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An Overviewنظرة عامة على الوضع

 تســبب التصعيــد العســكري لمليشــيا الحوثــي األخيــر علــى المديريــات الجنوبيــة لمحافظــة
(  93,378  ) مــن  أكثــر  بنــزوح  الماضييــن  واكتوبــر  ســبتمبر  شــهري  خــالل   مــأرب 
 نــازح ونازحــة ، ويعــد هــذا النــزوح للعديــد مــن العائــالت الثالــث والــذي تتحــرك فيــه االســر
 مــن موقــع نــزوح إلــى آخــر بحثــا عــن مــوارد أفضــل وأماكــن إســتقرارا، وقــد تســبب التهجيــر
ــاء ــف األعب ــذي ضاع ــر ال ــرة األم ــزوح كبي ــة ن ــد بموج ــذا التصعي ــن ه ــج ع ــري النات  القس
 والمهــام واالحتياجــات لحــل واحتــواء هــذه االســر مــن التشــرد بعــد فقدانهــا لمســاكنها
 ومصــادر عيشــها ومدخراتهــا وكل مــا تملــك لتنجــو بحثــا عــن مــالذات آمنــة وســبل عيــش

 .هربًا من جحيم الحرب
 الجديــر ذكــره أن هــذه االســر النازحــة تصــل إلــى مواقــع نــزوح مزدحمــة داخــل مديريتــي
ــان مــن اكتظــاظ ألالف االســر وعشــرات المخيمــات ــان تعاني ــوادي واللت ــة مــأرب وال  مدين
 فــي نطاقهمــا الجغرافــي و المناطــق المحيطــة بهمــا وهــي مواقــع ومخيمــات نــزوح
 محــدودة الوصــول للخدمــات األساســية ، كمــا أدت موجــات النــزوح األخيــرة مــن المديريــات
 الجنوبيــة إلــى تفاقــم األوضــاع اإلنســانية وازديــاد احتياجــات النازحيــن الجــدد والنازحيــن
 الذيــن يعيشــون حالــة نــزوح طويلــة المــدى والمحتاجيــن للدعــم بينمــا يكافــح العاملــون
 فــي المجــال اإلنســاني لمحاولــة تلبيــة تلــك االحتياجــات والتــي تتطلــب المزيــد مــن
ــاة النازحيــن فــي محافظــة  التمويــل والمشــاريع والتدخــالت للمســاعدة فــي تخفيــف معان

 .مأرب
 مــا تــزال االســر النازحــة الجديــدة تعيــش ظروفــا معيشــية ســيئة للغايــة حيــث أن أغلــب
ــرة تفتقــر إلــى الحــد األدنــى مــن  هــذه االســر تتشــارك مــع األســر المضيفــة خيامــا صغي
 االحتياجــات اإلنســانية، إن أزمــة النــزوح الراهنــة جــزء مــن أزمــات متداخلــة تســتنزف قــدرات
 الدعــم المحلــي واإلمكانــات المحــدودة للمنظمــات العاملــة فــي محافظــة مــأرب، وإزاء هــذا
ــتجابة ــات لالس ــي الخدم ــدودة لمقدم ــدرات المح ــدى الق ــذي يتع ــد وال ــاج المتزاي  االحتي
 للوضــع اإلنســاني المتدهــور والمتفاقــم فــإن الوحــدة التنفيذيــة تضــع المجتمــع الدولــي
ــاة ــذه المأس ــام ه ــاني أم ــل االنس ــركاء العم ــع ش ــة وجمي ــة والدولي ــات األممي  والمنظم
 اإلنســانية وتهيــب بالجميــع لتحمــل مســئوليتهم جــراء هــذه التطــورات والتــي تنــذر بكارثــة
 إنســانية ، كمــا تدعــوا الوحــدة التنفيذيــة الــى ضمــان دعــم المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة
 وكــذا تقديــم الرعايــة الصحيــة والوصــول إلــى الميــاه النظيفــة وخدمــات الصــرف الصحــي
 والدعــم بــإدارة المخيمــات وتنســيق أنشــطتها وخدمــات الحمايــة وغيرهــا مــن المشــاريع

The recent military escalation of the Houthi militia on the southern districts of Marib 
Province during the past months of September and October caused the displacement 
of more than ( 93,378 ) IDPs. This displacement is the third time or more as families 
move from one displacement site to another trying to find better resources and places 
that are safe and more suitable. This forced displacement resulted from this 
escalation has multiplied the burdens and tasks as well as the needs of IDPs as these 
families should be contained after losing their homes, sources and savings and 
everything they have in order to escape the hell of war and survive.
The displaced families join crowded displacement camps within the Districts of Marib 
City and Al-Wadi (The Valley), which are already overcrowded for thousands of 
families and dozens of camps in their geographical area and surrounding areas, sites 
and displacement camps with limited access to basic services. The recent waves of 
displacement have exacerbated the displacement crisis and increased the need for 
new IDPs living in a long-term displacement and in need of support. As humanitarian 
relief workers struggle to arrange and meet the needs in a limited way, the need for 
more funding, projects, interventions and capacities to help alleviate the suffering of 
IDPs in Marib Province.
The new displaced families continue to live in very poor living conditions as most of 
the families in the host community and formerly displaced families share a narrow 
shelter or one small tent without a minimum of their needs. The current displacement 
crisis is an overlapping crisis that drains the capacity of local support and the limited 
potential of organizations operating in Marib Province.  The need is high and exceeds 
the limited capacity of service providers to respond to the deteriorating and 
worsening humanitarian situation. The Executive Unit for IDPs Camps puts the 
picture before the international community and UN organizations and humanitarian 
partners and calls on everyone to take responsibility for these developments and the 
worsening situation as it is unprecedented and has the making of an immense human 
tragedy.  The Executive Unit for IDPs Camps also calls on all organizations to provide 
shelters, non-food items, health care, access to clean water, sanitation, camp 
management support. They should double their efforts to make life-saving projects 
and activities.
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Marib

City

إجمالي عدد األفراد النازحين إجمالي عدد األسر النازحة
Number of displaced 

Individuals
Number of  displaced 

families

 اجمالي عــدد المخيمات بعد التحديث
NO. Camps After Update

161

 مخيمات جديدة

New Camps

19

 مخيمات تم اغالقها

Camps Are Closed

13 

X

2,231,460

النزوح الجديد
New Displacement 

سبتمبر - نوفمبر
Sep to Nov

عــدد النازحين في محافظة مأرب
Number Of IDPs in Marib Governorate

IDPs نازح ونازحة    
      هــذا العدد يمثل ما نســبته 62٪ من اجمالــي النزوح في الجمهورية اليمنية

Represent ٪٦٢ of the total Displacement in Yemen
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االحتياجات 

MEDICAL SUPPLY مسلتزمات طبية

     
     Needs by sector 

  
 

) ( Current 
Needs (FAMILY'S ) 

 

Interventions  
FAMILY'S 

 
Gaps 

       RRM  10,517 3,668 %74   

  
  

Shelter   13,633 552 %96  

NFIs  12,728 1,457 %89  

  
  

Food Security  10,031 4,151 %70  

 Ready meals  13,853 332 %97  

 WASH

  

Water (Drink & Use)   13,873 312 %97  
 

Sanitation & Latrines  
  

 14,102 123 %99 

Tanks 
 14,005 83 %98  

 
Education 

  School Classes 14,045 140 %99  

  
 (FAMILY'S ) 

 
Health 

  
SUPPLY MEDICAL  

Needs Assessment

 

 

 
Legal Advice 

 
Legal 

Assistance 
Cash 

Assistance 

  
Rent 

Assistance 
Women Friendly 

Spaces 
Child Friendly 

Spaces 

 
PPS 

 

 
CFW 

 
Livelihood 

 
Protec�on Needs

 

  
        

Mobile Clinics and Pharmaceutical Supplies

14,185

االحتياجات
الكلية 

Overall Needs

صحة
Helth

Recommendations التوصيات

The Executive Unit for the Management of IDPs Camps 
in Marib demands the United Nations and the 
international community to put pressure on the Houthis 
to stop their offensive against Marib and continued 
deliberate attacks on IDPs to prevent new 
displacements and to assume the humanitarian 
responsibility for this. ..

We call on international and local NOGs, coordinators of 
national and local blocs, and all humanitarian partners 
working in Yemen to take urgent action to provide 
emergency and urgent response to the newly IDPs and 
quickly reach the affected families to alleviate their 
suffering by providing basic humanitarian needs of 
food, shelter and others, especially with the advent of 
winter.

We call on the OCHA office in Yemen, coordinators of 
the national and regional groups, United Nations 
agencies and the international and local effective NOGs, 
to reconsider the data and criteria on which it is based in 
preparing the humanitarian response plan for the year 
����, commensurately with the exceptional situation, 
recent humanitarian developments, and continuous 
waves of newly IDPs In Marib Governorate.
 .
We ,in the executive unit, affirm to all humanitarian 
partners that we are fully ready to cooperate with them 
in facilitating their work and overcoming difficulties in 
order to provide humanitarian assistance for IDPs and 
affected people in different areas and sectors. .

تطالــب الوحــدة التنفيذيــة إلدارة مخيمــات النازحيــن األمــم 
المتحــدة والمجتمــع الدولــي لممارســة الضغــط علــى الحوثييــن 
لوقــف هجماتهــم علــى مــأرب وتعمــد اســتمرار اســتهداف 
النازحيــن وتجنيبهــم مراحــل جديــدة مــن النــزوح وتحمــل 

المسؤولية اإلنسانية بذلك.       .                  

نطالــب المنظمــات االمميــة والدوليــة والمحليــة ومنســقي 
االنســانيين  الشــركاء  وجميــع  والفرعيــة  الوطنيــة  الكتــل 
ــتجابة  ــم االس ــل لتقدي ــرك العاج ــن  بالتح ــي اليم ــن ف العاملي
الطارئــة والعاجلــة للنازحيــن الجــدد وســرعة الوصــول إلــى 
األســر المتضــررة للتخفيــف مــن معاناتهــم بتوفيــر  االحتياجــات 
اإلنســانية األساســية مــن الغــذاء وااليــواء وغيرهــا خاصــة مــع 

قدوم فصل الشتاء.                  

نطالــب  مكتــب االوتشــا فــي اليمــن ومنســقي الكتــل الوطنيــة 
الدوليــة  والمنظمــات  المتحــدة  األمــم  ووكاالت  والفرعيــة 
والمحليــة الفاعلــة  بإعــادة النظــر فــي البيانــات والمعاييــر التــي 
يعتمــد عليهــا  فــي إعــداد  خطــة االســتجابة اإلنســانية للعــام 
�م بمــا يتناســب مــع الوضــع االســتثنائي والتطــورات ���
اإلنســانية األخيــرة واســتمرار موجــات النــزوح الجديــد فــي 

محافظة مأرب.                                   .

نؤكــد فــي الوحــدة التنفيذيــة لجميــع الشــركاء اإلنســانيين 
ــل  ــم وتذلي ــهيل مهامه ــي تس ــم ف ــاون معه ــتعدادنا للتع اس
الصعــاب لتقديــم التدخــالت اإلنســانية للنازحيــن والمتضرريــن 

في المناطق والقطاعات المختلفة.                   .
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