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االستجابة في مأرب

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن

المنظمة الدولية للهجرة 

نظرة عن الوضع القائم
شهدت مأرب تجدد أعمال القتال في سبتمبر وتعتبر األشد هذا العام. وقد أسفر هذا الوضع إلى زيادة حاالت النزوح والقيود المفروضة 
العنيفة في جنوب  االشتباكات  المحلية. واستمرت  المجتمعات  على  له عواقب وخيمة  كان  اإلنسانية، وقد  المساعدات  على وصول 
مأرب على وجه الخصوص منذ بداية سبتمبر، مع حدوث تحوالت ملحوظة في جبهات القتال أدت إلى نزوح حوالي 10,000 شخصًا1. 
وقد أدى الصراع المتصاعد إلى تدمير البنية التحتية الحيوية مثل الجسور والطرق، مما أثر على وصول الناس إلى الخدمات وحريتهم في 
التنقل. ونتيجة لذلك، أصبحت مديرية العبدية والتي تقع جنوب مأرب على الحدود مع محافظتي البيضاء وشبوة معزولة. وقد أفادت 
التقارير بأن العديد من الطرق قد قطعت وأصبح دخول اإلمدادات األساسية محدودًا للغاية. وتعد المديرية واحدة من أكبر المديريات في 
 المحافظة، حيث كان عدد سكانها قبل الصراع 13,000  نسمة. واليوم، تقدر السلطات المحلية أن حوالي 31,500  شخصًا يقيمون هناك.

والوضع مثير للقلق أيضًا في مناطق حريب والجوبة والرحبة، حيث ُيقدر أن أكثر من 4,224  شخصًا نزحوا هذا الشهر. ويقدر خبراء الصراع 
أن ما يصل إلى 28,700  شخص قد تأثروا باألضرار التي لحقت بالبنية التحتية الناجمة عن الصراع في هذه المناطق. وال يتوفر للشركاء 
في المجال اإلنساني سوى فرص محدودة جدًا للوصول إلى العبدية وحريب، ومع إعاقة الوصول إلى الخدمات األساسية الحيوية مثل 

الصحة والمياه والغذاء، فإن الحالة مزرية.

أن  يعني  وهذا  أيضًا،  المحافظة  وشمال  غرب  إلى  القتال  يتواصل  مأرب،  جنوب  من  النزوح  إلى  المتزايدة  القتال  أعمال  أدت  وبينما 
النازحين يصلون من جميع أنحاء المحافظة إلى مناطق أكثر أمنًا في مأرب المدينة ومأرب الوادي. ويساور الشركاء في المجال اإلنساني 
المجتمعات  تواجه  اليمن،  من  أخرى  أجزاء  في  الحال  هو  وكما  لسنوات.  بالصراع  تأثرت  التي  المجتمعات  على  ذلك  تأثير  إزاء  القلق 
الريال  قيمة  وانخفضت  الموارد.  واستنزاف  المتدهور  االقتصادي  والوضع  المتكرر  النزوح  في  تتمثل  إضافية  ضعف  مواطن  أيضًا 
ريال يمني هذا الشهر فقط، وقد أصبحت اإلمدادات والسلع شحيحة في مدينة مأرب.   1,300 إلى  ريال يمني   1,000  اليمني من 

1. وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة

تتشارك فاطمة الخيمة مع 22 فردًا من عائلتها منذ نزوحها بسبب أعمال العنف األخيرة في حريب ©المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي 
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المخطط البياني الحتياجات النازحين

صرواح مدينة مأرب

الجوبه

حريب

جبل مراد

رحبة

بدبده

ماهليه
العبديه

 حريب
القرامش

مأرب الوادي
مدغل

مجزررغوان

نزحت حديًثا بين يناير2020 
سبتمبر2021

* استناًدا إلى معلومات آلية 
االستجابة السريعة

 أسرة 24,272*

34 موقعًا للنزوح تديرها المنظمة  النازحون في مواقع النزوح ومع األقارب في المجتمعات المحيطة كلما أمكن ذلك. وفي  ويستقر 
الدولية للهجرة، كانت هناك أيضًا زيادة بنسبة 11 بالمائة في وصول النازحين. وبالنسبة ألولئك الذين يصلون إلى مواقع النزوح، تتشارك 
العديد من األسر المآوي، ومن المرجح أن يكون الوضع مماثاًل ألولئك الذين يستقرون في المجتمعات المضيفة. وهناك تقارير تفيد 
بأن أشخاصًا ُيَطاَلُبون بتقديم طلبات للحصول على تصاريح قبل السماح لهم باالنتقال إلى مواقع النازحين، مما يجبر النازحين على البقاء 
في مباٍن غير مكتملة أو العثور على وسائل الستئجار مساكن. ووفقًا لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، أفاد غالبية 

النازحين بأن المأوى هو أهم احتياجاتهم، يليه الطعام والماء.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع الشركاء والسلطات المحلية لتوسيع نطاق االستجابة لحاالت الطوارئ. وقدمت المنظمة 
المساعدات النقدية الطارئة متعددة األغراض لـ 2,450  شخصًا وسجلت 2,450  شخصًا للحصول على المأوى والمواد غير الغذائية في 
مديريتي مأرب المدينة ومأرب الوادي )تلقى 900 منهم المساعدة حتى اآلن(. ومن خالل خط مخزون الطوارئ متعدد القطاعات الذي 
تديره المنظمة الدولية للهجرة، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بتخزين مواد المأوى والمياه والصرف الصحي لتوزيعها في حاالت الطوارئ. 
 700 أكثر من    - لتزايد تدفق المرضى  التابعة للمنظمة الدولية للهجرة  المتنقلة ومرافق الطوارئ الصحية  الفرق الصحية  كما تستجيب 

شخصًا من الوافدين حديثًا حتى اآلن، والعديد منهم أصيبوا أو مرضوا أثناء رحالتهم.

ومنذ يناير 2020، تقدر المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها أن حوالي 170 ألف شخص2 قد اضطروا إلى االنتقال من المناطق المتضررة 
من الصراع في مأرب، والعديد منهم انتقلوا للمرة الثانية والثالثة. وتقدر السلطات المحلية أن المحافظة تستضيف حوالي مليون نازح. 
ويعيش ما ال يقل عن 190,000  شخص في 148 موقعًا للنازحين. ومع تأثر المناطق التي كانت هادئة سابقًا بشدة هذا الشهر، من 
الواضح أن الوضع يزداد سوءًا بشكل تدريجي، مما يهدد استقرار المحافظة وعملية السالم في البالد. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة، 
إلى جانب بقية األوساط اإلنسانية ، إلى إنهاء أعمال القتال في مأرب. وينبغي أن يكون الحفاظ على االستقرار النسبي للمحافظة 

أولوية لتفادي وقوع الكارثة.

تحتاج األسر النازحة حديًثا إلى:

الغذاء
%21

المياه 
%10

المأوى 
%56

المواد غير الغذائية، سبل 
العيش، المساعدة الصحية

%13

2. باستخدام سجل المنظمة الدولية للهجرة وبيانات مصفوفة تتبع النزوح
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نقاط المناصرة
يعد الحفاظ على االستقرار النسبي في مأرب أولوية، وتشعر المنظمة الدولية للهجرة بالقلق إزاء المزيد من النزوح واألثر . 1

اإلنساني على المدنيين. ويجب أن يستمر الشركاء، الذين لديهم تأثير، في المناصرة ضد تصعيد أعمال القتال.

تكرر المنظمة الدولية للهجرة الدعوات لجميع أطراف الصراع إلى احترام القانون اإلنساني الدولي وتجنب استهداف المدنيين . 2
مهما كان األمر.

تواصل المنظمة الدولية للهجرة دعوة الشركاء لتكريس جهودهم لالستجابة في مأرب. ويوجد هناك فجوات في االستجابة . 3
اإلنسانية الحالية لم يتم تلبيتها. وفي الوقت نفسه، يحدث حاليًا النزوح المتوقع  العام الماضي في التخطيط اإلنساني لعام 
2021، مما يفرض ضغطًا متزايدًا على الشركاء والسلطات المحلية. وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة مزيدًا من الصدمات 
واالحتياجات المتزايدة في األشهر القادمة. وتدير المنظمة الدولية للهجرة مركز إنساني مشترك يمكنه توفير الدعم اللوجستي 

والمساحة المكتبية لتسهيل استجابة الشركاء.

النازحون الجدد يتلقون مواد اإليواء الطارئة في مأرب ©المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي
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مقدمة رعاية طيبة القلب تعتني بطفل وحيد ليستعيد عافيته

االستقبال  صالة  في  كرسي  على  طفله  األب  وضع 
تكاليف  تحمل  أو  ابنه  رعاية  بإمكانه  يعد  لم  إنه  وقال 

العالج.

»إن  المكتب:  مغادرة  قبل  يائس  وهو  أيمن  والد  قال 
مهمة المنظمات اإلنسانية هي رعاية المحتاجين«.

»من فضلك اعتني بابني.«

ووفقًا لفريق الحماية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، نزح 
حوالي  بعد  على  تقع  والتي  ريمة،  محافظة  من  األب 
360 كم. ولقد كان يعيش في موقع النزوح في الرميلة 

منذ أربع سنوات مع زوجته وأربعة أطفال آخرين.

ويقول محمد سعيد، مساعد مشروع الحماية بالمنظمة 
الدولية للهجرة، متذكرًا: »التقيت باألب عندما كان الفريق 
يجري تقييم الحماية للسكان النازحين حديثًا في الرميلة 

في يونيو الماضي«.

قال محمد: »كان من الواضح أنه كان يعاني من ضغوط 
مع  نتحدث  أو  الخيمة  ندخل  أن  يريدنا  يكن  لم  نفسية. 

عائلته أو أطفاله«.

واكتشاف  األسرة  احتياجات  تقييم  من  الفريق  تمكن 
النقدية،  بالمساعدة  األسرة  تزويد  تم  وقد  أيمن.  حالة 
من  وغيرها  الشخصية  النظافة  مواد  إلى  باإلضافة 

أيمن في منزله الجديد ©المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبيالمواد األساسية لرعاية أطفاله.

بعد حوالي شهر، جاء األب إلى مكتب المنظمة الدولية للهجرة وترك ابنه في القاعة. كما غادر المخيم واختفى مع أسرته. وال أحد يعرف 
مكانه.

أحضر موظفو المنظمة الدولية للهجرة الرضيع إلى أقرب مرفق صحي، مستشفى الشهيد هائل، في مدينة مأرب لتلقي العالج الطارئ 
بينما كانوا يبحثون عن أسرته ولكن دون جدوى.

وعندما كان أيمن يتلقى العالج في المستشفى، كان هناك امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا تدعى فاطمة تزور ابن أخيها الذي كان يعاني 
أيضًا من سوء التغذية.

وقد نزحت من محافظة حجة إلى مأرب قبل خمس سنوات. وعندما رأت أيمن الصغير مستلقيًا على السرير بجانب ابن أخيها وحده، علمت 
أن عليها مساعدته.

قالت فاطمة: »رأيته يرقد كجثة صغيرة على السرير الكبير بدون حركة أو أي استجابة. فقلت في نفسي، »هذه الروح البريئة يجب أال 
تناضل مع الموت في هذه السن المبكرة« .

أخبرت فاطمة أحد مقدمي الرعاية أليمن أنها مستعدة لرعايته كأم بديلة من خالل برنامج تديره المنظمة الدولية للهجرة و الذي يقدم الدعم 
ألفراد المجتمع الراغبين في رعاية األطفال الذين يحتاجون إلى وصي و منزل.

وأوضحت فاطمة: »أنا على يقين من أن الكثير من الناس لن يترددوا في رعاية أيمن أو أي طفل وحيد لوال الظروف المعيشية القاسية 
التي يعاني منها الكثير منا – نحن النازحين«.

واآلن، تحضر فاطمة أيمن إلجراء الفحوصات الطبية األسبوعية وتتبع التعليمات الصارمة إلعادته إلى حالته الصحية، مثل شراء أنواع 
معينة من الطعام وإعطائه ثالث وجبات صغيرة في اليوم.

أوضحت فاطمة :«لم أر طفاًل مثل أيمن من قبل. إنه حنون ولطيف ووديع«.

وتقدم المنظمة الدولية للهجرة  الدعم لمقدمي الرعاية البديلة الراغبين في رعاية األطفال المحتاجين مثل أيمن. ويتلقى مقدمو الرعاية 
المساعدة النقدية والتدريب والمواد الغذائية ومواد النظافة. ولقد تم تزويد فاطمة بالمال لتغطية نفقات أيمن الغذائية الشهرية وغيرها 

من النفقات، باإلضافة إلى حقائب من المواد األساسية الالزمة لرعاية الطفل. 
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أبرز إنجازات االستجابة

مواقع النازحين التي تتلقى دعم من المنظمة الدولية للهجرة 

يتألف فريق المنظمة الدولية للهجرة في مأرب من 18 موظفًا دوليًا و 246 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 للكتلة الوطنية الفرعية إلدارة 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. 

موقعًا إلستضافة النازحين يستفيد 
من خدمات إدارة المواقع وتنسيق 

أنشطتها

34
أسرة تلقت المساعدة 

النقدية متعددة األغراض

422 
أسرة  تلقت حقائب آلية 

االستجابة السريعة

388
شخصًا تم الوصول إليهم 

بأنشطة تعزيز النظافة

7,783

شخصًا حصلوا على 
المياه

65,160 
مشورة طبية طارئة 

تم تقديمها 

704
مدرسة تم بناؤها/ 

إعادة تأهيلها

12

صرواح

الجوبه

مدغل

رغوان

جبل مراد

مدينة مأرب

مأرب الوادي

 اليمن
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 عدد مواقع النازحين التي تدعمها
 المنظمة الدولية للهحرة
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26
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إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

المياه والصرف الصحي والنظافة

المأوى والمواد غير الغذائية

الحماية الصحة
آلية االستجابة السريعة
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نظرة عامة على االستجابة

تتلقى 17,457  أسرة في 34 موقعًا الستضافة النازحين الرعاية الدورية 
نطاق  على  الفجوات  وتنتشر  المخاطر.  وتقليل  الصيانة  بالمواقع، ودعم 
جدد  نازحين  وانتقال  جديدة  مواقع  فتح  استمرار  مع  سيما  ال  واسع، 
موقعًا   148 أصل  من  موقعًا   84 حوالي  أن  أي  مزدحمة،  مواقع  إلى 
إدارة  قبل  من  مدعومة  غير  نازحة(  أسرة    9,014( النازحين  الستضافة 
المواقع وشركاء التنسيق. ويوجد لدى المنظمة الدولية للهجرة فريق ثابت 
إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها في مخيم الجفينة وثالث فرق متنقلة 
مأرب  في  للنازحين  موقعًا   33 في  أنشطتها  وتنسيق  المخيمات  إلدارة 
مواقع  إلى  الجدد  الوافدين  من  المزيد  وصول  ومع  والوادي.  المدينة 
لضمان  واإلحاالت  التسجيل  على  للهجرة  الدولية  المنظمة  تركز  النزوح، 
حصول األشخاص على الدعم الطارئ. وتتزايد مخاطر االكتظاظ والحرائق 
60 حادثة حريق  والفيضانات وكذلك عمليات إخالء المواقع. وقد وقعت 
هذا العام، أربعة منها في شهر سبتمبر فقط. كما تواجه ثمانية مواقع 

للنازحين تهديدات باإلخالء.

رعاية المواقع وصيانتها

مأرب  في  النازحين  من  المائة  في   50 حوالي  أن  إلى  التقديرات  تشير 
يحتاجون إلى أنظمة مياه آمنة وموثوقة  ويفتقر أكثر من 60 في المائة 
من الوافدين الجدد إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الكافية. 
والصرف  المياه  لمساعدة  األولوية  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتعطي 
على  التركيز  مع  حديثًا،  وللنازحين  النازحين  مواقع  في  والنظافة  الصحي 
توفير الوصول إلى حلول للمياه والصرف الصحي في حاالت الطوارئ، 
المنظمة  وزعت  ولقد  النفايات.  إدارة  وتحسين  المياه  شبكات  وتوسيع 
الدولية للهجرة 71 خزانًا للمياه لألسر النازحة في سبتمبر، كما تم تضمين 
مجموعات أدوات النظافة في الدعم التي تقدمه آلية االستجابة السريعة.

المياه والصرف الصحي والنظافة 

يعيش 60 في المائة من النازحين في مأرب في حالة نزوح استطال أمدها 
و  المستدام.  المأوى  دعم  إلى  ويحتاجون  المتكرر  النزوح  من  يعانون  أو 
إلى جانب تقديم حلول المأوى الطارئ لألشخاص النازحين حديثًا، تعطي 
واالستجابة  المسبق  التجهيز  ألنشطة  األولوية  للهجرة  الدولية  المنظمة 
نزحوا  الذين  للنازحين  االنتقالي  المأوى  دعم  نطاق  وتوسيع  للطوارئ 
الذين  للنازحين  المأوى  تأهيل  إعادة  دعم  إلى  باإلضافة  طويلة،  لفترات 
أكثر من  تلقى  ولقد  أو مؤقتة.  أو متضررة  مآوي مهترئة  يعيشون في 
األخير من شهر  الطارئة في األسبوع  المأوى  نازح جديد مساعدات   900

سبتمبر، ويتم توسيع نطاق هذه المساعدة لتلبية االحتياجات المتزايدة.

المأوى والمواد غير الغذائية

مع وجود عدد محدود فقط من شركاء الحماية الذين يستجيبون في مأرب، 
فإن الفجوات تنتشر على نطاق واسع عبر استجابة الحماية. وتعتبر النساء 
واألطفال النازحين والمهاجرين من أكثر الفئات ضعفًا، وتعطي استجابة 
وتقديم  العيش  وسبل  والنقد  للغذاء  األولوية  للهجرة  الدولية  المنظمة 
ونقطة  المتنقل  فريقها  خالل  من  الضعيفة  الحاالت  لهذه  اإلحالة  دعم 
االستجابة للمهاجرين في الحصون. ويقوم فريقان لالستجابة المجتمعية 
إدارة  للمهاجرين  االستجابة  نقطة  وتدعم  مأرب،  13 موقعًا في  بتغطية 
حاالت المهاجرين واإلحاالت، وقد أنشأت المنظمة الدولية للهجرة مكتب 
للنازحين في مدينة مأرب ليكون بمثابة  ثابت للحماية في مخيم الجفينة 

نقطة مورد واستجابة للنازحين الضعفاء.

الحماية

25 مشروعًا  لـ  خططًا  والتعافي  االنتقال  وحدة  2021، وضعت  عام  في 
للبنية التحتية المجتمعية في مأرب، وقد تم االنتهاء من 18 منها وتسليمها 
إلى السلطات المحلية، بما في ذلك 11 مدرسة في سبتمبر. كما تعمل 

المنظمة الدولية للهجرة على تحسين قناة الري في سد مأرب.

االنتقال والتعافي

تغطي العيادة الثابتة والخمس الفرق المتنقلة للتوعية 36 موقعًا الستضافة 
النازحين، وتقدم ما معدله 1,700 مشورة في األسبوع. وال يغطي هذا 
سوى جزء صغير من االحتياجات اإلجمالية ويترك أكثر من 35 موقعًا و 25 
في المائة من النازحين دون الوصول المستدام إلى الخدمات الصحية. كما 
تقدم المنظمة الدولية للهجرة الموارد البشرية والمادية في اثنين من مرافق 
الخدمات الصحية  الثانوية في مدينة مأرب لتمكين تقديم  الرعاية الصحية 
إنشاء فريق متنقل  تم  المضيفة. وقد  والمجتمعات  والمهاجرين  للنازحين 
جديد في الخسيف لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية للنازحين 

والمهاجرين والمجتمعات المتأثرة بالصراع في المناطق النائية.

الصحة
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