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االستجابة في مأرب
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن

المنظمة الدولية للهجرة 

نظرة عن الوضع القائم
 اتسمت الخطوط األمامية في مأرب بالهدوء النسبي في معظم أغسطس، ولكنها عادت أعمال االقتتال للتصاعد بحلول نهاية الشهر. 
وما يزال تقلب حدة الصراع مستمًرا على مدى 18 شهًرا حتى اآلن، ويحذر خبراء من أن يستمر ذلك في ظل غياب حٍل سياسي. وكما 
هو الحال في مناطق أخرى من اليمن، يؤثر الصراع على الفئات األشد ضعًفا. ومنذ يناير 2020، ُأجِبر مايزيد عن 158,000 شخص على 
االنتقال من المناطق المتضررة من الصراع1 )في شرقي وجنوبي مأرب بشكل رئيسي(، إلى مناطق داخل مدينة مأرب وحولها. في حين 
الذ العديد بالفرار من المناطق الواقعة على مقربة من الخطوط األمامية في هذه الفترة، ويعرب شركاء العمل اإلنساني عن قلقهم 
تجاه النزوح المستمر كما في السابق )على سبيل المقارنة( بعد عودة الصراع إلى خطوط المواجهة غير النشطة - كتلك الواقعة في رحبة. 

وفي األيام القليلة األولى من سبتمبر، شهدت فرق المنظمة الدولية للهجرة تضاعف عدد األشخاص النازحين من رحبة وداخلها.

وحيث اليزال الصراع مستمًرا في المحافظات المحيطة بمأرب، كالجوف والبيضاء، تنتقل بعض األسر أيًضا من المناطق المتضررة في 
هذه المحافظات نحو مأرب. وفي حال ظلت اتجاهات النزوح على ما هي عليه، فإن أزمة النزوح في المحافظة سوف تستمر في التوسع. 
وبصورة عامة، فإن الواصلين الجدد من النازحين إلى مخلتف أنحاء مأرب يفرون من مواقع نزوح أخرى في المناطق المتضررة، مغادرين 
بالقليل، ومنتقلين من وضع نزوح شاٍق إلى آخر. وفي 2018، قدرت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 800,000 شخص كانوا نازحين في 
مأرب. وفي الوقت الراهن، تقدر السلطات المحلية هذا العدد بأكثر من مليون. كما أن الوضع في مديرية صرواح باعٌث على القلق، حيث 
اليزال الصراع مستمًرا منذ مطلع العام الجاري. فقد سبق وأن فر النازحون لحوالي ثمانية مواقع للنازحين هنا، متجهين نحو موقع النازحين 
في السويداء بشكل رئيسي، والواقع في صرواح أيًضا. اليوم، ومع اقتراب الصراع من السويداء، هناك مخاوف حول سالمة النازحين 

فيما يعد اآلن ثاني أكبر مخيم في مأرب )يضم حوالي 12,600 شخص(.

وتعمل السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة على تقديم الدعم للنازحين، ولكن الموارد مثقلة بما يفوق طاقتها وسط تزايٍد طويل 
األمد وموجات نزوح جديدة. ويعد الوضع شاًقا على وجه الخصوص نظًرا ألن المجتمعات في مأرب، كما هو الحال في نواٍح أخرى من 
اليمن، يعملون على التصدي ألثر االقتصاد المتدهور. ويعتمد المزيد من الناس على المساعدات مع ارتفاع معدالت التضخم وأسعار 

الغذاء، وتضاؤل فرص كسب العيش.

1. استناًدا إلى تسجيالت آلية االستجابة السريعة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وشركاء العمل اإلنساني

أم نازحة تطهو الطعام لطفلتها في موقع نزوح في مأرب ©المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي 
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األثر اإلنساني واالحتياجات

وضع النازحين

11,245

4,162

4,062

230

82
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1,160

723

307

341

صرواح
مدينة مارب

الجوبة

رحبةحريب

جبل مراد

 مأرب الوادي
مدغل

رغوان
مجزر

نزحت حديًثا بين يناير2020 
ويوليو2021

*استناًدا إلى معلومات آلية 
االستجابة السريعة

 أسرة 22,641

اليمن

مفتاح الخارطة 
عدد النازحين حديًثا بحسب 

المديرية

من  للنازحين  موقٍع  لـ64  الدعم  اإلنساني  العمل  شركاء  يقدم 
العام  بداية  في  بالمائة   16 من  التغطية  زيادة  مع   ،150 أصل 
84 موقًعا اليحصل  أغسطس. ويستضيف  بالمائة في   43 إلى 
ستة  نطاق  على  فرد   54,342 حوالي  مستمرة  مساعدات  على 
مديريات. ويعد الوضع مشابًها في الجوف، إذا أن قرابة 55 موقًعا 
الستضافة النازحين التحصل على دعم، ويرجع السبب إلى قيود 

الوصول المفروضة.

وواجه النازحون الذين يعيشون نزوًحا طويل األمد، وكذلك الواصلون 
الجدد، ضعًفا ومخاطر متزايدة. وقد تسبب استمرار حوادث الحريق 
في مواقع النازحين في الدمار، وزادت اآلثار التي تخلفها الحرائق 
نتيجة لالكتظاظ وتردي أوضاع المأوى. وحتى اآلن، وقعت 47 حادثة 
فرق  وتعمل  وحده.  أغسطس  منها في شهر   6 العام:  هذا  في 
المنظمة الدولية للهجرة على االستجابة الحتياجات األسر المتضررة، 
مع تنفيذ تدابير تخفيف حدة المخاطر المستقبلية في المواقع. في 
الوقت نفسه، ألحقت األمطار الغزيرة والعواصف الشديدة الضرر 
بمواقع النازحين في أغسطس. وتضرر مايزيد عن 8,000 أسرة في 
75 موقًعا في مأرب والجوف نتيجة للرياح العاتية واألمطار الغزيرة، 
مؤدية لخسارة مالجئهم وممتلكاتهم الشخصية والمنزلية. وتزامًنا 
مع توافد المزيد والمزيد من النازحين القاطنين في مواقع حالية 
وجديدة، تستجيب المنظمة الدولية للهجرة وشركاء العمل اإلنساني 
الوادي  المتصاعد. ففي مدينة مأرب ومأرب  أيًضا لمسار اإلجالء 
لوحدها، يواجه حوالي 13 موقًعا للنازحين تهديًدا باإلجالء بسبب 

قضايا متعلقة بملكية األراضي.

وضعت المنظمة الدولية للهجرة اللمسات األخيرة على شبكة الطاقة 
الكهربائية في موقع النازحين في الجفينة في مأرب. © المنظمة 

الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي



المنظمة 
3الدولية للهجرة 

المنظمة الدولية للهجرة - اليمنالنزوح في مأرب أغسطس 2021م

 آالف المهاجرون العابرون من القرن اإلفريقي إلى المملكة العربية 
الكثير  اليمنية عالقون في مأرب، يقطن  عبر األراضي  السعودية 
منهم في مواقع غير رسمية متفرقة في مختلف أرجاء المحافظة. 
استغالل  ظل  في  قلق  محل  وسالمتهم،  حمايتهم  والتزال 
ارتفاًعا مستمًرا  الدولية للهجرة  المهربين. والحظت فرق المنظمة 
في إجبار النساء المهاجرات على العمل المنزلي القسري لسداد 
ديونهم، وبشكل باعث على القلق، فقد أفادت تقارير عديدة حول 
االجتماعي.  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسي  لالعتداء  وجود 
ويقع المهاجرون أيًضا ضحية للعواقب المترتبة على الصراع. ففي 
انفجار  حادثة  مراد ضحية  جبل  مهاجرين في  أربعة  راح  أغسطس، 

يشتبه أن سببها لغم.

إن المهاجرين العالقين في مأرب بحاجة طارئة إلى الغذاء، ومواد 
ومساعدات الحماية، ودعم العودة. ولتحسين الظروف في بطحاء 
حيث  مأرب  مدينة  خارج  مفتوحة  منطقة  تعد  والتي  معيلي  بن 
يمكث المهاجرون، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على إنشاء شبكة 
مياه، وإنارة شمسية، باإلضافة إلى تنفيذ أنشطة للحد من مخاطر 
الفيضانات. وأنشأت المنظمة نقطة استجابة للمهاجرين في مدينة 
المهاجرين وصواًل إلى خدمات الصحة، والحماية،  مأرب، مع منح 
الصحية  الهيئات  مع  التنسيق  على  تعمل  أنها  كما  الحالة،  وإدارة 
إلتاحة الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد للمهاجرين 
العالقين. في حين تتحرى المنظمة الدولية للهجرة خيارات توسيع 
برنامجها للعودة اإلنسانية الطوعية لدعم المهاجرين هنا، وثمة حاجة 

ماّسة إلى الموارد.

نقاط الدعوة
بالغة . 1 إنسانية  احتياجات  المخصصة في مأرب حيث توجد  لتقديم االستجابة  الشركاء  للهجرة دعوة  الدولية  المنظمة  تواصل 

وواسعة االنتشار لم تلَب بعد. وفي الوقت ذاته، فإن النزوح المتوقع في عام 2020 يحدث حالًيا ويتسبب في ضغوطات 
متزايدة على الشركاء والسلطات المحلية. وتماشًيا مع خطط جهوزية العمل اإلنساني، تتوقع المنظمة الدولية للهجرة حدوث 
صدمات أخرى وفجوات متزايدة خالل األشهر القادمة. وتقوم المنظمة الدولية للهجرة بتشغيل مركز إنساني مشترك وهي 

قادرة على تزويده بالدعم اللوجيستي وإتاحة مساحة مكتبية لتسهيل استجابة الشركاء.

يعد الحفاظ على االستقرار النسبي في مأرب من األولويات. كما أن هناك مخاوف تعتري المنظمة الدولية للهجرة بشأن . 2
موجة نزوح أخرى باإلضافة إلى التبعات اإلنسانية على المدنيين. ويتعين على من لهم تأثير االستمرار في الدعوة إلى الحد 

من تصاعد أعمال االقتتال.

تعمل المنظمة الدولية للهجرة على تشجيع الشركاء إلدارج المهاجرين الضعفاء ضمن الخطط اإلنسانية وجهود االستجابة، . 3
إدراًكا للظروف المهددة للحياة التي يكابدها المهاجرون في اليمن.

المهاجرون العالقون

مهاجرون عالقون في منطقة نائية يحملون مواد غذائية © المنظمة 
الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي

وكما هو الحال في أجزاء أخرى من اليمن، تشهد مأرب موجة أخرى من فيروس كورونا المستجد. فقد أفادت تقارير بوجود حوالي 600 
حالة مشتبه بها، و 200 حالة مؤكدة هذا العام، ولكن من دون إجراء اختبارات أو مراقبة كافية، من المتوقع أن االنتشار الحقيقي للفيروس 
بمعدالت أعلى. وفي ظل هذا، يعمل شركاء الصحة مع وزارة الصحة عن كثب على وضع األولوية لحمالت التحصين. ومنذ إبريل 2021، تم 
إعطاء اللقاح لـ27,000 شخص في 60 موقًعا للتحصين، وعبر المستشفيين المدعومين من قبل المنظمة الدولية للهجرة المخصصين كمراكز 
تحصين )من أصل 15 في مدينة مأرب(. وسيتم توزيع دفعات إضافية من لقاحي جونسون وأسترازينيكا في سبتمبر. وبينما تعمل فرق 
المنظمة الدولية للهجرة على الحفاظ على استمرار الخدمات الصحية، لوحظ حدوث زيادة ثابتة في حاالت التهابات الجهاز التنفسي العلوي 
والسفلي، وسوء التغذية. كما توجد فجوات واسعة النطاق بشأن التثقيف في مجال الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، في حين أن خدمات 

ماقبل الوالدة ومابعدها غير كافية.
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من انعدام االستقرار إلى األمن: تقديم مآوي أكثر أماًنا لألسر 
النازحة في مأرب

مأرب_ »عندما هطل المطر، كانت غرف مأوانا المصنوع من الطين تذوب كالشوكوالته.« يتذكر سعيد، جٌد نازح كبير في السن يعيش في 
محافظة مأرب.

ُأرغم سعيد وعائلته على الفرار من منزلهم الدافئ عندما اندلعت أعمال الصراع في 2015. وكان في اعتقادهم بأن نزوحهم سيكون 
بشكل مؤقت، في حين أنه كان البداية فحسب لرحلة مضنية طويلة جابت بهم في أربعة مواقع نزوح مختلفة سبقت العثور على المزيد 

من األمان الدائم في حصون آل هادي.

وأضاف: »عندما فررنا المرة األولى، كنا على مقربة من الحدود مع المملكة العريبة السعودية حيث مكثنا هناك لبضعة أيام. ومن ثم 
ذهبنا إلى محافظة الحديدة لمدة عام، وبعدها ذهبنا إلى صنعاء لمدة ستة أشهر، حتى انتقلنا مرة أخرى واستقرينا في مأرب«.

حملت األسرة ممتلكاتها، وانتقلت إلى موقع حصون آل هادي في مأرب، في مأوًى ذي غرفتين من الطين قامت األسرة ببنائه، والذي 
بالكاد يحفظ أمن وخصوصية األسرة متعددة األجيال، والتي تتكون من 22 شخًصا، بما فيهم أطفاله البالغين وزوجاتهم و12 حفيًدأ.

وقال: »كانت النساء واألطفال ينامون في الغرف في الليل، بينما ينام الرجال في الخارج. لم يكن األمر مريًحا بالنسبة لنا، خصوًصا 
لألطفال الذين كانوا ينامون فوق بعضهم البعض«.

ولتقديم يد العون لألسر النازحة ذات الضعف كأسرة سعيد على تحسين مآويهم، عملت المنظمت الدولية للهجرة بالتعاون مع االتحاد 
األوروبي للحماية المدنية والمساعدات اإلنسانية على تقديم المساعدات النقدية لما يزيد عن 100 أسرة في موقع حصون آل هادي.

وبعد الحصول على المبلغ كاماًل، عمل سعيد على تحسين مأواه بدرجة أكبر من خالل تثبيت طبقات عازلة للسطح واألرضية لحماية عائلته 
خالل الطقس الحار واألمطار الغزيرة. وقد عمل أيًضا على تزويد المأوى باألبواب والكهرباء، مما يقدم لألطفال أماًنا أكثر أثناء الليل.

أم نازحة تحصل على الدفعة الثانية من المساعدات النقدية لتحسين مأواها في موقع حصون آل هادي في مأرب 
©المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي
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أبرز إنجازات االستجابة

مواقع النزوح التي تتلقى الدعم من المنظمة الدولية للهجرة

دولًيا  موظًفا   20 من  للهجرة  الدولية  المنظمة  فريق  يتألف 
مأرب  في  والبرامج  الدعم  موظفي  من  محلًيا  موظًفا  و150 
التحشيد  يعملون في  200 شخص  من  يقرب  ما  إلى  باإلضافة 
أنشطة االستجابة، ويعطي  الفريق  المجتمعي والتعداد. ويقود 
الوافدين  النازحين  وتسجيل  الطارئة  االحتياجات  لتقييم  األولوية 
السريعة.  االستجابة  آلية  خالل  من  لهم  المساعدة  لتقديم  حديًثا 
وتقوم  المحلية،  السلطات  مع  وثيق  بشكل  المنظمة  تعمل  كما 
قيادتها  خالل  من  مأرب  في  االستجابة  جهود  بتنسيق  المنظمة 
للكتلة الوطنية الفرعية إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها والكتلة 
الوطنية  الكتلة  قيادة  في  ومشاركتها  للصحة  الفرعية  الوطنية 
تنسيق  كجهة  وعملها  والنظافة  الصحي  والصرف  للمياه  الفرعية 
في مأرب لكتلة الحماية، وتوليها إدارة خط مخزون الطوارئ للمأوى 

والمواد غير الغذائية.

صرواح

مدينة مأرب

مأرب الوادي

 اليمن

5

1616 4515

1818 21818

 عدد مواقع النازحين التي تدعمها
 المنظمة الدولية للهحرة

X

33

26

5

إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

المياه والصرف الصحي والنظافة
المأوى والمواد غير الغذائية

الحماية الصحة
آلية االستجابة السريعة

موقًعا الستضافة النازحين يستفيد من 
خدمات إدارة المواقع وتنسيق أنشطتها

34
أسرة حصلت على المساعدات 

النقدية متعددة األغراض

2,699 

نازح حصلوا على مياه 
آمنة للشرب

32,900 
مشروع بنية تحتية 

مجتمعية تم تنفيذه

20
طربااًل وحباًل تم توزيعها لألسر 

المتضررة جراء الفيضانات

487
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نظرة عامة على االستجابة

دورية  رعاية  النازحين  الستضافة  موقع   34 في  أسرة   17,457 تتلقى 
الفجوات،  نطاق  ويتسع  المخاطر.  تقليل  ودعم  وإصالحات،  للمواقع، 
نحو  الجدد  النازحين  وتدفق  جديدة،  مواقع  افتتاح  استمرار  مع  خصوًصا 
مواقع مزدحمة مسبًقا، ويوجد حوالي 84 موقًعا الستضافة النازحين من 
أصل 150 )9,014 أسرة نازحة( ال تحصل على الدعم من قبل شركاء إدارة 
بتعيين  للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  وقد  أنشطتها.  وتنسيق  المواقع 
فريق ثابت إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها في مخيم الجفينة، وثالثة 
للنازحين  33 موقع  أنشطتها في  وتنسيق  المخيمات  متنقلة إلدارة  فرق 
في مدينة مأرب ومأرب الوادي. وقد قام الفريق المتنقل بتنفيذ األنشطة 
األساسية إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها حول تحديد المخاطر والحد 
المخاطر  من  والتقليل  المواقع  وتحسين  التحتية،  البنى  وتحسين  منها، 
الشكاوى  آلية  وتفعيل  المجتمعي،  والتحشيد  التوعية  وحمالت  فيها، 
والتخطيط  المجتمعية،  المشاركة  وتدعيم  اإلحالة،  وآليات  والمقترحات، 
للخدمات والمعلومات، واالستجابة ألي احتياجات طارئة ضمن إطار مواقع 
النازحين. كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة على معالجة المخاطر المتزايدة 
الحرائق  مراقبي  وتدريب  الحريق،  طفايات  توزيع  خالل  من  الحرائق  جراء 
على التصدي لحوادث الحريق. كما يعمل الفريق الفني على تعزيز شبكة 
الكهرباء وتأسيس نقاط إلخماد الحرائق في المواقع التي تديرها المنظمة 
الدولية للهجرة. كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع كتلة إدارة 
المحلية إليجاد  التنسيق مع السلطات  المخيمات وتنسيق أنشطتها على 
حلول مالئمة وآمنة لالستجابة لتهديدات اإلجالء في حوالي ثمانية مواقع 

للنازحين.

رعاية المواقع وصيانتها

يقدر بأن حوالي 70 بالمائة من النازحين في مأرب بحاجة إلى أنظمة موثوقة 
للمياه اآلمنة، كما أن أكثر من 90 بالمائة من الواصلين حديًثا يفتقرون إلى 
والنظافة.  الصحي  والصرف  المياه  خدمات  من  كاٍف  قدٍر  على  الحصول 
والصرف  المياه  لمساعدات  األولوية  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتعطي 
الصحي والنظافة في 22 موقًعا للنازحين، مع التركيز على توسيع نطاق 
شبكات المياه، والتحسين من إدارة المخلفات، وتوفير المياه في الحاالت 
الطارئة وحلول الصرف الصحي. وتخطط المنظمة الدولية للهجرة لتحسين 
للتدريب  الخاضعين  المجتمعيين  المحفزين  عبر  التحشيد  أنشطة  وتوسيع 
المتزايد  للدعم  أيًضا  للهجرة  الدولية  المنظمة  من كل موقع. وتدعو فرق 
المقدم من قبل الشركاء في مديريات الجوبة وجبل مراد، حيث تعد فجوات 

المياه والصرف الصحي والنظافة بالغة فيها.

المياه والصرف الصحي والنظافة 

أو  األمد،  طويل  نزوح  في  مأرب  في  النازحين  من  بالمائة   60 يعيش 
أنهم قد عانوا من النزوح لمرة ثانية، مما يتطلب دعًما مستداًما بالمأوى. 
النزوح،  حديثي  لألشخاص  الطارئ  المأوى  بحلول  التزويد  إلى  وباإلضافة 
المواقع  الدولية للهجرة األولوية للمأوى االنتقالي في  المنظمة  تعطي 
كما  نزوحهم،  أمد  طال  الذين  النازحين  مستهدفة  قبلها،  من  المدعومة 
تقدم دعم إعادة تأهيل المأوى للنازحين الذين يعيشون في مآوي متهالكة 
 10 أو متضررة أو مؤقتة. والتزال أنشطة إعادة تأهيل المأوى جارية في 
خمسة  في  أسرة   850 وستحصل  أسرة.   2,500 لدعم  للنازحين  مواقٍع 
مواقع على مآوي انتقالية. وتجري تقييمات في الجوف عبر الشركاء لدعم 

14 موقًعا للنازحين.

المأوى والمواد غير الغذائية

في ظل استجابة عدد محدود فقط من شركاء الحماية في مأرب، تتفاقم 
فجوات االستجابة للحماية. وتشكل النساء واألطفال من النازحين والمهاجرين 
للهجرة  الدولية  المنظمة  استجابة  وتضع  األشد ضعًفا.  الفئات  من  بعًضا 
األولوية لتقديم دعم الغذاء، والمساعدات النقدية، ومصادر العيش، واإلحالة 
لحاالت الضعف هذه عبر فريقها المتنقل ونقطة االستجابة للمهاجرين في 
الحصون. ويغطي فريقان من فرق االستجابة المجتمعية 13 موقًعا في 
مأرب، كما عملت المنظمة الدولية للهجرة على إنشاء مكتب ثابت للحماية في 
مخيم الجفينة للنازحين في مدينة مأرب لتكون بمثابة مرجع ونقطة استجابة 

لذوي الضعف من النازحين.

الحماية

تضع المنظمة الدولية للهجرة اللمسات األخيرة على مشاريع ترميم وبناء 20 مدرسة في أربعة مديريات في مأرب. وتكشف مشاورات مجتمعية عن أن 
النزاعات العائلية والقبلية على األراضي التزال تمثل حجر عثرة في طريق اإلصالحات الالزمة للمدارس، وتكمن النزاعات المحلية غالًبا وراء عرقلة مشاريع 

إعادة التأهيل المجتمعية األساسية. 

االنتقال والتعافي

تستجيب المنظمة الدولية للهجرة في 39 موقًعا عبر عيادة ثابتة، ووحدة 
طبية، وخمسة فرق طبية متنقلة، حيث يقدمون مشورات طبية بمعدل 
مجمل  من  فقط  يسيًرا  جزًءا  هذا  ويغطي  األسبوع.  في  مشورة   1700
من  النازحين  من  بالمائة   24 أي  موقًعا   35 من  أكثر  ويتبقى  االحتياجات، 
المنظمة  وتقدر  الصحية.  الخدمات  على  المستمر  الحصول  إمكانية  دون 
الدولية للهجرة بأن 17 مرفًقا صحًيا أساسًيا وثانوًيا يتطلب دعًما للخدمات 
بالموارد  دعًما  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقدم  كما  المستمرة.  الطبية 
الثانوية  الصحية  الرعاية  تقديم  لضمان  لمستشفيين،  والمادية  البشرية 
ويعمل  مأرب.  مدينة  المضيفة في  والمجتمعات  والمهاجرين،  للنازحين، 

كال المستشفيين بمثابة مراكز تقديم لقاح فيروس كورونا المستجد.
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