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لمحة عامة عن الوضع 

تحركات النازحين خالل األسبوع الماضي، لم تتغير الخطوط األمامية بشكل ملحوظ في مأرب، حيث تركزت 
أعمال القتال البري العنيف والقصف المكثف في جنوب وغرب مدينة مأرب حول جبال البلق. 
أدى الصراع المستمر إلى عمليات نزوح واسعة النطاق إلى مواقع النازحين المكتظة في مدينة 
مأرب ومأرب الوادي، مما أدى إلى الضغط على الخدمات العامة والبنية التحتية والمساعدات 
اإلنسانية. فمنذ سبتمبر، نزحت  7,553 أسرة أي حوالي 46,000 شخص1 في مأرب، حيث 
أن العديد منهم نزحوا للمرة الرابعة أو الخامسة، وشهدت مواقع النزوح في مأرب زيادة بنحو 
عشرة أضعاف في الوافدين الجدد. ومن بين المتضررين من الصراع  حوالي 3500 مهاجر، 

حيث تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن السبل قد تقطعت بهم في مختلف أنحاء المحافظة.

وخالل شهر نوفمبر2، نزح ما يقدر بنحو 16,014 فردًا، معظمهم من مديرية الجوبة ومديرية 
صرواح، إلى مأرب الوادي )9,132 وافدًا جديدًا( ومدينة مأرب )6,882 وافدًا جديدًا(. وشهد 
األسبوع الماضي وحده نزوح 624 فردًا. ومع اقتراب خطوط المواجهة من الطرق الجنوبية 
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والغربية لمدينة مأرب، واجهت الفرق الميدانية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة صعوبات في الوصول إلى بعض مواقع النازحين داخليًا 
وتراقب الوضع في موقعين تديرهما المنظمة الدولية للهجرة وال يمكن الوصول إليهما حاليًا من قبل الجهات العاملة في المجال اإلنساني 
بسبب قربها من خطوط المواجهة. وقد بدأ الناس بالفعل في االنتقال من هذه المواقع إلى مدينة مأرب ومأرب الوادي. وعلى الرغم من 
اقتراب خطوط المواجهة، أعربت معظم العائالت عن نيتها البقاء ألطول فترة ممكنة في مدينة مأرب ومأرب الوادي حيث تتواجد الجهات 
العاملة في المجال اإلنساني. ويتوقع خبراء النزاع تزايد التهديدات على للمدنيين، ال سيما النساء واألطفال، مع ارتفاع معدل الهجمات على 

األماكن المدنية أو مواقع النازحين داخليًا أو المناطق القريبة منها.

 يعيش الكثيرون في مواقع مكتظة أو تجمعات في المناطق الحضرية، حيث تتمثل أكبر الفجوات في المأوى، والمواد غير الغذائية، والمياه 
والصرف الصحي. ويستنفد الكثير من هؤالء النازحين مدخراتهم من خالل استئجار أماكن مؤقتة للمعيشة، أو الذهاب إلى الفنادق، أو 

حتى 27 نوفمبر*
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اإلقامة في مالجئ مؤقتة على جانب الطرقات؛ فقد باغتهم الصراع وفروا على عجل تاركين وراءهم أشياءهم ومقتنياتهم. وينتقل آخرون 
أيضًا إلى مواقع النزوح الحضرية في مدينة مأرب ليكونوا أقرب إلى الخدمات. ومع ازدياد هذه الظروف سوءًا، يطلب النازحون مساعدة 

المأوى الذي ُيَشكِّل حاجتهم الرئيسية، لالحتماء من الطقس البارد.

وبصفتها المنظمة ذات التواجد األكبر في مأرب، تقدم المنظمة الدولية للهجرة منذ بداية عام 2021م المساعدات اإلغاثية األساسية في 65 
موقعًا للنازحين والمهاجرين تضم نحو 200,000 شخص، وتشمل هذه المساعدات المأوى، والخدمات الصحية، واألدوات المنزلية، وخدمات 
المياه والصرف الصحي والنظافة، ودعم الحماية، والمساعدات النقدية، وذلك لتغطية االحتياجات العاجلة. ومنذ سبتمبر، قام فريق إدارة 
المخيمات وتنسيق أنشطتها التابع للمنظمة الدولية للهجرة بتسجيل 1,646 أسرة أو حوالي 10,000 فرد في 34 موقعًا تديرها المنظمة 
الدولية للهجرة للتأكد من أن جميع الوافدين الجدد يحصلون على المساعدات التي تلبي احتياجاتهم. ومن بين الوافدين الجدد، تلقت 930 
أسرة المساعدة من خالل آلية االستجابة السريعة، بما في ذلك المستلزمات المنزلية األساسية والمساعدات النقدية لتلبية االحتياجات 
العاجلة. كما تعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع عمليات توزيع المأوى الطارئ لتصل إلى 450 أسرة هذا األسبوع. ويستجيب فريق 
الحماية لألزمة المستمرة، فقد قام في نوفمبر بتقييم وتسجيل 263 نازحًا للحصول على خدمات إدارة الحالة. وفي موقع السويداء للنازحين 
داخليًا )ثاني أكبر موقع للنازحين في المحافظة(، تطلق المنظمة الدولية للهجرة تقييمًا للحماية بالتنسيق مع كتلة الحماية التي ستقوم برصد 
مخاطر الحماية الحالية والثغرات في الخدمات. وبينما تقوم السلطات المحلية بتوسيع مواقع النازحين الحالية أو إنشاء مواقع جديدة، ال 
دت  سيما في مأرب الوادي، تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدات الطارئة حيث توجد فجوات. فخالل الفترة ما بين  20-27 نوفمبر، زوَّ
المنظمة الدولية للهجرة حوالي 11,300 أسرة في سبعة قطاعات في الجفينة بالمياه المنقولة بالشاحنات والخدمات الطارئة األخرى في 
مجال المياه والصرف الصحي والنظافة. وفي مأرب الوادي، حيث يتم إنشاء موقع جديد للنازحين داخليًا، ستقوم المنظمة الدولية للهجرة 

بتركيب نقاط مياه وتوزيع المياه والخزانات وحقائب مستلزمات النظافة.
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يعتبر الحفاظ على االستقرار النسبي في مأرب أولوية، ويساور  المنظمة الدولية للهجرة القلق إزاء المزيد من النزوح باإلضافة إلى التأثير 
اإلنساني على المدنيين. ويجب على أولئك الذين لديهم نفوذ أن يواصلوا الدعوة ضد تصعيد أعمال االقتتال. وتكرر المنظمة الدولية 

للهجرة دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى احترام القانون اإلنساني الدولي وتجنب استهداف المدنيين مهما كلف األمر. 
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يتألف فريق المنظمة الدولية للهجرة في مأرب من 21 موظفًا دوليًا و 246 موظفًا محليًا  من موظفي الدعم والبرامج، باإلضافة إلى ما 
يقرب من 200 شخص يعملون في التحشيد المجتمعي وباحثين ميدانيين. ويقود الفريق أنشطة االستجابة، ويعطي األولوية لتقييم 
االحتياجات الطارئة وتسجيل النازحين الوافدين حديثًا لتقديم المساعدة لهم من خالل آلية االستجابة السريعة. كما تعمل المنظمة بشكل 
وثيق مع السلطات المحلية، و 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 اإلمداد الطارئ للمأوى والمواد غير الغذائية. 

European Union

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في مأرب مدعومة من

“يسعدني كثيرًا أن العيادة المتنقلة تتوقف من وقت آلخر بالقرب من مأواي، ودائمًا ما يكون هناك قابلة مستعدة لتقديم المشورة 
المناسبة والدواء.” هذا ما قالته زمزم البالغة من العمر 31 عامًا وأم لثالثة أطفال نزحت من إب إلى الجفينة قبل عام.

أجبر الصراع والوضع االقتصادي المتدهور العديد من الرجال النازحين على البحث عن عمل في أماكن أخرى من البالد. وهذا يعني أن 
النساء يتحملن مسؤولية إعالة أسرهن بمفردهن في ظل تضاؤل الموارد واالفتقار حتى إلى أبسط الخدمات الصحية.

وأضافت زمزم: “معظم الحوامل أو المرضعات ال يتمتعن بصحة جيدة وأطفالهن يعانون من سوء التغذية”.

الخدمات الطبية تصل إلى المجتمعات التي اضطرت إلى الفرار في مأرب
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