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مستجدات االستجابة في مأرب 

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن

المنظمة الدولية للهجرة 

لمحة عامة عن الوضع
على مدى األسبوعين الماضيين، ظلت اتجاهات الصراع في مأرب كما هي نسبيًا مع تركز القتال في مختلف أنحاء شمال غرب، وغرب، 
وجنوب غرب مدينة مأرب، وهو أكثر ما يؤثر على الناس في مديرية صرواح. ولقد سجلت فرق المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2,650  
أسرة نزحت من مديرية صرواح أو داخلها منذ فبراير 2021م، وفي األسبوعين األولين من مايو، نزحت 121 أسرة داخل صرواح فقط. وفي 
االجمالي، تشير التقديرات إلى أن حوالي 2,912  أسرة )20,384  فردًا( قد نزحوا في مختلف أنحاء المحافظة منذ فبراير 2021م. وتعكس 
هذه األرقام تلك التي تم تسجيلها من قبل فرق آلية االستجابة السريعة، وتشير التقارير إلى أن األرقام قد تكون أعلى، حيث تواصل 

المنظمة الدولية للهجرة تسجيل الوافدين الجدد في مواقع مختلفة.

إن معدل النزوح مثير للقلق، حيث تتصاعد األوضاع اإلنسانية و أوضاع الحماية ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة في األسابيع المقبلة. ومن 
المحتمل أال تصمد أنواع المآوي في بعض مواقع استضافة النازحين داخليًا )غالبيتها من الخيام( أمام العواصف الشديدة ويتوقع الشركاء 
زيادة اتساع فجوات المأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة والشركاء أن األمطار الغزيرة والفيضانات 
المتوقعة ستؤثر على 90 في المائة على األقل من النازحين الذين يعيشون في مواقع رسمية / غير رسمية. وفي موقع السويداء للنازحين 
داخليًا، حيث يستقر غالبية النازحين من منطقة الميل في صرواح، توجد فجوات كبيرة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة. وقد 
تأثر موقع النازحين بالعواصف الشديدة في أبريل عندما تم هدم ما ال يقل عن 512 مأوى. ومنذ ذلك الحين، واألسر التي فقدت أغراضها 
وممتلكاتها المنزلية ُتقيم في مآوي مؤقتة أو تتشارك السكن مع اآلخرين، معتمدين على الدعم الذي يقدمه الجيران لهم للبقاء على قيد 

الحياة. وباإلضافة إلى الحاجة إلى االستجابة الفورية لتقديم دعم المأوى، يتطلب الموقع إنشاءات عاجلة للحد من مخاطر الفيضانات. 

النازحين إلى المناطق األقل ازدحامًا في  النازحين في النزوح من المناطق المتضررة من الصراع، توجه السلطات المحلية  ومع استمرار 
المحافظة، وهناك بعض التقارير التي تفيد أن مجموعات أكبر من النازحين تم منعها من مغادرة صرواح من قبل الجهات األمنية. واعتبارًا من 
9 مايو 2021م، تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الصراع قد أجبر 21,545  أسرة )150,815  فردًا( على مغادرة منازلهم أو مواقع 
النزوح منذ يناير 2020م، واالنتقال بشكل أساسي إلى مناطق آمنة في  مديريات مأرب المدينة، ومأرب الوادي، وصرواح، والجوبة. ومن 
ناحية أخرى، ومع تزايد ازدحام مواقع استضافة النازحين داخليًا مثل الجفينة )الموقع األكبر في البالد(، أصبحت حوادث الحريق أكثر شيوعًا. 
ولقد شهدت منطقة الجفينة، التي تستضيف 9,5801 أسرة نازحة )بعد أن كانوا 3,000 شخص في مارس 2019م(، أربعة حوادث حريق 
حتى اآلن في مايو، وتسعة حوادث في إجمالي هذا العام، مع ست حاالت وفاة تم اإلبالغ عنها. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل، 
بالتعاون مع الشركاء، لتدريب المتطوعين المجتمعيين على الوقاية من اندالع الحرائق، وتزويد النازحين داخليًا بطفايات الحريق، وتحسين 
شبكة الكهرباء المعطلة، والتي تعد أحد أكثر األسباب شيوعًا. ومع ذلك، فإن العدد المتزايد من حوادث الحرائق يوسع فجوات المأوى هنا 
في مواقع أخرى في مأرب الوادي. وإذا استمرت الفجوات في مجال المياه والصرف الصحي والغذاء والمأوى والمساعدة الصحية ولم 
يتم تلبيتها وتفاقمت بسبب الصراع واألحداث المتعلقة بالطقس الشديد، فإن الظروف المعيشية للنازحين ستستمر في التدهور إلى 

مستويات أكثر حدة.

صبي نازح يقف في هيكل لمأوى في مأرب © إ. العقبي / المنظمة الدولية للهجرة 2021م

1 تقرير ملف تعريف مواقع النازحين داخليًا التابع للمنظمةالدولية للهجرة لشهر يناير 2021
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ولقد تأثرت مواقع استضافة النازحين داخليًا بالعنف المسلح في مأرب، مما أثر على النساء واألطفال بمعدل لم يسبق له مثيل. وهناك 
انخفاض في فرص كسب العيش، وتشير التقديرات إلى أن األسر التي تعيلها نساء تتأثر بدرجة أكبر بمحدودية الحصول على  الخدمات 
احتياجات  لدعم  العمالة  مجال  في  األطفال  استغالل  عن  تقارير  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابع  الحماية  فريق  تلقى  ولقد  األساسية. 
أسرهم، كما أن عددًا أكبر من النساء يضطرن إلى التسول في الشوارع، مما يزيد أيضًا من معدل العنف القائم على النوع االجتماعي.

وفيما يتعلق باتجاهات النزوح، على الرغم من أن غالبية النازحين قد انتقلوا في الغالب داخل صرواح بسبب التصعيد األخير، فإن أعدادًا 
أقل ينزحون إلى مأرب المدينة ومأرب الوادي. وُيقال إن تفضيلهم لمدينة مأرب ومأرب الوادي يرجع إلى إمكانية الحصول على المزيد 
من فرص كسب العيش والمساعدات اإلنسانية، مع وجود بعض المساحات المفتوحة حيث يمكن للنازحين إقامة مآوي )خاصة في مأرب 
الوادي(. وهناك بعض التقارير التي تفيد بأن أشخاصًا حاولوا االنتقال من صرواح إلى مدينة مأرب في مجموعات كبيرة، على سبيل 
المثال، مثل نزوح مجموعات تضم أكثر من 10 أسر، ولكن تم إيقافهم من قبل الجهات األمنية. وباستثناء صرواح، نزح السكان أيضًا من 
مديريات رغوان، والرحبة، ومدغل وداخلها بسبب القتال المحتدم على تلك الخطوط. وفي واقع األمر، ونتيجة للنزوح المستمر المرتبط 
بالصراع منذ فبراير 2021م، تم افتتاح 31 موقعًا جديدًا للنازحين داخليًا: أربعة في الجوبة، وثالثة في رغوان، و 20 في الوادي، وأربعة 

في مأرب المدينة.

العام  من  نفسه  الموسم  فخالل  القادم.  األمطار  بموسم  التأثر  لخطر  النازحون  يتعرض  الصراع،  عن  الناجمة  االحتياجات  جانب  وإلى 
الماضي، تأثرت مواقع النازحين داخليًا في صرواح بشدة من الفيضانات: فقد تأثرت، على سبيل المثال، منطقة الدانة )التي تم إخالؤها 
اآلن بسبب قربها من القتال(، جراء ارتفاع منسوب المياه في سد مأرب2، بينما تأثرت مواقع منطقة الروضة ببعض الفيضانات من السد. 
ولقد نفذت المنظمة الدولية للهجرة عددًا من تحسينات المواقع وتدخالت الحماية من الفيضانات في أنحاء مختلفة في 19 موقعًا في 
الوادي و مأرب المدينة - على سبيل المثال إنشاء الجدران الترابية)الجابيون( للحماية من الفيضانات وأنظمة التصريف لمياه األمطار - 
وهناك حاجة إلى المزيد للتخفيف التام من المخاطر، والتزال عدة مواقع تعاني من وجود فجوات كبيرة. وعلى الرغم من أعمال التخفيف 
التي تم تنفيذها، ال تزال المخاطر قائمة. ففي السويداء، على سبيل المثال، في حالة هطول أمطار غزيرة، قد يتسبب الجريان السطحي 

الشديد في حدوث فيضانات شديدة. 

%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 الذين يحتاجون إلى دعم المأوى والمواد غير الغذائية 
161,451

األشخاص المحتاجون

2 تحليل تصوري  في اليمن: 5 أغسطس 2020 | نشرت في 17 أغسطس 2020 | اإلصدار 1.0

10,946

4,070

3,808
صرواح مدينة مارب

الجوبة

116 حريب

256 جبل مراد

 مأرب الوادي

978

723مدغل

مجزررغوان
307

341

أوضاع النزوح

21,545 أسرة 
نزحت حديثًا بين يناير 

2020م إلى مايو 2021م

مفتاح الخريطة
عدد النازحين حديثًا إلى المديرية
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المهاجرون الذين تقطعت بهم السبل
بأنهن تعرضن  المهاجرات من شبوة. وخالل رحلتهن شمااًل، أفادت عدة نساء  النساء  خالل شهر مايو، وصلت مجموعات صغيرة من 
لسوء المعاملة/االستغالل من قبل المهربين الذين كانوا برفقتهن. وعند الوصول إلى مأرب، غالبًا ما يتم احتجاز النساء المهاجرات في 
غرف صغيرة في الحصون )حي في مأرب الوادي( والتي يديرها المهربون. واألوضاع في هذه المساكن سيئة، وال يمكن الوصول إلى 
المرافق الصحية المناسبة، و بسبب ازدحام الغرف، فهن معرضات لخطر اإلصابة بـكوفيد- 19 أو غيره من األمراض. كما أنهن يعانين من 
سوء التغذية وليس لديهن سوى فرص محدودة للحصول على الضروريات األساسية. ويقدر عدد المهاجرين في الحصون اآلن بـ 600، 
منهم 180 امرأة محتجزة لدى المهربين أما الباقون فهم رجال يعيشون في مآوي مؤقتة. وفي االجمالي، تقدر المنظمة الدولية للهجرة 

أن حوالي 5000 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في مأرب فقط.

القادمين إلى مأرب يقيمون أيضًا في بطحاء بن معيلي، وهي  المهاجرين  الماضية، فإن بعض  القليلة  الحال في األشهر  وكما كان 
منطقة عبور حيث تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدات األساسية، بما في ذلك خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والمواد 
الوقت  إلى بطحاء بن معيلي بعد فترة من  الحصون  المهربين من  النساء من قبل  يتم نقل  الحماية. وغالبًا ما  الغذائية وخدمات  غير 
إلخالء مساحة في الحصون للوافدين الجدد. وتمثل الحصون بيئة أسهل للمهربين للسيطرة على المهاجرين، وبالتالي تعتبر أكثر مالءمة 
لالستغالل )االبتزاز واالعتداء الجنسي(. ومع ذلك، فإن بعض المهاجرين، رجااًل ونساًء، يأتون مباشرة إلى بطحاء بن معيلي. وحتى اآلن 
في عام 2021م، تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن هناك مايقرب حوالي 650 مهاجرًا وافدًا جديدًا في مأرب. وتشير التقديرات إلى أن 

حوالي 51 مهاجرًا وصلوا في األسبوعين األوليين من شهر مايو فقط.

وعلى الرغم من زيادة  القوات األمنية على الحدود، مازال بعض المهاجرين يحاولون دخول المملكة العربية السعودية. وحتى اآلن في 
مايو، تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن ما ال يقل عن 50 مهاجرًا  أغلبهم من النساء، غادروا مأرب للسفر إلى الحدود، في حين حاول 350 

مهاجرًا تقريبًا القيام بالرحلة هذا العام.

وفي هذا السياق، تتزايد المخاوف المتعلقة بحماية المهاجرين، وال يزال العديد منهم يلتمسون خيارات العودة إلى ديارهم. وتقدم 
المنظمة الدولية للهجرة خدمات المياه والصرف الصحي والحماية والصحة والمأوى، وتواصل توزيع الغذاء على نطاق محدود، ولكن ال 
يمكن للمنظمة أن تغطي جميع االحتياجات. وهناك حاجة إلى الشركاء في المجال اإلنساني الذين يعملون في مجال األمن الغذائي، 
على وجه الخصوص، لمساعدة المهاجرين، والمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل ال يحصلون حاليًا على نفس المساعدة الغذائية التي 

يحصل عليها النازحين داخليًا، ويوجد للمهاجرين بدائل / شبكات اجتماعية محدودة متعلقة بأمنهم الغذائي.

نساء مهاجرات يجلبن المياه في تجمع للمهاجرين في مأرب © إ. العقبي / المنظمة الدولية للهجرة 2021م
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نقاط المناصرة 
احتياجات إنسانية ماسة 	  لتكريس جهودهم لالستجابة في مأرب. ويوجد هناك  للهجرة  دعوة الشركاء  الدولية  المنظمة  تواصل 

وواسعة النطاق لم يتم تلبيتها، وفي الوقت نفسه، فإن النزوح المتوقع في عام 2020م يحدث حاليًا ويزيد من الضغط على 
الشركاء والسلطات المحلية. وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة، تماشيًا مع خطط تأهب العمل اإلنساني، المزيد من الصدمات 
والفجوات المتزايدة في األشهر القادمة. وتدير المنظمة الدولية للهجرة مركز إنساني مشترك يمكنه توفير الدعم اللوجستي 

والمساحة المكتبية لتسهيل استجابة الشركاء.

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

أبرز إنجازات االستجابة اإلنسانية
يتألف فريق المنظمة الدولية للهجرة في مأرب من 18 موظفًا دوليًا و 125 موظفًا محليًا  من موظفي الدعم والبرامج في مأرب باإلضافة 
لتقييم  األولوية  ويعطي  االستجابة،  أنشطة  الفريق  يقود  و  ميدانيين.  وباحثين  المجتمعي  التحشيد  في  يعملون  شخص   200 إلى 
االحتياجات الطارئة ويسجل النازحين الوافدين حديثًا للحصول على المساعدة من خالل آلية االستجابة السريعة. و بالتعاون مع السلطات 
المحلية، تقوم المنظمة بتنسيق 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، وتوليها إدارة خط مخزون الطوارئ للمأوى والمواد غير الغذائية. 

نازحون يتحدثون مع طبيب في إطار االستجابة الصحية المتنقلة للمنظمة الدولية للهجرة في مأرب © إ. العقبي / المنظمة الدولية للهجرة 2021م 

مأوى تم تقديمه
7,770

حقيبة مواد غير غذائية 
تم توزيعها

 8,786
غطاء بالستيكي 

)طربال( تم تقديمه

 19,608
مرحاض تم بناؤه

1,583

لتر من مياه الشرب النظيفة تم 
تقديمها منذ يناير 2020

 128,782,700
خزان مياه تم توزيعه لألسر

5,448
مدرسة ابتدائية قيد اإلنشاء

1

* تحديثات االستجابة من 21 يناير 2020م إلى 12 مايو 2021م
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نطاق عمل المنظمة الدولية للهجرة والشركاء3

حقيبة مواد غير غذائية 
تم توزيعها

 8,686
مأوى تم تقديمه

7,698
مشورة صحية طارئة 

تم تقديمها 

 25,561
أسرة حديثة النزوح

88.5% أسرة نازحة تلقت المساعدة 
النقدية متعددة األغراض كجزء من حزمة 

مساعدات آلية االستجابة السريعة

 13,605

لتر من مياه الشرب النظيفة تم 
تقديمها في األسبوعين الماضيين

 5,510,500
غطاء بالستيكي )طربال( 

تم تقديمه

 19,564
قطعة صابون و 258 ناموسية 

معالجة بالمبيدات الحشرية 
طويلة األمد تم توزيعها 

 3,096
متر مكعب من النفايات 

الصلبة تم جمعها 

 1,656
مدرسة ابتدائية 

قيد اإلنشاء

1

16,836 أسرة في 24 موقع الستضافة النازحين داخليًا تتلقى دعم إدارة المواقع، في حين يوجد 83موقعًا )12,105  أسرة نازحة( ال تتلقى الدعم 	 
من شركاء إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها.

9,000 أسرة تستفيد من تحسينات نظام الكهرباء في الجفينة وهو أكبر موقع نزوح في مدينة مأرب، باإلضافة إلى ذلك، قامت المنظمة الدولية 	 
للهجرة بتحسين الكهرباء المنزلية لعدد 752 أسرة للحد من المخاطر وتخفيف الحرائق في 4 مواقع الستضافة للنازحين داخلًيا. وسيتم تقييم مواقع 

إضافية من قبل فرق المنظمة الدولية للهجرة لغرض التدخل القادم.          

تم تحسين طريق الدخول إلى مخيم الجفينة لتسهيل الوصول إليه. 	 

12 موقعًا للنازحين تم استهدافها في مديريات صرواح و مأرب المدينة والوادي من خالل أنشطة الحد من مخاطر الفيضانات:  تم إقامة الحواجز، 	 
و تم شق ممرات للفيضانات، وإصالح الطرق التي تضررت من جراء الفيضانات. 

110 أسرة من المجتمعات المهمشة تم نقلها من الوادي الواقع على ممر الفيضان إلى موقع آمن داخل المخيم.	 

8 مراكز مجتمعية و 12 ملعبًا في مديريات مأرب المدينة ومأرب الوادي وصرواح تم االنتهاء من إنشائها لتحسين الظروف المعيشية. وهناك 8 	 
مراكز مجتمعية أخرى قيد اإلنشاء. 

182 أسرة استفادت من تحسين المرافق الصحية )إصالح السباكة( في مخيم الشركة للنازحين باإلضافة إلى توفير مواد إصالح المأوى.	 

تم إعادة تأهيل المساحات المكتبية التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وتوسيعها الستيعاب السلطات المحلية واجتماعات الكتل ومكاتب 	 
الوكاالت. 

رعاية المواقع وصيانتها

* تحديثات االستجابة من 21 يناير 2020م إلى 15 مايو 2021م

المياه والصرف الصحي والنظافة 

11 موقعًا الستضافة النازحين ) 4,761 أسرة( تحصل على 8,328,500  من  المياه الصالحة للشرب ولالستخدام المنزلي اليومي. 	 

استفاد 11 موقعًا الستضافة النازحين )12,210  أسرة( من جمع النفايات بانتظام منذ 19 أكتوبر. وتمت إزالة 2,052  متر مكعب من النفايات خالل 	 
األسبوعين الماضيين. 

كجزء من استجابة آلية االستجابة السريعة، 2,556  قطعة صابون و 213 ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية طويلة األمد تم توزيعها في 12 	 
موقعًا للنازحين داخليًا مستفيدة بذلك 71 أسرة - 401 فردًا.

625 حقيبة مستلزمات النظافة تم توزيعها في موقع واحد للنازحين لتستفيد 625 أسرة. 	 

2 خزانات مياه )500 لتر( تم توزيعها ألسرتين في موقعين للنازحين داخليًا.	 

تم تدريب 5 لجان للمياه والصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك 32 مشاركًا، على صيانة أنظمة المياه. 	 

هناك 4 مواقع للنازحين داخليًا في صرواح بها فجوات كبيرة في المياه والصرف الصحي والنظافة مثل: إنشاء 761 مرحاضًا جديدًا،و 556 مرحاًضا 	 
تحتاج إلعادة تأهيل، و 1,642  أسرة نازحة حديثًا تم تسجيلها في مواقع السويداء، وأراك، والجامعة، والروضة.

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

1 عيادة ثابتة و 5 فرق طبية متنقلة تقوم بتغطية 36 موقعًا الستضافة النازحين و 3 مواقع للمهاجرين )صندوق النظافة، الحدبة، وبن ُمعيلي(، 	 
حيث تقدم ما معدله 1,700 مشورة طبية أسبوعيًا، ويوجد ما يقارب  39 موقعًا بدون وصول مستمر إلى الخدمات الصحية.

2 من مرافق الرعاية الصحية الثانوية يتم دعمها بالموارد البشرية والمادية لتمكينها من تقديم الرعاية الصحية للنازحين والمهاجرين والمجتمعات 	 
المضيفة. 

6,500 مشورة صحية في المتوسط في مواقع النازحين والمهاجرين، بما في ذلك 350 خدمة في مجال الصحة اإلنجابية.	 

تم إنشاء وتجهيز مركزين للعزل في مواقع النازحين في الجفينة والمردى وتسليمهما لوزارة الصحة العامة والسكان.	 

25,749  نازحًا حديثًا تلقوا الخدمات الصحية الطارئة، بما في ذلك 5704  طفاًل دون سن الخامسة تم فحصهم للكشف عن سوء التغذية، وتم إحالة 	 
852  منهم للحصول على الدعم التغذوي.

تم تطعيم 1,816  من األطفال النازحين حديثًا بالتطعيم الروتيني، و 2459   من النساء الحوامل حصلن على رعاية ما قبل الوالدة.	 

 	.)PCR (1 جهاز فحص تم تثبيته في المركز اإلنساني لفحص كوفيد19-، لمساعدة مختبر مأرب المركزي في فحص تفاعل البوليمراز المتسلل

الصحة

683 نازحًا تم تسجيلهم وتصنيفهم على أنهم عرضة للخطر في مديرتي مأرب الوادي ومأرب المدينة.	 

219  نازحًا تم تزويدهم بحقائب أدوات المأوى، و100 تم تزويدهم بحقائب المواد غير الغذائية، و 384  تم تزويدهم بالمساعدات النقدية  في اطار 	 
مساعدات الحماية، و 18  تلقوا حقيبة مستلزمات لألطفال.

22 نازحًا تمت إحالتهم للحصول على الخدمات الصحية، و21 نازحًا تمت إحالتهم إلى الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، و 12 نازحًا تمت 	 
إحالتهم للحصول على خدمات خاصة، و 30 نازحًا تلقوا جلسات توعية.

654  مهاجرًا تم تسجيلهم حديثًا . 	 

9,461 مهاجرًا تلقوا المساعدات الغذائية )2,150  تم توزيعها في األسبوع الماضي(، و 1,021  مهاجرًا تلقوا حقائب المواد غير الغذائية، و 143  	 
مهاجرًا تلقوا حقائب الكرامة، و 366 مهاجرًا تلقوا حقائب مستلزمات النظافة، و 115 مهاجرًا  تلقوا بطانيات، و 39 مهاجرًا تلقوا حقيبة مستلزمات 

لألطفال.

124 مهاجرًا تلقوا المساعدات النقدية في اطار مساعدات الحماية، و 27 مهاجرًا تلقوا مساعدات النقد مقابل العمل.	 

715 مهاجرًا تمت إحالتهم للحصول على الخدمات الصحية، و12  مهاجرًا تمت إحالتهم إلى الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي، و 186 	 
مهاجرًا تلقوا جلسات توعية.

الحماية

عاملين صحيين في مأرب يشاركون في تدريب أقامته المنظمة الدولية للهجرة © إ. العقبي / المنظمة الدولية للهجرة 2021م
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2 من شركاء آلية االستجابة السريعة )المنظمة الدولية للهجرة و مؤسسة بناء للتنمية( يستجيبون لالحتياجات الطارئة للنازحين الجدد داخل وخارج 	 
مواقع استضافة النازحين  في 5 مديريات )مدينة مأرب، الوادي، الجوبة، حريب، وصرواح(، وهناك حاجة إلى موارد إضافية ألنشطة آلية االستجابة 

السريعة في الخطوط األمامية لالستجابة لتدفق النازحين.

2,637 أسرة نازحة حديثًا تلقت حقائب المأوى الطارئ، والخيام، والمواد غير الغذائية، ومراحيض الطوارئ من خالل خط المخزون الطوارئ الشامل 	 
ومتعدد القطاعات التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

61 حقيبة من مساعدات االستجابة السريعة تم توزيعها على 61 أسرة نازحة جديدة )427 فرًدا(.	 

19,471 أسرة تلقت حقائب المأوى الطارئ، والمواد غير الغذائية، والخيام العائلية منذ يناير 2020.	 

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

761 أسرة تلقت المساعدات النقدية من أجل إعادة تأهيل المأوى الطارئ في 4 مواقع للنازحين داخليًا، ولكن هذا ال يغطي سوى ٪3 من احتياجات 	 
إعادة تأهيل المأوى المطلوبة في مأرب. ومن المتوقع أن تتأثر أكثر من ٪97 من المآوي في مواقع النازحين داخليًا في مأرب بموسم األمطار.

203 من المواد غير الغذائية و 203 خيمة تم توزيعها على النازحين في مواقع الجوف من خالل شريك منفذ.	 

المأوى والمواد غير الغذائية وآلية االستجابة السريعة

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في مأرب مدعومة من 

رجل مسن نازح يجلس مع مواد المأوى التي تلقاها من المنظمة الدولية للهجرة © إ. العقبي / المنظمة الدولية للهجرة 2021م


