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االستجابة في مأرب
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن

المنظمة الدولية للهجرة

لمحة عامة عن الوضع
بحلول عام 2021، ال يزال الصراع الذي طال أمده يؤثر على مئات اآلالف من النازحين داخلًيا وأفراد المجتمع المضيف في مأرب. و يتحمل 
المدنيون األثر المدمر لتجدد أعمال القتال، حيث يرون منازلهم والبنية التحتية المجتمعية تتعرض للدمار، ويجبرون على النزوح إلى أماكن آمنة. 
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، فقد أثر القتال حتى اآلن على المناطق المدنية في مناطق جبل مراد والماهلية وصرواح، مما أثر على 
النساء واألطفال أكثر من غيرهم. و ال يزال وصول المساعدات اإلنسانية إلى العديد من المناطق في مأرب يمثل تحدًيا، وتظل الخدمات 

األساسية منهكة.

سيؤدي تصاعد أعمال القتال أو التحوالت في الخطوط األمامية إلى موجة أخرى من النزوح، مع توقع نزوح المزيد من الناس إلى مدينة مأرب 
والمناطق المحيطة بها. وحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 106,449 فردًا قد نزحوا بسبب القتال منذ يناير 2020، ويقدر الشركاء 
في القطاع االنساني أن التغييرات الكبيرة في الخطوط األمامية قد تؤدي إلى نزوح 385,000 فردًا إضافيًا، والذين من المرجح أن ينتقلوا 
إلى شرق مأرب ومحافظتي حضرموت وشبوة. وبينما ينزح الناس من المناطق المتضررة من الصراع، تشير التقديرات إلى أن ما ال يقل عن 
4,500 مهاجر تقطعت بهم السبل في مدينة مأرب، والكثير منهم غير قادرين على الوصول إلى الخدمات األساسية وفي حاجة ماسة إلى 

الغذاء والمأوى والخدمات الصحية ومساعدات الحماية.

عمال يبنون مدرسة من خالل دعم المنظمة الدولية للهجرة في مأرب ©المنظمة الدولية للهجرة، 2021م / إ.العقابي
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قبل تصاعد أعمال القتال في عام 2020 ، كانت محافظة مأرب تستضيف أكبر عدد من النازحين و كانت أكبر موقع الستضافة النازحين 
داخلًيا في اليمن. ولقد أدى تصاعد القتال منذ يناير 2020 إلى نزوح ما يقدر بنحو15,207 أسرة )106,449 فردًا( ، إضافة إلى مئات اآلالف 
الذين نزحوا مسبقًا إلى المحافظة. ومنذ أكثر من عام منذ الموجة األولى من النزوح، يواصل الناس االنتقال إلى مدينة مأرب والمناطق 
المحيطة بها، حيث نزح معظمهم من الصراع للمرة الثانية. وحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة، فإن 60 في المائة من النازحين حديثًا 
يستقرون في مواقع نزوح مزدحمة أو تجمعات غير رسمية مع خدمات غير كافية. ومع عدم ظهور أي بوادر للتهدئة، هناك مخاوف مستمرة 

بشأن الموارد والقدرات الالزمة لالستجابة.

كما توجد فجوات في مختلف قطاعات االستجابة اإلنسانية، وبعض أكبر الفجوات تكمن في صيانة المأوى وإدارة النفايات والنظافة 
والصحة والغذاء والتعليم. وتشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي 70 في المائة من العائالت النازحة في مأرب تفتقر إلى 
إمكانية الوصول إلى أنظمة مياه آمنة وموثوقة، وأن أكثر من 90 في المائة من الوافدين الجدد )13,000 أسرة( يفتقرون إلى المراحيض 
المناسبة. ويوجد موقع واحد فقط الستضافة النازحين في مدينة مأرب )مخيم الجفينة( به مساحات تعليمية مؤقتة أو شريك تعليمي 
النازحين داخلًيا ال  45 في المائة من  ر المنظمة الدولية للهجرة أن  ُتَقدِّ 20-30٪ من االحتياجات. كما  دائم - والذي ال يزال يغطي فقط 

يمكنهم الوصول بشكل مستمر إلى الخدمات الصحية. 

و من بين 125 موقًعا للنازحين داخلًيا في مأرب، تستطيع المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تقديم دعم مستدام في 34 موقًعا فقط، 
والذي يشكل انخفاضًا من 46 موقًعا في عام 2020 بسبب الضغط الحاصل على القدرات. واعتباًرا من يناير 2021 ، تقدم المنظمة 
الدولية للهجرة وشركاؤها الدعم في 34 موقعًا من أصل 125 موقًعا للنازحين داخلًيا في مأرب، وهذا يشكل انخفاًضا من 46 موقًعا في 
عام 2020. و هذا االنخفاض يدل على محدودية موارد الشركاء في مأرب ، حيث اضطر أحد الشركاء إلى التوقف عن تقديم الدعم بسبب 
نقص التمويل. و هنالك خمسة عشر موقعا أبلغت عن عدم الوصول إلى المساعدات الغذائية وأن هذا يشكل مصدر قلق بالغ للمنظمة.

المنظمة 
الدولية للهجرة 

161,451

45% من النازحين ال يحصلون على الرعاية الصحية

95% من المواقع المستضيفة للنازحين ليس لديها أنظمة فعالة إلدارة النفايات

78% من النازحين يفتقرون إلى شكل من أشكال التوثيق المدني

60% من النازحين يحتاجون إلى دعم المأوى والمواد غير الغذائية

األشخاص المحتاجون

األثر اإلنساني واالحتياجات

أوضاع النازحين جراء الصراع

النتائج األولية لتقييم االحتياجات

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
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3 المنظمة 
الدولية للهجرة 

المهاجرون األشد حاجة

4,500

52% من المهاجرين بحاجة للغذاء

84% من المهاجرين ال يحصلون على الرعاية الصحية

يوجد حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 4,500 مهاجر تقطعت بهم السبل في محافظة مأرب، باإلضافة إلى 200 مهاجر 
إثيوبي قدموا من شبوة خالل النصف الثاني من شهر يناير 2021، 20٪ منهم أطفال. وقد استقروا في منطقة بطحاء بن معيلي قبل 
مواصلة رحلتهم إلى المملكة العربية السعودية. وتعتبر بطحاء بن معيلي محطة عبور يقطعها المهاجرون في طريقهم إلى المملكة 
العربية السعودية، غير أن معظمهم، وبسبب القيود المفروضة على الحدود بسبب جائحة كورونا، يبقون عالقين دون الحصول على 
أدنى احتياجاتهم لفترة طويلة. لذا تقوم المنظمة الدولية للهجرة بدعم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في المنطقة عن طريق 
توفير الخدمات األساسية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنظافة والمواد غير الغذائية والحماية، وتعمل المنظمة ايضا على 
الحد من التوترات بين المهاجرين واليمنيين، وكذلك بين المهاجرين السابقين والوافدين الجدد. باإلضافة إلى ذلك، فقد استمرت تحركات 

المهاجرين من مأرب باتجاه الجوف وصعدة في االزدياد بشكل طفيف خالل الفترة المشمولة بالتقرير. 

وأبلغ العديد من الوافدين الجدد، وخاصة النساء، عن تعرضهم للعنف وسوء المعاملة في رحلتهم، ال سيما عند نقاط التفتيش، دون 
وجود أي وسيلة لطلب المساعدة. وتعتبر النساء والفتيات األكثر تعرًضا لمخاطر االستغالل، وغالًبا ما يتم استغاللهن من قبل المتاجرين 
بالبشر والمهربين، الذين يتحكمون في حريتهن في التنقل ومصادر الدخل، فعلى سبيل المثال، ال يمكن للنساء مغادرة مكان احتجازهن 
إال الستخدام مراحيض غير صحية وعندما يصلن إلى وجهتهن، يجب أن يدفعن للمهرب. و خالل الفترة المشمولة بالتقرير، تقدر المنظمة 
الدولية للهجرة أن حوالي 100 امرأة أجبرن على االنتقال إلى صنعاء للعمل كخادمات في المنازل حتى فتح الحدود السعودية. و ُتجبر نساء 

مهاجرات أخريات بشكل متزايد على العمل في المزارع في مأرب لتسديد ديونهن أو ُينقلن إلى صنعاء للعمل كخادمات في المنازل.

وتستجيب المنظمة الدولية للهجرة الحتياجات المهاجرين األكثر ضعفًا وتعطي األولوية للتدخالت المنقذة للحياة مثل توزيع الخيام ومواد 
اإلغاثة والغذاء والمياه وتسهيل اإلحاالت الصحية باإلضافة إلى تقديم الدعم الفردي للحاالت الضعيفة وضحايا االتجار. ومع تفاقم مخاطر 
الحماية لهذه المجموعة، هناك حاجة إلى تواجد الشركاء بشكل أكبر وتعزيز القدرات لضمان استجابة مناسبة ومواتية لالحتياجات المنتشرة. 

و يعد الغذاء إلى جانب الخدمات الصحية من أكبر االحتياجات بين السكان المهاجرين.

وضع المهاجرين العالقين في مأرب

مهاجرة تسجل عند نقطة توزيع مساعدات خارج مدينة مأرب © المنظمة الدولية للهجرة 2021 ©المنظمة الدولية للهجرة، 2021م
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4 المنظمة 
الدولية للهجرة 

نقاط المناصرة
تكريس جهودهم لالستجابة في مأرب. ويوجد هناك فجوات في االستجابة . 1 الشركاء على  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.

تشجع المنظمة الدولية للهجرة الشركاء على إعطاء األولوية للمهاجرين الضعفاء في التخطيط اإلنساني وجهود االستجابة، . 3
في ظل الظروف المهددة للحياة التي يواجهها المهاجرون في اليمن.

أبرز نقاط االستجابة 
من  مأرب  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  فريق  يتألف 
موظفي  من  محليًا  موظفًا   90 و  دوليًا  موظفًا   17
200 شخص  إلى  باإلضافة  مأرب  والبرامج في  الدعم 
ميدانيين.  وباحثين  المجتمعي  التحشيد  في  يعملون 
يوجد حاليًا 15 موظفًا دوليًا في مأرب يقودون أنشطة 
المساعدة  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتقدم  االستجابة. 
وتنسيق جهود االستجابة في مأرب من خالل قيادتها 
لكتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها والكتلة الوطنية 
الوطنية  الكتلة  قيادة  في  ومشاركتها  للصحة،  الفرعية 
وعملها  والنظافة،  الصحي  والصرف  للمياه  الفرعية 
إدارة  وتوليها  الحماية،  لكتلة  مأرب  في  تنسيق  كجهة 
كما  الغذائية.  غير  والمواد  للمأوى  الطارئ  اإلغاثة  خط 
وزارة  مع  وثيق  بشكل  للهجرة  الدولية  المنظمة  تعمل 
المحافظة  الصحة في  العامة والسكان ومكتب  الصحة 
فيروس  لـمواجهة  واالستجابة  التأهب  أنشطة  في 
كورونا المستجد. و تدير المنظمة الدولية للهجرة المركز 
اإلنساني وتواصل الترحيب بزيادة حضور الشركاء، مما 
العالمي  الغذاء  برنامج  تواجد  األخيرة  اآلونة  في  يّسر 

والمفوضية السامية لشؤون الالجئين في مأرب.
ُيجري فريق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها التابع للمنظمة الدولية للهجرة تقييمات في مواقع 

استضافة النازحين داخلًيا في مأرب ©المنظمة الدولية للهجرة 2021 / إ. العقابي

* األرقام الواردة أعاله تمثل الفترة من 21 يناير2020 حتى 31 يناير 2021

مأوى تم تقديمه
6,826

أسرة نازحة حديًثا مسجلة لدى 
المنظمة الدولية للهجرة 

15,207
14,769

14,769أسرة تلقت حقيبة آلية 
7,686االستجابة 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

 83,726,700 1
مدرسة أساسية قيد 

اإلنشاء

12,069 تلقت المساعدة 
النقدية متعددة األغراض 

2 6,071,000 لتر تم توفيرها في الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد ارتفعت الكمية الشهرية من 1,943,000 لتر منذ يناير ، بسبب ازدياد عدد النازحين المحتاجين.

المنظمة الدولية للهجرة - اليمنالنزوح في مأرب 16 - 31 يناير 2021م



نطاق عمل المنظمة الدولية للهجرة والشركاء3

5 المنظمة 
الدولية للهجرة 

مأرب الوادي 

مأرب المدينة

34 من 130 موقًعا يغطيها شركاء إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها

8 مواقع تغطيها المنظمة الدولية للهجرة

16 مواقع تغطيها المنظمة الدولية للهجرة

10 مواقع تغطيها مؤسسة إستجابة

دعم 	  تتلقى  داخليًا  النازحين  34 موقع الستضافة  أسرة في   15,216
إدارة المواقع، في حين يوجد 91 موقعًا )15,118 أسرة نازحة( ال تتلقى 

الدعم من شركاء إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها.

دعمًا 	  تتلقى  داخليًا  النازحين  الستضافة  موقعًا   130 أصل  من   24
منتظمًا في مجال رعاية المواقع وصيانتها والحد من المخاطر. ويجري 
تحديث نظام الكهرباء في أكبر موقع نزوح في مدينة مأرب، لتستفيد 
لتسهيل  الموقع  مدخل  تحسين  ويجري  أسرة،   9,000 حوالي  منه 
أسرة   110 نقل  ذلك  في  بما  الفيضانات،  مخاطر  وتقليل  الوصول 
من المجتمعات المهمشة، من الوادي الواقع على ممر الفيضان إلى 

موقع آمن داخل المخيم.

تم استهداف 8 مواقع للنازحين في مديريات صرواح و مأرب المدينة 	 
والوادي من خالل أنشطة الحد من مخاطر الفيضانات: تم شق ممرات 
للفيضانات، وإصالح الطرق التي تضررت من جراء الفيضانات في سد 
قيد  كم   2 بطول  ترابي)جابيون(  جدار  وهناك  الحواجز.  وإقامة  مأرب، 
اإلنشاء في مخيم الجفينة. وتتطلب الثمانية المواقع على األقل التي 
تم تقييمها بواسطة فرق المنظمة الدولية للهجرة دعمًا للحد من مخاطر 

الفيضانات.

8 مراكز مجتمعية و 12 ملعبًا في مرحلة اإلنجاز النهائية في مديريات 	 
مأرب المدينة ومأرب الوادي وصرواح لتحسين الظروف المعيشية في 

الثمانية المواقع.

رعاية المواقع وصيانتها

3 تستند تفاصيل تغطية االحتياجات والفجوات إلى تحليالت وتقديرات المنظمة الدولية للهجرة في المواقع التي تتواجد بها المنظمة

الكتل ومكاتب 	  التخطيط والتعاون الدولي وتوسيعها الستيعاب السلطات المحلية واجتماعات  التابعة لوزارة  المساحات المكتبية  تم إعادة تأهيل 
الوكاالت. ومازال الطابق الثاني من المبنى قيد اإلنشاء، بينما تم التخطيط إلعادة تأهيل الطابق األرضي الحالي، بما في ذلك ملحق للمؤتمرات 

واالجتماعات.

2 من شركاء آلية االستجابة السريعة يقدمان االستجابة لالحتياجات الطارئة للنازحين الجدد داخل وخارج مواقع استضافة النازحين في 7 مديريات، 	 
مع تعذر الوصول إلى 5 مديريات بسبب الصراع. وهناك حاجة إلى موارد إضافية ألنشطة آلية االستجابة السريعة في الخطوط األمامية لالستجابة 

لتدفق النازحين.

5,293أسرة نزحت إلى مديريات مدينة مأرب ومأرب الوادي ورغوان وحريب بين أغسطس 2020 ويناير 2021 فقط. وقد نزح أكثر من نصف عدد 	 
حاالت النازحين داخلًيا ألكثر من مرة، ووصلوا بشكل رئيسي من مديرية مدغل إلى مواقع استضافة النازحين داخلًيا )54٪( والمناطق الحضرية أو 

الريفية )٪46(.

1,517 أسرة نازحة حديًثا تلقت حقائب المأوى الطارئ والخيام والمواد غير الغذائية ومراحيض الطوارئ من خالل خط االغاثة الطارئ الشامل و متعدد 	 
القطاعات التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

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

3,661 أسرة تم دعمها بالنقد من أجل إعادة تأهيل المأوى، وتم بناء 200 مأوى انتقالي.	 

تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتوزيع النقد إلعادة تأهيل المأوى الذي يستهدف 800 أسرة في 5 مواقع للنازحين داخلًيا، ولكن هذا ال يغطي سوى 	 
3٪ من احتياجات إعادة تأهيل المأوى المطلوبة في مأرب. باإلضافة إلى ذلك، تجري المنظمة الدولية للهجرة تقييًما الحتياجات بناء المأوى االنتقالي 
يستهدف 1000 أسرة في 4 مواقع للنازحين داخلًيا، و التي تغطي 3٪ فقط من احتياجات إعادة تأهيل المأوى في جميع مواقع النازحين في مأرب.

المأوى والمواد غير الغذائية وآلية االستجابة السريعة

المياه والصرف الصحي والنظافة 

1,452 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.

14 موقعًا الستضافة النازحين ) 3,789أسرة ( تحصل على المياه الصالحة للشرب ولالستخدام المنزلي اليومي، و 6 مواقع الستضافة النازحين 	 
)2,423 أسرة( يمكنها الوصول إلى شبكات المياه المعاد تأهيلها أو الموسعة، ويوجد 20 موقعًا إضافيًا للنازحين بحاجة إلى الحصول على المياه 

الصالحة للشرب.

استفادت 6 مواقع الستضافة النازحين )1851 أسرة( من جمع النفايات بانتظام منذ 19 أكتوبر. وتمت إزالة 879 متر مكعب من النفايات منذ بداية 	 
التدخل.
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700 مهاجرًا حصلوا على المياه في بن معيلي.	 

مأرب 	  مديرتي  في  الغذاء  حقائب  من  جولتين  تلقوا  مهاجرًا   1609
المدينة والوادي.

1310 مهاجرًا تلقوا بطانيات في مديرتي مأرب المدينة والوادي.	 

190 مهاجرًا تلقوا حقائب المأوى الطارئ و 128 مهاجرا تلقوا حقائب 	 
الكرامة و 486 مهاجرا تلقوا حقائب النظافة في مديرية مأرب الوادي، 
إلى  ماسة  بحاجة  مهاجر   1,600 هناك  الحاالت،  عدد  إجمالي  ومن 

مساعدات طارئة إضافية.

105 مهاجرة حصلن على حقائب الكرامة.	 

24 مهاجرًا تلقوا النقد في إطار مساعدات الحماية.	 

269 نازًحا تم تسجيلهم وتحديدهم على أنهم معرضون للخطر في 	 
مديرتي الوادي ومأرب المدينة.

نازًحا تم تزويدهم بحقائب المأوى المؤقت في مديرتي صرواح 	   49
ومأرب المدينة.

61 نازًحا حصلوا على حقائب المواد غير الغذائية في مديريات صرواح 	 
ومأرب المدينة ومأرب الوادي. 

194 نازًحا تمت مساعدتهم بالنقد في اطار مساعدات الحماية.	 

الحماية

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في مأرب مدعومة من 
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1 عيادة ثابتة و 4 فرق طبية متنقلة تقوم بتغطية26 موقعًا الستضافة النازحين، حيث تقدم ما معدله 1500 مشورة طبية أسبوعيًا، ويوجد ما يقارب 	 
39 موقعًا بدون وصول مستمر إلى الخدمات الصحية.

بدء تشغيل عيادة واحدة متنقلة في فبراير 2021 لدعم المهاجرين والنازحين داخلًيا في مواقع بن معيلي والحدبة في مدينة مأرب. وسيتم توسيع 	 
الخدمة لتشمل أفراد المجتمع المضيف.

للنازحين 	  الصحية  الخدمات  تقديم  لتمكين  والمادية  البشرية  بالموارد  مدعوم  هائل  محمد  الشهيد  مستشفى  في  ثانوي  صحية  رعاية  مرفق   1
والمجتمعات المضيفة في مدينة مأرب.

50 عاماًل صحيًا في مستشفى الوحدة في منطقة الحصون مدعومين بحوافز مالية للمساعدة في إدارة أقسام التوليد وأمراض النساء ووحدة 	 
العناية المركزة لحديثي الوالدة وعيادة األطفال الخارجية.

101,329 مشورة في مجال الرعاية الصحية األولية و 8,629 مشورة في مجال الصحة اإلنجابية تم تقديمها، والتي وصلت إلى 51,854 فردًا في 	 
26 موقًعا للنازحين داخلًيا والمجتمعات المضيفة.

تم إنشاء وتجهيز مركزين للعزل في مواقع النازحين في الجفينة والمرداء.	 

22,569 نازًحا حديًثا تلقوا الخدمات الصحية الطارئة، بما في ذلك 3,859 طفاًل دون سن الخامسة تم فحصهم لسوء التغذية، وتم إحالة 746 منهم 	 
للحصول على الدعم التغذوي.

تم تطعيم 1,347 من األطفال النازحين حديًثا بالتطعيم الروتيني، و 2,070 من النساء الحوامل حصلن على رعاية ما قبل الوالدة.	 

الصحة

2,992 أسرة استفادت من تدخالت سبل العيش، بما في ذلك المساعدات النقدية متعددة األغراض، والنقد مقابل العمل، والتدريب المهني 	 
وحقائب معدات بدء األعمال.

هناك مدرسة ابتدائية واحدة قيد اإلنشاء في مدينة مأرب.	 

26 نشاط مجتمعي قيد المراجعة في مديريات مأرب المدينة وحريب والوادي والجوبة وصرواح.	 

االنتقال والتعافي 
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