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االستجابة في مأرب

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن

المنظمة الدولية للهجرة

طفلة نازحة تحصل على الرعاية الصحية من عيادة صحية متنقلة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة في أحد مواقع النزوح بمأرب © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م

لمحة عامة عن الوضع
يستمر تصاعد أعمال القتال في النقاط الساخنة في اليمن، وتعتبر المناطق القريبة من الخطوط األمامية في مأرب والجوف هي األسوأ 
تأثرًا. فقد شهد الربع الثالث من العام زيادة في الخسائر المدنية وتدمير للبنية التحتية، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تصعيد أعمال االقتتال. 
ومع استمرار تحوالت الخطوط األمامية داخل كل من مأرب والجوف المجاورة ،فإن اآلالف يفرون من المناطق المتضررة من الصراع في 
شمال غرب الجوف وجنوب غرب وشمال شرق مأرب. و يؤدي تدهور الوضع األمني في هذه المناطق إلى حالة نزوح جماعي وإلى زيادة 
تفاقم االحتياجات الشائعة. وال يزال الوصول االنساني إلى بعض المجتمعات األكثر ضعًفا بالقرب من نقاط الصراع مقيًدا، ومعظم الشركاء 

غير قادرين على الوصول بأمان إلى أجزاء من الجوف، وكذلك مديريتي مجزر ومدغل في مأرب.

لجأ النازحون داخليًا إلى مأرب، حتى قبل تصاعد أعمال القتال مؤخرًا، نظرًا ألن المحافظة تشهد استقرارًا نسبيًا منذ بداية الصراع في عام 
2015م. وتشير تقييمات المنظمة الدولية للهجرة لعام 2018 إلى وجود800,000 نازح كانوا يقيمون في المحافظة، يعيش غالبيتهم مع 
أقاربهم أو يستأجرون مساكن في المجتمعات المضيفة )لتي وصل تعدادها إلى أكثر من 300,000 شخص في 2014م(. حاليًا، يعد النازحون 
الذين يصلون إلى مدينة مأرب والمناطق المحيطة بها من أكثر النازحين ضعفًا، بعد أن تركوا كل شيء وراءهم والعديد منهم كانوا قد نزحوا 

مسبقًا.

ومع زيادة نقاط الضعف داخل مجتمعات النازحين، فإن عدد المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل يتزايد في مأرب. فطرق الهجرة التقليدية 
غير نشطة إلى حد كبير نتيجة لقيود التنقل المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي ظل نقل المهاجرين من محافظات أخرى، فإن 
المنظمة الدولية للهجرة  تقدر بأن أكثر من 5000 مهاجر تقطعت بهم السبل، معظمهم في مدينة مأرب،  وهم بحاجة ماسة إلى الغذاء، 

والمأوى، والمساعدة الصحية، والحماية.
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التأثير اإلنساني واالحتياجات

َشكَّل النزوح داخل مأرب وإليها أكثر من نصف جميع حاالت النزوح المتعلقة بالصراع في اليمن في عام 2020. فقد نزح أكثر من 98,000 
شخص داخل مأرب أو إليها. وفي سبتمبر وأكتوبر ، نزح ما يقارب 3000 أسرة باتجاه مأرب المدينة ومأرب الوادي. وسيؤدي القتال على 
نطاق واسع إلى تفاقم حالة النزوح بشكل كبير، و يستعد الشركاء للسيناريو األسوأ المتمثل في نزوح ما يصل إلى 55,000 أسرة جديدة 
إلى شرق مأرب وحضرموت. ففي سبتمبر 2020 ، وضع الشركاء في المجال اإلنساني خطة تأهب لضمان التجهيز المسبق لمساعدات 
المأوى الطارئ، والمواد غير الغذائية والطبية، والمياه والصرف الصحي، واإلمدادات الغذائية في هذه المناطق لالستجابة بشكل أسرع 

لالحتياجات الطارئة.

كما تشكل أزمة النزوح ضغطًا على الموارد الموجودة وأنظمة التأقلم. فالخدمات المتوفرة لدعم النازحين محدودة للغاية، و تتسع فجوات 
تقديم الخدمات مع وصول العديد من النازحين إلى مواقع النزوح المكتظة. كما انحسرت الموارد أيضًا داخل المجتمعات المضيفة، وكان 
التحويالت  زيادة ملحوظة فإن  الغذاء  العيش بشكل عام. وفي حين شهدت أسعار  الدخل وسبل  تأثير على  لفيروس كورونا المستجد 
المالية هي األدنى منذ بداية الصراع. ولقد تأثرت األماكن العامة والبنى التحتية المجتمعية والمدنية بشدة بسبب تضرر الممتلكات جراء 
أعمال الصراع: فقد تعرضت إحدى المدارس مؤخرًا لنيران القذائف في مدينة مأرب، في حين أدت األضرار التي لحقت بالطرق إلى تقييد 
الوصول والحركة ألكثر من 1,000 أسرة. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن الوصول إلى التعليم مقيد بشكل خاص داخل مواقع النزوح، 

حيث أن أكثر من 80 في المائة من األطفال في سن الدراسة ال يحصلون على دعم التعليم.

للهجرة وشركاؤها  الدولية  المنظمة  فيها  تقدم  والتي  مأرب  خارج مدينة  نزوح  46 موقع  بكثير في  أعلى  واالحتياجات  مريع  الوضع  إن 
المساعدات. فالوافدون الجدد يستقرون في أماكن تفتقر إلى المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية: هنالك حوالي 180,000شخص 
ال يستطيعون الوصول إلى أنظمة فعالة إلدارة النفايات وتحتاج 10000 أسرة تقريبًا إلى الوصول الى مرافق الصرف الصحي المناسبة 
المياه مرتفعة، مما يدعو للقلق خاصًة في سياق جائحة  التي تنقلها  واآلمنة. إن مخاطر تفشي األمراض وانتشار األمراض المعدية 
كورونا. ويقدم شركاء الصحة الخدمات في 26 موقعًا الستضافة النازحين من خالل العيادات الثابتة والمتنقلة، ويظل بذلك ما يقدر بنحو 

100,000 شخص في حاجة إلى الحصول على  الخدمات الصحية المنقذة للحياة.

ومع تصاعد حالة الصراع وانتشار االحتياجات، تتمثل إحدى األولويات الرئيسية لالستجابة في زيادة وجود الشركاء في المجال اإلنساني 
ومواردهم على األرض. تعتبر الموارد الالزمة ألنشطة الخطوط األمامية التي يتم تنفيذها من خالل آلية االستجابة السريعة، والتي 
من خاللها تتلقى األسر النازحة حديًثا الدعم العيني والنقدي الفوري، أمرًا بالغ األهمية الستجابة النزوح. ويوجد حاليًا ما يقارب 15 شريكًا  
يستجيبون ألزمة النزوح على األرض في مأرب، معظمهم يفتقرون إلى الموارد المالية والبشرية الكافية لتقديم الدعم المستمر لما يقدر 

بنحو 199,521 فردًا في أمس الحاجة في محافظة مأرب.

المنظمة 
الدولية للهجرة 

199,5215,000

45% ال يحصلون على الرعاية الصحية

80% يفتقرون إلى شكل من أشكال التوثيق المدني

80% من المواقع ليس لديها إمكانية الوصول إلى أنظمة فعالة إلدارة النفايات

83% من المواقع تفيد بأن التعليم هو حاجة ذات أولوية

نقاط المناصرة
االستجابة . 1 في  فجوات  هناك  يوجد  مأرب.  في  لالستجابة  جهودها  تكريس  على  الشركاء  للهجرة  الدولية  المنظمة  تشجع 

األشهر  في  المتزايدة  واالحتياجات  الصدمات  من  مزيدًا  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتتوقع  تلبيتها  يتم  لم  الحالية  اإلنسانية 
القادمة. وتدير المنظمة الدولية للهجرة مركز إنساني مشترك يمكنه توفير الدعم اللوجستي والمساحة المكتبية، ولمزيد من 

المعلومات يرجى االطالع على منشور إجراءات الحجز التابع للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن.

النزوح و األثر . 2 يعد الحفاظ على االستقرار النسبي في مأرب أولوية و إن المنظمة الدولية للهجرة قلقة بشأن المزيد من 
اإلنساني على المدنيين. ويجب أن يستمر الشركاء، الذين لديهم تأثير، في المناصرة ضد تصعيد أعمال االقتتال.

40% بحاجة للطعام

84% ال يحصلون على الخدمات الصحية

نازح في حاجة ماسة
مهاجر في حاجة ماسة
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صبي يتحدث مع طبيب تابع للمنظمة الدولية للهجرة من فريق الصحة المتنقل في موقع نزوح في مأرب© المنظمة الدولية للهجرة 2020

النزوح في مأرب 13 إلى 26 سبتمبر 2020م

التأثير اإلنساني واالحتياجات
يتألف فريق المنظمة الدولية للهجرة في مأرب من 17 موظفًا دوليًا و 81 موظفًا محليًا  من موظفي الدعم والبرامج في مأرب باإلضافة 
إلى 200 شخص يعملون في التحشيد المجتمعي وباحثين ميدانيين. يوجد حاليًا 11 موظفًا دوليًا في مأرب يقودون أنشطة االستجابة. 
وتقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة وتنسيق جهود االستجابة في مأرب من خالل قيادتها لكتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 
والكتلة الوطنية الفرعية للصحة ،ومشاركتها في قيادة الكتلة الوطنية الفرعية للمياه والصرف الصحي والنظافة، وعملها كجهة تنسيق 
في مأرب لكتلة الحماية، وتتولى إدارة خط اإلغاثة الطارئ للمأوى والمواد غير الغذائية. كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع 
وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة في المحافظة في أنشطة التأهب واالستجابة لـمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتلعب 
المنظمة الدولية للهجرة دورًا فعااًل في لجنة التنسيق لحاالت الطوارئ  برئاسة الوحدة التنفيذية، وبحضور قادة الكتل وغيرهم من الشركاء 

اإلنسانيين. كما  تعتبر المنظمة مسؤولة عن تنسيق أنشطة االستجابة لعمليات النزوح الجديدة في مأرب.

* األرقام الواردة أعاله تمثل الفترة من 21 يناير حتى 24 أكتوبر.

مركز حجر صحي للنازحين للمصابين 
بفيروس كورونا المستجد تم إنشاؤه

1
غطاء بالستيكي )طربال( 

تم تقديمه

 19,878
لتر من مياه الشرب النظيفة 

تم تقديمها

44.4 مليون

6,532
حقيبة مواد غير غذائية 

تم توزيعها

مأوى تم تقديمه
 5,543

مرحاض تم بناؤه
508

أسرة حديثة النزوح تم 
تسجيلها

 14,076
نازح حصلوا على حقيبة 
آلية االستجابة السريعة 

 13,415
مساعدة نقدية متعددة 

األغراض تم تقديمها

 9,117

3 المنظمة 
الدولية للهجرة 
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نطاق عمل المنظمة الدولية للهجرة والشركاء

16,988أسرة  في 46 موقع الستضافة النازحين داخلياً تتلقى دعم 	 
ال  نازحة(  أسرة   8,216  ( موقعًا   84 يوجد  حين  المواقع، في  إدارة 

تتلقى الدعم من شركاء إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها.

رعاية 	  يتلقى  داخليًا  النازحين  130 موقعًا الستضافة  24 من أصل 
منتظمة بالموقع ودعم الصيانة وتقليل المخاطر.

1 خطة طوارئ ُوِضَعت بالتنسيق مع الشركاء في المجال اإلنساني 	 
لمواجهة التدفقات المتوقعة للنازحين داخليًا.

رعاية المواقع وصيانتها

2 من شركاء آلية االستجابة السريعة يقدمان االستجابة لالحتياجات 	 
الطارئة للنازحين الجدد داخل وخارج مواقع استضافة للنازحين  في 7 

مديريات، مع تعذر الوصول إلى 5 مديريات بسبب الصراع.

24  موقعًا الستضافة النازحين تم دعمها من خالل تدخالت المنظمة 	 
الدولية للهجرة في مجال المأوى والمواد غير الغذائية، والتي تغطي 
تقريبًا 60 بالمائة من احتياجات المأوى والمواد غير الغذائية في تلك 

المواقع.

المأوى والمواد غير الغذائية وآلية االستجابة السريعة

موقعًا 	  بتغطية26   تقوم  متنقلة  طبية  فرق   4 و  ثابتة  عيادة   1
طبية  مشورة   1500 معدله  ما  تقدم  حيث  النازحين،  الستضافة 
إلى  بدون وصول مستمر  موقعًا   39 يقارب   ما  ويوجد  أسبوعيًا، 

الخدمات الصحية.

1 مركز لعالج وعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة 	 
، وقدرة  المركزة  العناية  )63 سرير، يشمل  مأرب بطاقة استيعابية 

على تقديم خدمات الرقود والفرز (.

الصحة

أُم نازحة في مارب تعلم أوالدها الطرق الصحيحة لغسل اليدين © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م

4 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
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المهني 	  والتدريب   ،)350( العمل  مقابل  والنقد   ،)695( األغراض  متعددة  النقدية  المساعدة  العيش:  تدخالت سبل  استفادت من  أسرة   1,295
وحقائب معدات بدء األعمال التجارية )250(. و تشير تقييمات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن االحتياج للوظائف يعتبر ثاني أعلى مصدر للتوتر في 

المجتمعات المتضررة من النزوح في مأرب.

االنتقال والتعافي 

مشاركة النساء في حملة التنظيف التي تنظمها المنظمة الدولية للهجرة في مأرب© المنظمة الدولية للهجرة 2020

المياه والصرف الصحي والنظافة 

508 مرحاضًا لألسر تم إنشاؤها في مديريات مأرب المدينة، ومأرب 	 
الوادي، و صرواح، وتشير التقديرات أن حوالي 10,000 أسرة  نازحة 

بحاجة إلى خدمات الصرف الصحي.

على 	  تحصل   ) أسرة    12,518( النازحين  الستضافة  موقعًا   11
المياه الصالحة للشرب ولالستخدام المنزلي اليومي، و  6 مواقع 
شبكات  إلى  الوصول  يمكنها  أسرة(   12,518( النازحين  الستضاف 
إضافيًا  موقعًا   20 ويوجد  الموسعة،  أو  تأهيلها  المعادة  المياه 

للنازحين بحاجة إلى الحصول على المياه الصالحة للشرب.

الضعف 	  نقاط  لتحديد  تقييمهم  تم  مهاجر   615 و  نازح   404
واالحتياجات، و حصل 662 مهاجر  على الغذاء والمواد غير الغذائية 
في مديريتي مأرب المدينة والوادي، و تلقى 1,439 مهاجر حقائب 
مهاجر   167 وتلقى  والوادي،  المدينة  مأرب  مديريتي  في  الكرامة 
دعمًا مؤقتًا للمأوى. ويقدر عدد المهاجرين الذين يحتاجون للمساعدة 
الذين  المهاجرين  من  العديد  مع  مهاجر،   1000 بحوالي  الطارئة 

يتواصلون مع المنظمة الدولية للهجرة للحصول على دعم العودة.

الحماية

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في مأرب مدعومة من 


