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المنظمة الدولية للهجرة - اليمن

المنظمة الدولية للهجرة

نظرة عامة على الوضع

التأثير اإلنساني

أكبر  في  يتسبب  مأرب  في  المتصاعد  الصراع  يزال  ال 
نزوح في اليمن. فقد نزحت حوالي 21000 أسرة منذ بدء 
القتال في يناير 2020. وفي اآلونة األخيرة، بدًءا من 8 
فبراير، ازدادت األعمال العدائية في أجزاء من غرب وشمال 
أسرة.   1400 أكثر من  نزوح  إلى  أدى  مأرب، مما  وجنوب 
ومن المحتمل أن يكون العدد الفعلي للنازحين أعلى وذلك 
المنظمة  قبل  من  النازحين  تسجيل  أنشطة  استمرار  مع 
الناس  يتحرك  عام،  وبشكل  وشركائها.  للهجرة  الدولية 
بشكل أساسي داخل مناطق صرواح )962 أسرة( ومدينة 
توجد  أسرة(، حيث   63( الوادي  أسرة( ومأرب   376( مأرب 
في هذه المناطق مواقع نزوح مكتظة، وقدرات االستجابة 

فيها مشتتة.

تكثيف  اإلنساني  العمل  شركاء  من  الوضع  ويتطلب 
محافظة  وتستضيف  عاجلة.  بصورة  االستجابة  أنشطة 
أكبر  نازح داخلًيا، حيث يشكل ذلك  مأرب ما يقدر بمليون 

وقد أدى الصراع المتصاعد في أجزاء من مأرب إلى إجبار المزيد 
النازحون  ويأتي  ديارهم.  من  الفرار  على  الناس  من  والمزيد 
الجدد بشكل أساسي من مواقع استضافة النازحين في أجزاء 
أخرى من مواقع صرواح، و الزور، وذنة الصوابين، وذنة الهيال. 
أما بالنسبة للجزء األكبر من النازحين فقد انتقلوا إلى موقع 
الروضة في صرواح بسبب قربه من مواقعهم األصلية على 
األرجح، والروابط العائلية هنا، واالكتظاظ في مدينة مأرب. وقد 
نزح غالبية النازحين داخلًيا عدة مرات، حيث أفادوا أنهم قد تعبوا 
من التنقل وعدم اليقين بشأن الحركات المتكررة. وقبل النزوح 
للنازحين ، بصرواح، يستضيف ما  الروضة  األخير، كان موقع 
يقدر بـحوالي 677 أسرة في منطقة صخرية كبيرة ومنبسطة 
بين سلسلتين جبليتين بالقرب من سد مأرب – ويقترب عدد 
سكان المخيم اليوم من ضعف هذا العدد. وتقع الروضة إلى 
الشرق من البحيرة التي شكلها سد مأرب، وقد انتقل النازحون 
بين  الطريق  ويمر  توجد مخيماتهم.  الغربي حيث  الجانب  من 
الروضة في صرواح ومدينة مأرب عبر فجوة تتخلل السلسلة 
الجبلية، وعلى الرغم من وجود نقاط التفتيش هنا، إال أنه لم 

يتم فرض أي قيود على التنقل إلى الروضة حتى اآلن.

عدد للنازحين داخلًيا في اليمن. ويعيش النازحون في ما يقارب من 125 موقًعا في مختلف أنحاء المحافظة، و يمثل مخيم الجفينة أكبر 
موقع للنازحين داخلًيا في البالد، حيث يستضيف 10,000 أسرة نازحة في مدينة مأرب. وعلى مدار فترة الصراع منذ يناير 2020، انتقل غالبية 
النازحين داخلًيا إلى مدينة مأرب )٪70( وكان العبء كبيًرا على الموارد في المنطقة والتي كانت موطًنا لـحوالي 40,000 شخص فقط في 
رت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها ظهور 19  عام 2014 م. وتنتشر فجوات الخدمات في جميع المواقع والقطاعات. ففي عام 2020، قدَّ
موقًعا أو تجمًعا غير رسمي للنازحين، وكانت آخر مرة رأى فيها الشركاء هذا العدد الكبير من المواقع الجديدة في مأرب في عام 2016 عندما 
تم إنشاء 24 موقًعا جديًدا في غضون عام. ومع استمرار القتال، من المتوقع أن يستمر الوضع في التدهور وأن تتسع فجوات الخدمات مع 
استمرار الناس في الفرار نحو الضواحي الشرقية لصرواح و مدينة مأرب. ويعمل الشركاء في المجال اإلنساني على تنفيذ خطط لالستجابة 
لما يصل إلى 15,000 أسرة )105,000 شخص( قد تنزح خالل األشهر الستة المقبلة إلى مأرب المدينة ومأرب الوادي. وفي حالة وصول 
ر المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها أن 385,000 شخص سينزحون إلى حضرموت وشبوة. ويكمن التحدي األكبر  القتال إلى مدينة مأرب، ُتَقدِّ

في الوجود المحدود للشركاء وعدم وجود الموارد الكافية لمواصلة أنشطة االستجابة والتأهب.
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المسلح  النزاع  من  مقربة  على  النازحين  موقع  يزال  فما  حديًثا.  للنازحين  متعددة  بصرواح صعوبات  الروضة  موقع  البيئة في  وُتَشكِّل 
المستمر، كما أن أصوات إطالق النار والقصف تحدث بشكل متكرر. وأفاد النازحون هناك بأنهم قلقون على سالمتهم، إلى جانب عدم 
اليقين بشأن ما إذا كان خط المواجهة سيتحول في اتجاه الموقع أم ال. ويؤثر القتال أيًضا على النازحين الذين يجلبون المياه لالستخدام 

المنزلي من البحيرة القريبة، حيث يخشون الوقوع في مرمى تبادل إطالق النار.

ال يزال الوضع متردًيا في مدينة مأرب ومأرب الوادي. فقد استمر النازحون في الوصول من مواقع أخرى، وإن كان ذلك بأعداد أقل من 
وصولهم من صرواح. وبالرغم من ذلك، لم يتم سد فجوات الخدمة الحالية عبر المواقع الرسمية وغير الرسمية إلى حد كبير، وتتعرض 
السلطات المحلية والمجتمعات المستضيفة لضغوط كبيرة. واستقبلت مدينة مأرب، ومخيم الجفينة على وجه الخصوص، أكبر عدد من 
النازحين داخلًيا منذ عام 2020م. وفي عام 2019م أيًضا، كان مخيم الجفينة أكبر موقع نزوح في اليمن، واليوم، زاد عدد السكان فيه ثالثة 

أضعاف، من 3000 أسرة إلى 10,000 أسرة بحلول ديسمبر 2020م.

آلية  لمساعدتهم من خالل  الطارئة  بالحقائب  بتزويدهم  للهجرة وشركاؤها  الدولية  المنظمة  تقوم  النزوح،  األسر حديثة  عند وصول 
يتم جمع  السريعة،  االستجابة  آلية  لمساعدات  الجدد  النازحين  وأثناء تسجيل  الجديد.  التكيف مع محيطهم  السريعة في  االستجابة 

لة من 897 من نازحي صرواح منذ الثامن من فبراير: المعلومات األساسية من هذه األسر. وفيما يلي النتائج الُمَحصَّ

تحت المجهر: آلية االستجابة السريعة

% Headed-Households

Shelter Conditions

No

Yes

% HHs Living with Disability or Medical Condition

3rd

2nd

1st

Number of Times the HH has been Displaced

No

Yes

Sharing Shelter with other HHs

3rd

2nd

1st

Shelter type
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مبنى حكومي (3) 

مأوى طارئ (2)
نوع المأوى

عدد مرات نزوح األسرة مشاركة المأوى مع أسر أخرى 
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نقاط الدعوة

أبرز إنجازات االستجابة اإلنسانية

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في مأرب مدعومة من

تواصل المنظمة الدولية للهجرة دعوة الشركاء لتكريس جهود االستجابة في مأرب. وهناك احتياجات إنسانية حادة وواسعة النطاق 	 
النزوح الذي تم توقعه في عام 2020م يحدث حالًيا ويزيد من الضغط على الشركاء  تلبيتها، وفي الوقت نفسه، فإن  لم يتم 
والسلطات المحلية. وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة،تماشًيا مع خطط التأهب اإلنساني، المزيد من الصدمات والفجوات المتزايدة 
في األشهر القادمة. وتدير المنظمة الدولية للهجرة مركًزا إنسانًيا مشترًكا ويمكن أن توفر الدعم اللوجستي ومساحة مكتبية لتسهيل 

استجابة الشركاء.

يعتبر الحفاظ على االستقرار النسبي في مأرب أولوية، وتعرب المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها بشأن المزيد من النزوح باإلضافة 	 
إلى التأثير اإلنساني على المدنيين. ويجب على أولئك الذين لديهم تأثير أن يواصلوا الدعوة ضد تصعيد األعمال العدائية.

يتألف فريق المنظمة الدولية للهجرة من 18 موظًفا دولًيا و 125 موظًفا محلًيا  من موظفي الدعم والبرامج في مأرب 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 حديًثا 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 مخزون الطوارئ للمأوى والمواد غير الغذائية.

تواصل المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ أنشطة متعددة القطاعات لالستجابة لالحتياجات المنتشرة في أرجاء صرواح ، ومدينة مأرب، ومأرب 
الوادي. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في موقع الروضة الستضافة النازحين في  صرواح لـيستفيد 
بذلك 1,689 أسرة )بمتوسط  93,000 لتر في اليوم(. وتخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوزيع خزانات مياه إضافية لتغطية المزيد من االحتياج 
لـعدد 527 أسرة، وبالرغم من ذلك ال تزال المراحيض ومرافق االستحمام ومرافق اإلمداد بالمياه غير كافية، مع عدم وجود خيارات للفصل 
بين الجنسين بسبب العدد المحدود للمرافق. كما تقدم المنظمة الدولية للهجرة في كل من مأرب المدينة، ومأرب الوادي دعم آلية االستجابة 
السريعة ومساعدات المأوى للنازحين الوافدين حيث تلقت 420 أسرة نازحة من صرواح مساعدات آلية االستجابة السريعة، وقد قامت المنظمة 
الدولية للهجرة بالتحقق من 286 نازًحا جديًدا في مدينة مأرب والوادي لتزويدهم بمساعدات المأوى والمواد غير الغذائية، وطلبت المواد من خط 
مخزون الطوارئ. ومن خالل أدوارها المشتركة/القيادية في الكتل الوطنية الفرعية، تعمل المنظمة الدولية للهجرة عن كثب مع الشركاء لالستجابة 

عبر كتلة المأوى والمواد غير الغذائية ، وكتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، وكتلة الحماية وآلية االستجابة السريعة .

وتعد زيادة جهود التأهب واالستجابة من أولويات المجتمع اإلنساني. وتساهم المنظمة الدولية للهجرة، من خالل أدوارها في مختلف الكتل، 
في إنشاء خطة تشغيلية مشتركة بين الكتل والتي من شأنها أن تساعد في توجيه االستجابة. من خالل خط مخزون الطوارئ متعدد القطاعات، 
تعمل المنظمة الدولية للهجرة أيًضا على توفير المخزون الطارئ لالستجابة في مجال المأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي 
والنظافة، وإتاحة هذا المخزون الستخدام الشركاء، والمنظمة في طور نشر مخزون إضافي في مأرب. وفي الوقت الراهن تتوفر المواد 

الالزمة لدعم 2,000 أسرة بشكل فوري.

أسرة نازحة، تشارك مأواها مع أشخاص حديثي النزوح، تقوم بطهي الطعام وغسل األوعية ©المنظمة الدولية للهجرة، 2021م /إلهام .العقابي


