارئ لالستعداد ألي موجات نزوح 
إضافية. ومع ذلك، فإن وجود حضور أكبر للشركاء وزيادة جهود االستجابة السريعة يمثالن أولوية في المدى القريب، هذا إلى جانب وقف 

تصعيد أعمال االقتتال بشكل عاجل لحماية المدنيين.

وسيؤدي تصاعد أعمال االقتتال أو تغير خطوط المواجهة إلى موجة نزوح أخرى، من المتوقع أن يلجأ فيها المزيد من األشخاص إلى مدينة 
ر الشركاء  ر المنظمة الدولية للهجرة أن 105,966 شخصًا قد نزحوا بسبب الصراع منذ يناير 2020م، وُيَقدِّ مأرب والمناطق المحيطة بها. وُتَقدِّ
أن التغييرات الكبيرة في خطوط المواجهة يمكن أن تؤدي إلى نزوح 385,000 شخص آخر، والذين من المرجح أن ينتقلوا إلى شرق مأرب 
ر أن 5000 مهاجر على األقل تقطعت  ومحافظتي حضرموت وشبوة. وفي الحين الذي يفر الناس فيه من المناطق المتضررة من الصراع، ُيّقدَّ

بهم السبل في مدينة مأرب، والكثير منهم غير قادر على الوصول إلى الخدمات األساسية ويتعرضون بشكل متزايد لمخاطر الحماية.

م حقيبة الوقاية لمساعدتها على الحفاظ على سالمتها أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد © إ. العقابي/ المنظمة الدولية للهجرة، 2021م امرأة نازحة في مأرب تتَسلَّ
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قبل تصاعد أعمال االقتتال في عام 2020م، كانت محافظة مأرب تستضيف أكبر عدد من النازحين وأكبر مخيم للنازحين في اليمن. ويشير 
تقييم المناطق لعام 2018م الذي أجرته مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين في المحافظة يصل إلى 
ر المنظمة الدولية للهجرة أن 15,138 عائلة قد نزحت داخل مأرب وإليها منذ  800,000 شخص. ومع هذه الموجة األخيرة من النزوح، ُتَقدِّ
يناير 2020م. وقد نزح غالبية األشخاص للمرة الثانية، ويستقر حوالي ٪60 في مواقع نزوح مكتظة أو تجمعات سكانية غير رسمية تفتقر 
الحاالت  الحالية، وهناك موارد محدودة الستيعاب  القدرات  إجهاد  إلى  النازحين إلى مدينة مأرب  الخدمات. ويؤدي استمرار تدفق  إلى 

الضعيفة. وذكرت السلطات المحلية أن بعض الثغرات الرئيسية تتمثل في إدارة النفايات والنظافة والصحة والتعليم.

النازحين وتجمعًا غير رسمي في مديريات مدغل ومأرب المدينة ومأرب الوادي  19 موقعًا جديدًا الستضافة  2020م، نشأ  ومنذ يناير 
وصرواح، وبذلك يصل إجمالي عدد المواقع في المحافظة إلى 125 موقعًا. ومن بين هذه المواقع، يتلقى 46 موقعًا الدعم المستدام 
المنزلية،  والمستلزمات  المأوى  مجال  كبيرة في  استجابة  فجوات  توجد  عام،  وبشكل  وشركائها.  للهجرة  الدولية  المنظمة  من  المقدم 
والغذاء، والمساعدات الطبية وكذلك خدمات المياه والصرف الصحي، وتتطلب حلواًل فورية. ومع اتساع فجوات الخدمات، تشعر الجهات 

العاملة في المجال اإلنساني بالقلق من األثر المدمر الذي سيحدثه استمرار القتال.

المنظمة 
الدولية للهجرة 

161,451

45% من النازحين داخليًا بدون وصول إلى الخدمات الصحية 

95% من النازحين داخليًا في مواقع االستضافة ليس لديهم أي وصول إلى نظام موثوق إلدارة المخلفات

78% من النازحين داخليًا يفتقرون إلى نوع من أنواع التوثيق المدني

األشخاص المحتاجون

األثر اإلنساني واالحتياجات

أوضاع النازحين جراء الصراع

120 موقع عدم كفاية خدمات صيانة المأوى 

124 موقع عدم كفاية المياه والصرف الصحي والنظافة

الدعم المقدم للحماية وفرص كسب العيش 

116 موقع نقص الخدمات الصحية

124 موقع عدم كفاية فرص العيش 

121 موقع عدم كفاية الدعم التغذوي 

100 موقع عدم كفاية خدمات تعليمية

االحتياجات ذات األولوية

النتائج األولية لتقييم االحتياجات

الفجوات 1

مأرب الوادي

مأرب المدينة

الجوبة

رحبة

صرواح

مدغل

مجزر

رغوان

64

42
14

1

1

3

4

6

1

3

1

30,334 أسرة تسكن الموقع  

125 موقع الستضافة النازحين داخليًا  

15مواقع للنازحين داخليًا تم إخالئها 
أو إغالقها منذ اشتباكات شهر يناير

3

3

صيانة المأوى 
وتقديم المساعدة 

الغذاء 

المياه

المواد غير 
الغذائية

المساعدات 
النقدية

المياه

التعليم

مأرب 
الوادي

مأرب 
المدينة

صرواح

صيانة المأوى 
وتقديم المساعدة 

صيانة المأوى 
وتقديم المساعدة 

1. بحسب ما أفادت تقارير مسؤولي التنسيق
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المنظمة 
الدولية للهجرة 

مهاجر في حاجة ماسة

4,000

60% من المهاجرين بحاجة للغذاء

44%  من المهاجرين بحاجة ماسة لمستلزمات الشتاء كالبطانيات

تشير التقديرات إلى أن آالف المهاجرين ال يزالون عالقين في مراكز العبور الرئيسية في اليمن، بسبب إغالق الحدود مع المملكة العربية 
والنقل  واالحتجاز  لالعتقال  متزايد  بشكل  المهاجرون  ويتعرض هؤالء  المحافظات.  بين  التنقل  تشديد ضوابط   عن  السعودية، فضاًل 
 4000 أكثر من  بـفيروس كورونا المستجد. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة وجود  الحين الذي يواجهون فيه خطر اإلصابة  القسري، في 
مهاجر عالق في محافظة مأرب وحدها. وما تزال فرق المنظمة الدولية للهجرة ترصد مجموعات صغيرة من المهاجرين يصلون إلى مأرب 
من شبوة، متجهين شمااًل، وينامون في الشوارع أو بالقرب من محطات الوقود. وقد أفاد العديد منهم، خصوصًا النساء، أنهم تعرضوا 
للعنف وسوء المعاملة في رحلتهم، ال سيما عند نقاط التفتيش، وليس لديهم أي وسيلة لطلب المساعدة. باإلضافة إلى ذلك، يبدو 
أن تحركات المهاجرين من مأرب باتجاه الجوف وصعدة قد زادت بشكل طفيف خالل الفترة المشمولة بالتقرير، مما يشير إلى أن المهربين 
يهدفون إلى زيادة رحالت عبور الحدود. وأفاد فريق الحماية في المنظمة الدولية للهجرة أن 200 مهاجر يتحركون نحو الجوف على أمل 

الوصول إلى المملكة العربية السعودية، وعاد 100 منهم إلى محافظة مأرب، بعد أن ثبطهم وجود جبهة نشطة على طول الطريق.

المهاجرون في مأرب، كبقية المهاجرين في مختلف المحافظات، هم في الغالب من الشباب اإلثيوبي، الذين تركوا الوطن على أمل 
الرجال المهاجرون في مآٍو  الثانية. وعادًة ما يعيش  المرتبة  الحصول على فرص حياة أفضل، بينما يأتي المهاجرون الصوماليون في 
مؤقتة داخل مدينة مأرب، أو تجمعات غير رسمية في ضواحي المدينة، بينما يتم اإلبقاء على معظم النساء عمومًا في أوكار المهربين، 
يتعرضن الستغالل  ما  فعادًة  االستغالل،  لمخاطر  عرضة  أكثر  والفتيات  فالنساء  أخرى.  ألغراض  متاجر مخصصة  تكون  ما  غالبًا  والتي 
مكان  تغادر  أن  للمرأة  يمكن  ال  المثال،  فعلي سبيل  دخلهن،  تنقلهن ومصادر  حرية  يتحكمون في  حيث  والمهربين،  بالبشر  المتاجرين 
احتجازها إال لقضاء حاجتها في مراحيض غير صحية، وعندما يصلن إلى وجهتهن، يطلب منهن المهربون دفع ثمن ذلك. ونظرًا ألن الطريق 
إلى المملكة العربية السعودية ما يزال غير مجٍز  للمهربين كما كان األمر قبل تدابير فيروس كورونا المستجد، فقد وجد المهربون طرقًا 
بديلة الستغالل المهاجرين. فالعديد من النساء المهاجرات ُيجَبرن بشكل متزايد على تسديد ديونهن بالعمل في المزارع في مأرب أو 
ر المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 100 امرأة ُأجِبرن على  ُينقلن إلى صنعاء للعمل كعامالت منازل. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، ُتَقدِّ

االنتقال إلى صنعاء كعامالت منازل، حتى فتح الحدود مع المملكة العربية السعودية واستئناف حركات الهجرة شمااًل.

وتستجيب المنظمة الدولية للهجرة الحتياجات المهاجرين األكثر ضعفًا، مع إعطاء األولوية للتدخالت المنقذة للحياة مثل توزيع الخيام ومواد 
اإلغاثة والغذاء والمياه، وتسهيل اإلحاالت الصحية وكذلك تقديم الدعم الفردي للحاالت الضعيفة وضحايا االتجار. ومع تفاقم مخاطر 
الحماية لهذه الفئة، هناك حاجة إلى زيادة مستوى حضور الشركاء ورفع القدرات لضمان استجابة مناسبة ومواتية لالحتياجات المنتشرة. 

ويعد الغذاء، إلى جانب الخدمات الصحية، من أبرز االحتياجات بين السكان المهاجرين.

وضع المهاجرين العالقين في مأرب

مهاجر يافع عالق يمشي نحو مأواه في مأرب ومعه مواد إغاثية تسلمها من المنظمة الدولية للهجرة © إ. العقابي/المنظمة الدولية للهجرة، 2021م



المنظمة الدولية للهجرة - اليمن النزوح في مأرب 12 ديسمبر 2020م - 15 يناير 2021م

4 المنظمة 
الدولية للهجرة 

نقاط الدعوة
تشجع المنظمة الدولية للهجرة الشركاء على تكريس جهودها لالستجابة في مأرب. وتوجد فجوات في االستجابة اإلنسانية . 1

الحالية لم يتم سدها، وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة المزيد من الصدمات واالحتياجات المتزايدة في األشهر القادمة. وتدير 
المنظمة الدولية للهجرة مركزًا إنسانيًا مشتركًا ويمكنها توفير الدعم اللوجستي والمساحة المكتبية، ويرجى الرجوع إلى منشور 

إجراءات الحجز الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة في اليمن للحصول على مزيد من المعلومات.

يعتبر الحفاظ على االستقرار النسبي في مأرب أولوية، وتشعر المنظمة الدولية للهجرة بالقلق إزاء حدوث المزيد من النزوح . 2
والتأثير اإلنساني على المدنيين. ويجب أن يستمر الشركاء الذين لديهم نفوذ في الدعوة ضد تصعيد أعمال االقتتال.

تحث المنظمة الدولية للهجرة الشركاء على إعطاء األولوية للمهاجرين الضعفاء وإدراجهم ضمن  التخطيط اإلنساني وجهود . 3
االستجابة، مع أخذ الحسبان الظروف التي تهدد حياة المهاجرين في اليمن.

أبرز إنجازات االستجابة 
موظفًا   17 من  مأرب  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  فريق  يتألف 
دوليًا و 90 موظفًا محليًا من موظفي الدعم والبرامج في مأرب 
المجتمعي  التحشيد  في  يعملون  شخص   200 إلى  باإلضافة 
مأرب  في  دوليًا  موظفًا   15 حاليًا  ويوجد  ميدانيين.  وباحثين 
يقودون أنشطة االستجابة. وتساعد المنظمة الدولية للهجرة في 
إدارة  لكتلة  قيادتها  تنسيق جهود االستجابة في مأرب من خالل 
للصحة،  الفرعية  الوطنية  والكتلة  أنشطتها  وتنسيق  المخيمات 
والصرف  للمياه  الفرعية  الوطنية  الكتلة  قيادة  في  ومشاركتها 
الصحي والنظافة، وعملها كجهة تنسيق لكتلة الحماية في مأرب، 
الدولية للهجرة  المنظمة  الطارئ. كما تعمل  وإدارة خط المعونات 
بشكل وثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة في 
المحافظة في مجال أنشطة التأهب واالستجابة لمواجهة فيروس 
كورونا المستجد. وتدير المنظمة الدولية للهجرة المركز اإلنساني 
وتواصل ترحيبها بمزيد من الحضور للشركاء، حيث سهلت المنظمة 
مؤخرًا تواجد برنامج األغذية العالمي والمفوضية السامية لشؤون 

الالجئين في مأرب. 
عضو في فريق المنظمة الدولية للهجرة تراقب حالة طفل مريض في إحدى المراكز 
الصحية التابعة للمنظمة في مأرب © إ. العقابي/ المنظمة الدولية للهجرة، 2021م 

* مستجدات االستجابة تشمل الفترة من 21 يناير 2020م إلى 13 يناير 2021م

مأوى تم تقديمه
6,817

أسرة حديثة النزوح سجلتها 
المنظمة الدولية للهجرة

15,138
14,691

97% تسلموا مساعدات 
7,666آلية االستجابة السريعة

حقيبة مواد غير غذائية 
تم توزيعها

مرحاض تم بناؤه
1,452

غطاء بالستيكي تم 
تقديمه

19,510
لتر من مياه الشرب تم تقديمها 2

 68,368,700 1
مدرسة أساسية قيد 

اإلنشاء

11,892 أسرة حصلت على 
المساعدات النقدية متعددة 

األغراض

2. 9,739,500 لتر تم تقديمها خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير. فقد زادت الكمية الشهرية للمياه من 1,943,000 لتر منذ شهر يناير، وذلك بسبب زيادة عدد النازحين داخليًا المحتاجين للمياه.
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نطاق عمل المنظمة الدولية للهجرة والشركاء3

عيادة ثابتة و 4 فرق طبية متنقلة تغطي 22 موقعًا الستضافة النازحين داخليًا، وتقدم ما معدله 1500 مشورة أسبوعيًا. ويوجد حوالي 39 موقعًا 	 
ال تتوفر فيها الخدمات الصحية بشكل مستدام.

مرفق رعاية صحية ثانوية يحصل على دعم الموارد البشرية والمادية التي يمكن من خاللها توفير الخدمات الصحية للنازحين والمجتمعات المستضيفة.	 

91,334 مشورة رعاية صحية أولية و 7,139 مشورة في مجال الصحة اإلنجابية تم تقديمها، وتم الوصول إلى 42,948 شخصًا من خالل أنشطة 	 
التوعية الصحية في مواقع النازحين والمجتمعات المستضيفة.

مركز واحد لعالج وعزل حاالت فيروس كورنا المستجد تم إنشاؤه ودعمه من خالل تقديم الحوافز للعاملين الصحيين وتوفير األدوية والمعدات 	 
الطبية حتى سبتمبر 2020م.

مركزان للحجر الصحي تم إنشاؤهما وتجهيزهما بالكامل في مواقع النازحين، أحدهما في الجفينة واآلخر في المرداء. وقد تم تسليم مركز الحجر 	 
في المرداء لوزارة الصحة العامة والسكان. ويخطط مكتب الصحة العامة الستخدام المركزين كمستشفيين ميدانيين مع تخصيص نسبة معينة من 
ة للحجر الصحي أو لعزل الحاالت المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وما تزال هذه الخطط في انتظار تأكيد الدعم التشغيلي من قبل  األِسرَّ

الشركاء في مجال الصحة.

21,224 شخصًا حديث النزوح حصلوا على  خدمات صحية طارئة، حيث تم إجراء فحص سوء التغذية لــــــ 3,434 طفاًل دون سن الخامسة، وتم إحالة 	 
725 منهم للحصول على الدعم التغذوي.

1,289 من األطفال حديثي النزوح تم إعطاؤهم  التطعيم الروتيني، و 1,999 امرأة حامل حصلت على رعاية ما قبل الوالدة.	 

إدارة حاالت فيروس كورونا 	  تدريبية حول  الصحي والنظافة دورات  المياه والصرف  برنامج  المهاجرين مع  أجرت وحدة صحة  خالل شهر ديسمبر، 
المستجد لــــ 116 عاماًل صحيًا في مأرب )103 ذكور & 13 إناث(.

الصحة

5 المنظمة 
الدولية للهجرة 

مأرب الوادي 

مأرب المدينة

صرواح

46 من 130 موقًعا يغطيها شركاء إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها

8 مواقع تغطيها المنظمة الدولية للهجرة

16 مواقع تغطيها المنظمة الدولية للهجرة

12 موقع تغطيها  مؤسسة 
بناء للتنمية

10 مواقع تغطيها مؤسسة إستجابة

20,013 أسرة في 46 موقعًا الستضافة النازحين تتلقى دعم إدارة 	 
 10,321( النازحين  79 موقعًا الستضافة  يزال هناك   وما  المواقع، 
أسرة نازحة( ال تحصل على الدعم من شركاء إدارة المواقع وتنسيق 

أنشطتها.

24 من أصل 130 موقعًا الستضافة النازحين داخليًا تتلقى خدمات 	 
أكبر  وفي  المخاطر.  من  الحد  ودعم  والصيانة،  بالمواقع،  العناية 
ليستفيد  الكهرباء  نظام  تحديث  يجري  مأرب،  نزوح في مدينة  موقع 
لتسهيل  الموقع  مدخل  تحسين  يتم  كما  أسرة،   9,000 حوالي  منه 
الوصول وتقليل مخاطر الفيضانات، ويشمل ذلك نقل 110 أسرة من 
الفيضانات إلى  الواقع على ممر  الوادي  المهمشة من  المجتمعات 

موقع آمن داخل المخيم.

8 مواقع للنازحين في مديريات صرواح ومأرب المدينة ومأرب الوادي 	 
ممرات  شق  الفيضانات:  مخاطر  من  الحد  بأنشطة  استهدافها  تم 
سد  من  الفيضانات  جراء  تضررت  التي  الطرق  وإصالح  للفيضانات، 
مأرب، وكذلك تم بناء الحواجز، وما يزال العمل مستمرًا على إنشاء 
على  مواقع   8 وتوجد  الجفينة.  مخيم  كم  في   2 بطول  حاجز   جدار 
تتطلب دعم   – للهجرة  الدولية  المنظمة  تقييم فرق  األقل – بحسب 

الحد من مخاطر الفيضانات.

رعاية المواقع وصيانتها

3. التفاصيل حول تغطية االحتياجات والفجوات تعتمد على تحليالت وتقديرات المنظمة الدولية للهجرة في المواقع التي تتواجد فيها المنظمة.

8 مراكز مجتمعية و 12 ملعبًا على وشك اإلنجاز في مديريات مأرب المدينة ومأرب الوادي وصرواح، لتحسين الظروف المعيشية في 8 مواقع. 	 

ومكاتب 	  الكتل  واجتماعات  المحلية  السلطات  الستيعاب  وتوسيعها  تأهيلها  إعادة  تم  الدولي  والتعاون  التخطيط  لوزارة  واحدة  مكتبية  مساحة 
المنظمات. وما يزال الطابق الثاني من المبنى قيد اإلنشاء، ومن المقرر أيضًا إعادة تأهيل الطابق األرضي الحالي، ليشكل قاعة  مؤتمرات.

النقدية متعددة األغراض، والنقد مقابل العمل، والتدريب 	  التي تضمنت المساعدات  2,832 أسرة استفادت من تدخالت سبل كسب العيش، 
المهني وحقائب معدات بدء األعمال.

مدرسة ابتدائية قيد اإلنشاء في مدينة مأرب.	 

30 نشاط مجتمعي قيد المراجعة في مدينة مأرب وحريب، والوادي، والجوبة، وصرواح.	 

االنتقال والتعافي 
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مهاجرات تقطعت بهن السبل يحملن مواد إغاثية طارئة حصلن عليها من المنظمة 
الدولية للهجرة في مأرب © إ. العقابي/المنظمة الدولية للهجرة، 2021م 

المياه والصرف الصحي والنظافة 

ر أن 10,000 أسرة نازحة بحاجة إلى خدمات الصرف 	  1,452 مرحاضًا لألسر تم بناؤها في مديريات مأرب المدينة ومأرب الوادي وصرواح، حيث ُيقدَّ
الصحي.

16 موقعًا الستضافة النازحين )9,319 أسرة( حصلت على مياه الشرب واالستخدام المنزلي يوميًا، و 6 مواقع الستضافة النازحين )2,423 أسرة( 	 
لديها إمكانية الوصول إلى شبكات المياه المعاد تأهيلها أو الموسعة، في حين أن 20 موقعًا إضافيًا للنازحين ما زالت بحاجة إلى الوصول إلى 

المياه اآلمنة.

6 مواقع الستضافة النازحين )1851 أسرة( استفادت من عملية جمع النفايات بانتظام منذ 19 أكتوبر. فقد تم إزالة 690 متر مكعب من النفايات 	 
منذ بداية التدخل.

700 مهاجر حصلوا على المياه في بن معيلي.	 

1409 مهاجر حصلوا على حقائب الغذاء في جولتي توزيع  في مأرب 	 
المدينة والوادي.

1200 مهاجر حصلوا على بطانيات في مدينة مأرب والوادي.	 

110 مهاجر حصلوا على حقائب المأوى الطارئ، وتلقى 128 مهاجرًا 	 
حقائب الكرامة، وتلقى 486 مهاجرًا حقائب مستلزمات النظافة في 
في  مهاجر   1600 هناك  الحاالت،  عدد  إجمالي  ومن  الوادي.  مأرب 

حاجة ماسة إلى مساعدات إضافية طارئة.

بحالة ضعف 	  يمرون  أنهم  على  وتحديدهم  تسجيلهم  تم  نازحًا   176
في مديريتي مأرب المدينة ومأرب الوادي.

27 نازحًا تم تزويدهم بمواد إيواء مؤقتة في مديريتي صرواح ومأرب 	 
المدينة.

39 نازحًا حصلوا على حقائب المواد غير الغذائية في صرواح ومأرب 	 
المدينة ومأرب الوادي.

54 نازحًا تلقوا المساعدات المالية في إطار دعم الحماية. 	 

الحماية

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في مأرب مدعومة من 

شريكان من شركاء آلية االستجابة السريعة يستجيبان لالحتياجات الطارئة لألشخاص النازحين حديًثا داخل وخارج مواقع استضافة النازحين في 7 	 
مديريات، مع تعذر الوصول إلى 5 مديريات بسبب الصراع. وتوجد حاجة إلى موارد إضافية ألنشطة آلية االستجابة السريعة المباشرة للحفاظ على 

استدامة االستجابة.

5,037 أسرة نزحت إلى مديريات مأرب المدينة ومأرب الوادي ورغوان وحريب بين أغسطس 2020 ويناير 2021 فقط. ونزح أكثر من نصفهم ألكثر 	 
من مرة، وقدم معظمهم من مديرية مدغل ليصلوا إلى مواقع استضافة النازحين داخليًا )58%( والمناطق الحضرية أو الريفية )%42(.

1,517 أسرة نازحة حديثًا تلقت حقائب المأوى الطارئ، والخيام، والمواد غير الغذائية، والمراحيض الطارئة من خالل خط المعونات الطارئة متعدد 	 
القطاعات التابع للمنظمة الدولية للهجرة. 

60% من األشخاص الذين نزحوا منذ سنوات عديدة يحتاجون إلى دعم مأوى مستدام، بما في ذلك إعادة تأهيل المأوى وتوفير المواد غير الغذائية.	 

18,374 أسرة تسلمت حقائب المأوى الطارئ والمواد غير الغذائية، وخيامًا عائلية منذ يناير 2020.	 

3,661 أسرة  حصلت على الدعم النقدي إلعادة تأهيل المأوى وتم بناء 200 مأوى انتقالي.	 

المنظمة الدولية للهجرة تقدم الدعم النقدي إلعادة تأهيل المأوى لتستفيد بذلك 800 أسرة في 5 مواقع للنازحين داخليًا. ومع ذلك، فإن هذا ال 	 
يغطي سوى 3% من احتياجات إعادة تأهيل المأوى المطلوبة في مأرب. كما ُتجري المنظمة الدولية للهجرة تقييمًا لالحتياجات لبناء المأوى انتقالي 

لـ 1000 أسرة في 4 مواقع للنازحين، وهذا يغطي 3% فقط من احتياجات إعادة تأهيل المأوى في جميع مواقع النازحين في مأرب.

المأوى والمواد غير الغذائية وآلية االستجابة السريعة


