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 لمحة عامة حول األوضاع 

، مستمرة دون انقطاع، خاصة في األجزاء الغربية  2021مأرب في األسبوع األول من فبراير  في مديريات  ال تزال المواجهات المسلحة، التي اندلعت في عدة 

شخص( بحسب تقارير المنظمة الدولية للهجرة. أغلبية هؤالء النازحين    11,000أسرة )نحو    1,532والشرقية من المحافظة. أدى ذلك إلى نزوح ما ال يقل عن  

األعمال القتالية مما    اقتراب النزوح نتيجة    واقعجبر بعض النازحين على الهروب من م؛ كما أ ض أعنف المعاركمديرية صرواح؛ التي ال تزال تشهد بعمن  
   أفاد أغلبية النازحين أنهم نزحوا للمرة الثالثة أو الرابعة. وا. جعلهم ينزحون مجدد  

 

أكبر عدد من النازحين في  تستضيف محافظة مأرب  وفق ا للسلطات المحلية،  
بنحو   يقدر  يعيش بعضهم في ما  للنازحين. وتستضيف    125اليمن،  موقع ا 

موقع ا للنزوح،    14  ما ال يقل عن  نازح في   30,000مديرية صرواح نحو  

بوقوع   تفيد  تقارير  وردت  بحسب  كما  مختلفة.  مواقع  من  بالقرب  المعارك 
جرة، كان يعيش أغلبية النازحين حديث ا في مواقع  تقارير المنظمة الدولية لله

النزوح، وأفادت التقارير أن بعض النازحين حملوا معهم مآويهم إلى مواقع  
للنزوح    مخيمات نزوحهم الجديدة. انتقل أغلبية النازحين الجدد من ثالث أكبر  
الهيال   وذنة  الصوابين  وذنة  الزور  وهي  الروضة    مخيمإلى  في صرواح 

بعض   أيضا   لجأت  مديرية صرواح.  في  أيضا   الواقعة  أراك  في  للنازحين 
مأرب،   ومدينة  الوادي  مأرب  مديرية  إلى  النازحة  أن  األسر  المتوقع  ومن 

ث تعتبر حي  ،يؤدي المزيد من النزوح إلى جلب أشخاص جدد إلى هذه المناطق
وتفيد التقارير أن االحتياجات شديدة.  للغاية    مكتظةالنزوح    مخيمات  ظروف

نحو   نزوح  إلى  الميدانية  التقارير  محافظة صنعاء   167وتشير  إلى  أسرة 

 ومدينة صنعاء. 
 

 
 

 األثر اإلنساني واالحتياجات اإلنسانية 

 
 

القتالية  و األعمال  عن  الناتج  األكبر  العبء  بتحمل  والنازحين  المحليين  السكان  يستمر 
الفرار من مجتمعاتهم  المستمرة، شهد البعض منهم تدمير منازلهم أمام أعينهم أو أُجبروا على  

يزال العدد اإلجمالي   النزوح. وال  النازحين    للضحاياالمحلية ومواقع  المدنيين واألشخاص 
حصائيات المنظمة  إجراء استمرار القتال في المناطق المتضررة. في حين قدرت    غير واضح

مارس    9فبراير و   8شخص( للفترة ما بين    11,000أسرة )  1,532الدولية للهجرة نزوح  

للحكومة  2021 )التابعة  للنازحين  التنفيذية  الوحدة  تقديرات  أشارت  نزوح  ،  إلى  اليمنية( 

فبراير. وتقدر الوكاالت اإلغاثية أن من    27شخص( حتى    14,371أسرة )نحو    2,053

عداد كبيرة  المحتمل أن تكون األعداد الفعلية لألسر النازحة أعلى من ذلك بكثير. وقد فرت أ
ي  مان ا ضمن نطاق مديرية صرواح ومديرية مأرب الوادأ من األسر النازحة إلى مناطق أكثر  

النزوح   ومخيمات  مواقع  من  الثانية  للمرة  نازحة  الحاالت  معظم  وتعتبر  مأرب،  ومدينة 
الموجودة إلى مناطق أكثر أمان ا في مديرية صرواح. وبحسب التقارير الواردة عن المنظمة  

أسرة    677الدولية للهجرة، شهد مخيم الروضة للنازحين في صرواح، الذي يستضيف  

اقبل اندالع األعمال القت    ، زيادة عدد النازحين المستضافين ثالثة أضعاف قدرته. الية مؤخر 
إلى استنفاد الموارد الموجودة في المخيم، وتأجج التوترات بين النازحين المقيمين الموجودين مسبق ا والوافدين الجدد. وبحسب تقارير   أدى هذا التوافد للنازحين

المستضافين في الموقع. كما جعل    بحماية وسالمة النازحينمن مناطق القتال مخاوف كبيرة تتعلق    خيم لمقرب ا  يثيرمجموعة قطاع تنسيق وإدارة المخيمات،  
 تقديم الخدمات لهم أكثر صعوبة. 

 

االنتقال مرة أخرى. لم يهدأ  أن يجبرهم القتال على من احتمالية ن حديث ا قلقين بشأن سالمتهم ويخشون ون مسبق ا والنازحوالموجود نواألشخاص النازحال يزال 
مزدحمة    مخيمات النازحين  تعتبرصرواح وإلى مدينة مأرب، حيث    يرية القتال، وإذا استمر، فمن المتوقع أن يفر المزيد من المدنيين باتجاه الضواحي الشرقية لمد

  ا شخص    385,000شركاء العمل اإلنساني أن نحو  نحو مدينة مأرب ومحيطها القريب، يقدر    القتالية األعمال    في حال انتقلتقدرات االستجابة.  استنزفت  بالفعل و

 

  فبراير. 8أسرة منذ   1,532تقدر المنظمة الدولية للهجرة نزوح 
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كبيرة على    أعباءيجعل الوصول إلى الخدمات والمساعدات أكثر صعوبة، ويفرض  سيمكن أن ينزحوا خارج المدينة إلى محافظتي حضرموت وشبوة. وهذا  
ا لألسر النازحة حديث ا وهي المساعدات  في الميداناني  اإلنس  شركاء العملحدد  والموارد المحدودة المتاحة.   اإليوائية والغذائية ومساعدات    االحتياجات األشد إلحاح 

 المياه والصرف الصحي والصحة والحماية. 

 االستجابة اإلنسانية 

 

يستمر شركاء العمل اإلنساني بتوسيع نطاق االستجابة والجاهزية. أرسل مكتب تنسيق الشؤون  
فريق عمل التنسيق الموجود في    بتحويلوسيقوم  إلى محافظة مأرب  ن من موظفيه  ي اإلنسانية اثن 

يتألف فريق العمل  وذلك لتعزيز التنسيق في المحافظة.    لمتكام  إقليمي  تنسيق  فريقإلى  مأرب  
المياه   المأوى،  المخيمات،  إدارة  الغذائي،  األمن  تشمل  والتي  قطاعية  مجموعات  تسع  من 
التعليم.   الحماية،  التغذية،  السريعة،  االستجابة  آلية  الصحة،  والنظافة،  الصحي  والصرف 

المجموعات   إلى ذلك وبالتنسيق مع شركاء  الشؤون  باالضافة  تنسيق  انتهى مكتب  القطاعية، 
اإلنسانية من وضع الخطة التشغيلية لمأرب، التي تركز على التدخالت اإلنسانية الرئيسية لتغطية  

يتم    105,000شخص: منهم    200,000االحتياجات الخاصة بنحو   شخص من المتوقع أن 

ل اإلنساني المساعدات  نزوحهم خالل الستة األشهر القادمة. بحسب الخطة، سيقدم شركاء العم 
ا من وصولهم. وتهدف الخطة    90العاجلة المنقذة لألرواح إلى النازحين حديث ا على مدار   يوم 

بالمائة من إجمالي النازحين الذين   80أو    – نازح بحاجة ماسة    95,000أيضا  إلى دعم نحو  

  ه المناطق في هذ  يتواجد يعيشون في مخيمات النزوح في مأرب الوادي ومدينة مأرب. حيث  
    أكبر تجمع للنازحين ويتوقع أن تستضيف المزيد من الوافدين الجدد خالل الفترة القادمة. 

 

 
في جميع أنحاء    شكلت محدودية عدد شركاء العمل اإلنساني الذين يتمتعون بتواجد تشغيلي كامل وقدرات مطلوبة تحدي ا أمام تقديم المساعدات إلى النازحين

منظمة غير    12منظمة إغاثية، تتألف من سبع وكاالت أمم متحدة وست منظمات غير حكومية دولية و   25ت المناسب. وال تزال نحو  محافظة مأرب في الوق

 بالفعل. نازح   12,000حكومية وطنية، تعمل في المحافظة. حيث تمت مساعدة نحو  
  

الجاهزة   األغذية  فيها  بما  لألرواح،  المنقذة  المساعدات  السريعة  االستجابة  آلية  قدم شركاء 
أسرة نازحة في    2,230لألكل وأطقم مواد النظافة وأطقم مواد االنتقال الخاصة بالنساء، إلى  

من بينها صرواح ومدينة مأرب والجوبة، باالضافة إلى  خمس مديريات من محافظة مأرب،  
في المحافظات المجاورة. باالضافة إلى ذلك، عمل شركاء مجموعة قطاع األمن    مديرية 23

 شخص(.  8,500أسرة )نحو    1,211الغذائي والزراعة على توزيع المساعدات الغذائية إلى  
أسرة    1,700ويجري وضع الخطط المتعلقة بتقديم السالل الغذائية وأطقم المواد اإليوائية إلى  

أسرة نازحة    1,000ن، والمساعدات النقدية متعددة األغراض إلى  في مخيم الروضة للنازحي 

 رب ومديرية صرواح. أحديثا  في مدينة م
 

إلى   الدعم  التغذية  قطاع  مجموعة  شركاء  عبر    82وقدم  العالجية  التغذوية  للبرامج  موقع ا 

الخارجية الصغار   46و  العيادات  واألطفال  الرضع  تغذية  نقاط  من    728وحشدت    من 

المتطوعين في مجال التغذية والصحة المجتمعية. يعتزم شركاء العمل اإلنساني نقل اإلمدادات  
شراف على جميع هذه المواقع العالجية في محافظة مأرب. ويدعم  عملية اإل  مع دعم من مواقع البرامج التغذوية العالجية عبر العيادات الخارجية،    اموقع    80إلى  

الذي يستضيف نحو   للنازحين،  الجفينة  الخدمات الصحية والتغذوية في مخيم  تقديم  أسرة في مدينة مأرب. وعملوا أيضا  على حشد    7,000الشركاء عملية 

حالة من حاالت سوء التغذية الحاد    66ة من العمر. ويقدم شركاء العمل اإلنساني الدعم لـطفل دون الخامس  25,000العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات التغذوية لـ 

 من النساء المرضعات والحوامل، الذين تم تحديدهم في مخيمات النزوح.  185حالة من حاالت سوء التغذية الحاد المعتدل و   234الوخيم، و 
 

تم   مدادات الصحية من عدن لدعم العمليات في محافظة مأرب.وجلب المعدات واإلق الطبية المتنقلة عمل شركاء العمل اإلنساني لقطاع الصحة على تفعيل الفر
ستة إلى مستشفى مأرب العام.   اضافة إلى أكياس الدم وأدوية التخدير، إلى المستشفيات في المناطق المتضررة، من بينهتقديم تسعة من أطقم مواد الجراحة، باإل

  30أسبوع. وعملوا أيضا  على حشد  من أطقم المواد في غضون    اثنين إضافيين  صابات، ويتوقع وصول  ركاء أيضا  خمسة من أطقم مواد معالجة اإلوقدم الش
إلى مركز العبر الصحي في    10منها إلى المرافق الصحية في محافظة مأرب و  20تقديم  أطقم المواد الصحية الطارئة المشتركة بين الوكاالت األساسية، تم   من

ا من النازحين من محافظة مأرب. وتعتزم مجموعة قطاع الصحة توزيع   من أطقم المواد الصحية الطارئة المشتركة    150حضرموت، الذي يستقبل عدد ا كبير 

بينهاون أسبوع،  معا ( في غض  بين الوكاالت )األساسية والتكميلية فريق طبي متنقل لتقديم  مستلزمات بنك الدم والمختبرات. ويعمل الشركاء على حشد    من 
على دعم مركز  الخدمات للنازحين في مخيم الروضة، بينما ستقدم ستة فرق متنقلة أخرى الخدمات إلى النازحين في المخيمات األخرى. وعمل الشركاء أيضا   

        ر العاملين واألدوية. الروضة الصحي من خالل توفي 
 

ب  بالتوليد والمواليد في حاالت الطوارئوتم تقديم الدعم الخاص  بالتوليد    الرعاية الشاملة الخاصة  في ثالثة من مستشفيات مأرب والرعاية األساسية الخاصة 
نجابية للمرافق الصحية في المحافظة. أرسل الشركاء  من أطقم مواد الصحة اإل  51والمواليد في حاالت الطوارئ في مرفق صحي واحد، في حين تم توفير  

مدادات الطبية إلى مستشفى مأرب العام وعدد  . ويستمرون في تقديم اإلالقتالية  األعمال  جرحى   لدعمكرى  وفريق من الجراحين إلى مستشفى  إسعاف  سيارات  

شركاء العمل اإلنساني مستمرون بتوسيع نطاق االستجابة في صرواح، مأرب. مصدر  

 لية للهجرة الصورة: المنظمة الدو

نازح في مأرب. المصدر: المنظمة الدولية للهجرة  12,000تمت مساعدة نحو   
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ا من النازحين.عيادات طبية    10من مرافق الرعاية الصحية األولية، كما تعتزم حشد   كما تم دعم خدمات صحة    متنقلة إلى المديريات التي تشهد عدد ا كبير 

      مدادات اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة للمرافق الصحية في أربعة من مديريات مأرب.  إاألمهات والمواليد في مستشفى الكرى وتم توفير 
أسرة مستضافة    1,050مدادات المياه اليومية إلى ما يقدر بنحو  إالصحي والنظافة مستمرين في تقديم  وال يزال شركاء عمل مجموعة قطاع المياه والصرف  

يعمل   خالل األسبوع القادم.   اخزان    550من المتوقع تركيب  و  حاليا  في مخيم الروضة للنازحين. ويجري التحضير لزيادة عدد خزانات تخزين المياه في المخيم،

وسيع بعض شبكات المياه الموجودة للوصول إلى مستفيدين جدد، من بينهم األسر النازحة حديثا . على الرغم  تنسيق الخطط مع السلطات المحلية لت الشركاء على  
لعراقيل  التي واجهت ا  من ذلك، يواجه الشركاء تحديات تتعلق بتغطية احتياجات الصرف الصحي في مخيم الروضة ومواقع النازحين األخرى في المحافظة،

(، واألوضاع األمنية غير المستقرة،  ثقيلة  معدات بسبب التكلفة المرتفعة المرتبطة بتركيب المراحيض )خاصة المناطق ذات التربة الصخرية التي تتطلب استخدام  
      ومخاوف بشأن احتمالية انتقال النازحين.

 

وقدمت أطقم المواد اإليوائية الطارئة    ،أسرة نازحة حديث ا عبر تقديم الخيام  243على مساعدة  عمل شركاء العمل اإلنساني في مجال المأوى والمواد غير الغذائية  

من أطقم المواد اإليوائية    283من المواد غير الغذائية و   286وال تزال عملية توزيع   أسرة.   554ووزعت حزم المواد غير الغذائية على    ،أسرة  311إلى  

من أطقم المواد اإليوائية الطارئة من عدن    500حزمة من حزم المواد غير الغذائية و  1,000تم في الوقت الراهن حشد    :ضافية إمدادات  إالطارئة قيد التنفيذ.  

أيام. أشار الشركاء أن مخزون المواد اإليوائية الطارئة والمواد غير الغذائية منخفض جدا نتيجة نقص التمويل وحذرت أنها لن    10في غضون  ويتوقع وصولها  

     تمكن من التعامل مع المزيد من حاالت النزوح. ت 
 

عي، مستهدفة جميع  ويستجيب شركاء العمل اإلنساني لمجموعة قطاع الحماية من خالل تقديم المساعدات النقدية واالستشارات القانونية والدعم النفسي االجتما
اآلمنة والفرق المتنقلة    فتياتن من مساحات النساء والا مساحت   عملت ضافة إلى ذلك،  اإلب األسر النازحة حديث ا، في حين ال تزال عملية مراقبة الحماية مستمرة.  

وتقدم   .2021سعافات النفسية األولية والمساعدات القانونية والجلسات التوعوية وخدمات اإلحالة منذ يناير  اإل شخص، مقدمة لهم    2,000على مساعدة نحو  

ضافة إلى  مدارس في مدينة مأرب، باإل  دعم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والمهارات الحياتية في خمس  الطفلالجهات الفاعلة في مجال حماية  
إلدارة الحاالت ودعم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي التي تستهدف المديريات المتضررة من الصراع والمديريات التي تستضيف  األنشطة المنتظمة  

من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم    55ن في جميع أنحاء محافظة مأرب. ساعدت الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في مأرب  النازحي 

اية  شملهم مع أسرهم؛ تم تحديد المشرفين على رعاية هؤالء األطفال وال زالت عملية لم الشمل جارية. وهناك حاجة ملحة لتوسيع نطاق خدمات حم  لكي يتم لم  
ا لتلبية احتياجات الحماية المتزايدة. وهناك أيضا  حاجة   دعم عاجل إلنشاء مسكن  لالمرأة في نطاق مخيمات النزوح. ينبغي زيادة عدد فرق التوعية المتنقلة فور 

  17اطر األلغام في  إيوائي للنساء في مأرب، لكن محدودية التمويل تحول دون توسيع نطاق االستجابة. يستمر شركاء إزالة األلغام بتقديم التوعية الخاصة بمخ
نظمات المجتمع المدني في مديريات صرواح ومدغل  من م  اميسر    40وتقديم التدريب حول التوعية بمخاطر األلغام لـ   ،ومأرب الواديمدرسة في مدينة مأرب  

ضافة إلى ذلك، يقدم أحد شركاء الحماية االستجابة الطارئة إلزالة األلغام تجاه أي تهديدات يتم اإلبالغ عنها من قبل  الجدعان ومجزر وحريب القراميش. باإل
 . 2021له في محافظة مأرب في  يعتزم ذات الشريك إنشاء مكتب النازحين والمجتمعات المحلية المستضيفة.
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