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االستجابة في مأرب

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن

المنظمة الدولية للهجرة 

لمحة عامة عن الوضع
يترتب على تصاعد العنف في مأرب آثار كارثية على المجتمعات المحلية، مما يؤدي إلى النزوح واالحتياجات اإلنسانية بمعدل لم يسبق 
له مثيل. ويؤثر الوضع المتدهور على وصول المساعدات اإلنسانية إلى السكان المحتاجين، بينما ينزح اآلالف من المناطق المتضررة 
من القتال أو يخشون من أن يتقدم القتال إلى مناطقهم. ومنذ ما يقرب من عامين، دأبت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها على دق 
ناقوس الخطر بشأن هذا الوضع المحفوف بالمخاطر ودعوا إلى إنهاء أعمال القتال. واليوم، أصبحت المناطق التي كانت في السابق أكثر 
هدوءًا في المحافظة متضررة بشدة، كما يتزايد معدل النزوح الجديد والثانوي بسرعة. ويواصل خبراء الصراع اإلبالغ عن تزايد عدد الضحايا 

واإلصابات في صفوف المدنيين، مع شن هجمات مباشرة على البنية التحتية المدنية، حيث أن النساء واألطفال من بين المتضررين.

ومنذ يناير 2020، نزحت أكثر من 27,500 أسرة )192,500 شخصًا( بسبب الصراع1. وقد نزح هذا العام فقط مايقارب النصف، حيث شهد 
شهرا سبتمبر وأكتوبر أعلى معدل نزوح حتى اآلن هذا العام. وبين سبتمبر ونوفمبر، تقدر مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة أن حوالي 5,000 أسرة2 )35,000 شخصًا( قد نزحوا بسبب القتال في جنوب مأرب. ومن المرجح أن يكون عدد الوافدين الجدد أعلى 
بكثير، وقد أطلقت فرق إدارة المخيمات واالستجابة السريعة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة عملية واسعة النطاق لتسجيل الوافدين 
الجدد، كجزء من الجهود المبذولة لمواكبة النزوح المتزايد وتلبية جميع االحتياجات. ومع ورود أنباء عن نزوح اآلالف من صرواح والجوبة 
وحريب في األيام األولى من شهر نوفمبر، من المرجح أن تظهر عملية التسجيل أن 2,000 أسرة إضافية قد نزحت في األيام األولى من 
شهر نوفمبر فقط. وهذا يعني أنه منذ أكتوبر، نزح ما ال يقل عن 5,000 أسرة إلى مأرب المدينة ومأرب الوادي. وتقدر السلطات المحلية 

أن عدد النازحين منذ سبتمبر قد يصل إلى 8,088 أسرة )54,502 شخصًا(.

1 باستخدام تسجيالت آلية االستجابة السريعة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وبيانات مصفوفة تتبع النزوح
2 نزوح 1500 أسرة في سبتمبر، وما يقرب من 3500 في أكتوبر / أوائل نوفمبر

27,486

صرواح مدينة مأرب

الجوبة

جبل مراد

 مأرب الوادي

أسرة **

النقاط الساخنة للنزوح بسبب الصراع

*وفقًا لبيانات آلية االستجابة السريعة و
 مصفوفة تتبع النزوح

حوالي 5000 أسرة نزحت حديثًا بين 1 أكتوبر 
و 3 نوفمبر (التسجيالت ما تزال جارية)

النازحون الجدد بين يناير 2020 وأكتوبر 2021
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3 المساعدة الفورية من خالل آلية االستجابة السريعة للغذاء ومستلزمات النظافة والمالبس وما إلى ذلك.
4 يتم التأكيد من خالل عملية التسجيل المفصلة أعاله

و ينزح الناس بشكل رئيسي من الرحبة وجبل مراد والجوبة وحريب 
الوادي.  ومأرب  المدينة  مأرب  إلى  والعبدية  وصرواح  وشبوة 
الجدد  الوافدون  استقر  عندما  السابقة،  األشهر  عكس  وعلى 
بشكل أساسي مع المجتمعات المضيفة، فإن غالبية الوافدين 
والمناطق  النازحين  مواقع  إلى  ينتقلون  الشهر  هذا  الجدد 
النازحين  مواقع  وفي  وماحولها.  مأرب  مدينة  في  المفتوحة 
المدينة  للهجرة في مأرب  الدولية  المنظمة  تديرها  التي   34 الـ 
ومأرب الوادي، تم تسجيل أكثر من 4,100 من الوافدين الجدد 
 20 بنسبة  زيادة  إلى  يشير  وهذا  الطارئة.  للمساعدة  وإحالتهم 
في المائة في سكان المواقع هنا. وغالبًا ما يعيش الوافدون 
المآوي  ذلك  بما في  مالئمة،  غير  معيشية  الجدد في ظروف 
المصنوعة من الورق المقوى والبطانيات واألغطية البالستيكية 
والمأوى  السريعة3  المساعدة  إلى  النازحون  ويحتاج  القديمة. 
الصحية.  والخدمات  الصحي  والصرف  المياه  وخدمات  والغذاء 
الغذائية،  المواد  أسعار  ارتفاع  إلى  المالي  التضخم  أدى  وقد 
الجدد  الوافدين  جميع  أن  للهجرة  الدولية  المنظمة  فرق  وتقدر 
من  األقل  على  واحد  شكل  إلى  يحتاجون  الحاليين  والنازحين 

المساعدة.

ومع تفاقم أزمة النزوح، أصبح اكتظاظ المواقع وعدم كفاية فرص الحصول على الخدمات والتوترات داخل مجتمعات النازحين مصدر قلق 
كبير. وتسعى السلطات المحلية لفتح ما ال يقل عن خمسة مواقع جديدة للنازحين، من المحتمل أن تكون في السويداء التي تستضيف 
ثاني أكبر موقع للنازحين في المحافظة )حوالي 14,000 شخصًا(، بعد أن نزح الناس من ثمانية مواقع )مغلقة اآلن( في صرواح في وقت 
سابق من هذا العام. كما تشهد مواقع في الروضة، وأيضًا في صرواح، شرق البحيرة التي شكلها سد مأرب وعلى مقربة من القتال 
منذ أوائل عام 2021، نزوح اآلالف إلى مأرب المدينة ومأرب الوادي. وتشير التقارير إلى أن ما يقرب من 1,700 أسرة غادرت الموقع في 
أوائل نوفمبر )كان الموقع يستضيف سابقًا 1,800أسرة(4. ولطالما كان النازحون من هذه المناطق قلقين على سالمتهم وسط حالة من 

عدم اليقين بشأن خطوط المواجهة المتغيرة.

ومن المرجح أن تستمر أعمال القتال في الفترة المقبلة، ويساور المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها القلق إزاء تأثير ذلك على المجتمعات 
المتأثرة بالنزوح المتكرر، وتدهور الوضع االقتصادي واستنفاد الموارد. ومن بين المتضررين أيضا 4,000 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في 
مأرب ووجدوا أنفسهم عالقين اآلن وسط الصراع. والعديد منهم محتجزون رغمًا عنهم من قبل المهربين ويتعرضون لخطر االستغالل 
وإنشاء  المتزايدة  لالحتياجات  لالستجابة  الموارد  إلى  ماسة  حاجة  وهناك  لضغوط شديدة،  الشركاء  قدرات  وتتعرض  المعاملة.  وسوء 

مخزون كاٍف لحاالت الطوارئ. وتطالب السلطات المحلية بزيادة الدعم في مواقع مثل العبدية، مشيرة إلى وقوع كارثة إنسانية.

اتخاذ  الطوارئ وضمان  لحاالت  لتوسيع نطاق االستجابة  المحلية  الشركاء والسلطات  للهجرة بشكل وثيق مع  الدولية  المنظمة  وتعمل 
تدابير الطوارئ. ونظرًا لتأثير قيود الوصول على إيصال المساعدات، فإن المنظمة الدولية للهجرة والشركاء يبحثون عن طرق بديلة لنقل 
المأوى األساسي والمستلزمات المنزلية وإمدادات آلية االستجابة السريعة. وقدمت المنظمة المساعدة الطارئة في شكل حقائب آلية 
االستجابة السريعة والمساعدات النقدية متعددة األغراض إلى 6,580 شخصًا )940 أسرة(. ومع التوسع السريع في األنشطة، تم توزيع 
المأوى والمستلزمات المنزلية على 2,730 )455 أسرة( شخصًا، وتم تقديم مياه الشرب اآلمنة لـ 91,000 شخصًا. ومن خالل خط مخزون 
والصرف  والمياه  المأوى  مواد  بتخزين  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقوم  للهجرة،  الدولية  المنظمة  تديره  الذي  القطاعات  متعدد  الطوارئ 
الصحي لتوزيعها في حاالت الطوارئ، مع التسليم بأن االحتياجات الحالية تفوق قدرات الشركاء. كما تستجيب الفرق الصحية المتنقلة 
ومرافق الطوارئ الصحية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة لتزايد تدفق المرضى، حيث تقدم الدعم الصحي الطارئ لحاالت سوء التغذية 

الحاد وأمراض الجهاز التنفسي واالصابات ألكثر من 1,200 من الوافدين الجدد في األسابيع األخيرة.

عائلة نزحت حديثًا بسبب القتال في مأرب تلجأ إلى أحد مواقع النزوح 
© المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي 

نقاط المناصرة
واألثر  النزوح  من  المزيد  إزاء  بالقلق  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتشعر  أولوية،  مأرب  في  النسبي  االستقرار  على  الحفاظ  يعد 
اإلنساني على المدنيين. ويجب أن يستمر الشركاء، الذين لديهم تأثير، في المناصرة ضد تصعيد أعمال القتال. وتكرر المنظمة 

الدولية للهجرة الدعوات لجميع أطراف الصراع إلى احترام القانون اإلنساني الدولي وتجنب استهداف المدنيين مهما كان األمر.
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أبرز نقاط االستجابة 
يتألف فريق المنظمة الدولية للهجرة في مأرب 
من 21 موظفًا دوليًا و 246 موظفًا محليًا  من 
موظفي الدعم والبرامج في مأرب باإلضافة 
التحشيد  في  يعملون  شخص   200 إلى 
المجتمعي وباحثين ميدانيين. و يقود الفريق 
لتقييم  األولوية  ويعطي  االستجابة،  أنشطة 
االحتياجات الطارئة ويسجل النازحين الوافدين 
آلية  المساعدة من خالل  حديثًا للحصول على 
السلطات  مع  وبالتعاون  السريعة.  االستجابة 
جهود  بتنسيق  المنظمة  تقوم  المحلية، 
االستجابة في مأرب من خالل قيادتها للكتلة 
وتنسيق  المخيمات  إلدارة  الفرعية  الوطنية 
للصحة،  الفرعية  الوطنية  والكتلة  أنشطتها 
الفرعية  الوطنية  الكتلة  قيادة  ومشاركتها في 
وعملها  والنظافة،  الصحي  والصرف  للمياه 
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 

877
أسرة  تلقت حقائب آلية 

االستجابة السريعة

940
شخصًا حصلوا على 

المياه

91,962
غطاء بالستكي )طربال( 

تم تقديمه

19,564
أسرة تلقت دعم 

المواد غير الغذائية

453

شخصًا تم الوصول إليهم 
بأنشطة تعزيز النظافة

12,396
مشورة طبية طارئة تم 

تقديمها 

6,400
شخصًا يستفيدون من 

إعادة تأهيل مستشفيين

84,000
خيمة عائلية تم 

توزيعها

84
نازح يستفيدون من البنية التحتية 

المحسنة للصرف الصحي 

7,512

مواقع النازحين التي تتلقى دعم من المنظمة الدولية للهجرة 

صرواح

الجوبه

مدغل

رغوان

جبل مراد

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

نازحون جدد يتلقون مواد المأوى الطارئ في مأرب 
© المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي 
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لمحة عامة عن االستجابة

تتلقى 24,027  أسرة في 34 موقعًا الستضافة النازحين الرعاية الدورية 
نطاق  على  الفجوات  وتنتشر  المخاطر.  وتقليل  الصيانة  بالمواقع، ودعم 
واسع، ال سيما مع استمرار فتح مواقع جديدة وانتقال نازحين جدد إلى 
بتنفيذ  أنشطتها  وتنسيق  المخيمات  إدارة  فرق  وتقوم  مزدحمة.  مواقع 
أنشطة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها األساسية حول تحديد المخاطر 
من  والحد  المواقع  وتحسينات  التحتية،  البنية  وتحسين  منها،  والتخفيف 
الشكاوى  وآليات  المجتمع،  وتحشيد  التوعية  وحمالت  فيها،  المخاطر 
النازحين  باحتياجات  يتعلق  فيما  سيما  ال  اإلحالة  وآلية  والمقترحات، 
والمساعدات  الغذائية  غير  والمواد  المأوى  إلى  يحتاجون  الذين  الجدد 
المعلومات  خرائط  المجتمعية، وخدمة ورسم  المشاركة  وتعزيز  الغذائية، 
عام  بداية  ومنذ  النازحين.  مواقع  داخل  عاجلة  احتياجات  ألي  واالستجابة 
وفي  مأرب.  في  النازحين  مواقع  في  حريقًا   64 عن  اإلبالغ  تم   ،2021
أكتوبر، تم تسجيل 6 حوادث حريق، وال يزال خطر نشوب الحرائق مرتفعًا 

وسط االكتظاظ

رعاية المواقع وصيانتها

مأرب  في  النازحين  من  المائة  في   75 حوالي  أن  إلى  التقديرات  تشير 
يحتاجون إلى أنظمة مياه آمنة وموثوقة  ويفتقر أكثر من 80 في المائة 
من الوافدين الجدد إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الكافية. 
والصرف  المياه  لمساعدة  األولوية  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتعطي 
الصحي والنظافة في 40 موقع للنازحين، مع التركيز على توسيع شبكات 
طارئة  حلول  على  الحصول  وتوفير سبل  النفايات،  إدارة  وتحسين  المياه 
النظافة األساسية والقابلة  للمياه والصرف الصحي، وتوزيع مستلزمات 
لالستهالك إلى جانب تقديم جلسات التوعية حول كوفيد - 19 والنظافة 
من  الجدد  للوافدين  للهجرة  الدولية  المنظمة  تستجيب  كما  الشخصية. 
النازحين في 40 موقع تدعمها المنظمة بتقديم خزانات عائلية ألولئك الذين 
المؤهلين  لغير  النظافة  مستلزمات  حقائب  وتوزيع  خزانات،  لديهم  ليس 

للحصول على حقائب آلية االستجابة السريعة.

المياه والصرف الصحي والنظافة 

وتعمل  حديثًا،  النازحة  لألسر  الغذائية  غير  والمواد  المأوى  فرق  تستجيب 
أكتوبر،  االحتياجات. وفي  تلبية  الكتلة لضمان  وثيق مع شركاء  نحو  على 
تم تقديم 453 حقيبة من المواد غير الغذائية، و 84 خيمة عائلية، و 594 
للنازحين  موقعًا   26 في  نازحة  عائلة   455 إلى  )طربال(  بالستيكي  غطاء 
المأوى  تأهيل  إعادة  الفرق  تواصل  كما  والجوف.  مأرب  محافظتي  في 
وأنشطة المأوى االنتقالي ألولئك الذين يعيشون في حالة نزوح طويل 
لحوالي  المأوى  أنشطة  مقابل  المال  تقديم  في  الشروع  مع  األمد، 
أنحاء  جميع  في  لالحتياجات  سريع  تقييم  إجراء  حاليًا  ويتم  أسرة.   1,100
النازحين للحصول على  المزيد من  الوادي لتسجيل  مأرب المدينة ومأرب 

المساعدة.

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 من النازحين والمهاجرين 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 
مؤخرًا  المنظمة  أنشأت  كما  الضعفاء.  للنازحين  واستجابة  مورد  نقطة 
نقطة استجابة للمهاجرين في مأرب الوادي إلدارة الحاالت وتقديم الدعم 

للمهاجرين. الصحي 

الحماية

المجتمعية في  التحتية  للبنية  23 مشروعًا  للهجرة  الدولية  المنظمة  تنفذ 
مأرب، وفي أكتوبر تم االنتهاء من أعمال إعادة التأهيل في مركزين صحيين 

في مدينة مأرب، وقد استفاد منها 84,000 شخص.

االنتقال والتعافي

تغطي العيادة الثابتة والست الفرق الطبية المتنقلة 36 موقعًا الستضافة 
هذا  يغطي  وال  األسبوع.  معدله1,700 مشورة في  ما  وتقدم  النازحين، 
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 
للنازحين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة. و في عام 2018، كان هناك 
28 مرفقًا صحيًا تعمل بكامل طاقتها، و 60 منها تعمل بشكل جزئي، و 53 
ال تعمل، وقد انخفضت إمكانية الحصول على الخدمات الصحية بشكل أكبر. 
ويوجد حاليًا 14 مرفقًا صحيًا تعمل بكامل طاقتها، 56 منها تعمل بشكل 
َرت خمسة مستشفيات بسبب الصراع. وتقدر  جزئي و 64 ال تعمل. كما ُدمَّ
المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الصحة أن 17 مرفقًا على األقل من مرافق 
الخدمات  الستدامة  الدعم  إلى  ماسة  حاجة  في  والثانوية  األولية  الصحة 

الصحية.

الصحة
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