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ما تزال عمليات النزوح من صنعاء ومأرب والجوف مستمرة عقب ارتفاع حدة الصراع في 21 يناير، مما أجبر 7,000 أسرة تقريبًا إلى النزوح. 
وقد شهدت مديرية مجزر بمحافظة مأرب أعلى نسبة لنزوح األشخاص منها، وتليها مديرية الحزم في محافظة الجوف. ويتجه معظم 

النازحين – %95 من األسر النازحة تقريبًا – إلى مدينة مأرب، ومأرب الوادي، ورغوان، ومدغل في محافظة مأرب.

ومن المحتمل أن تكون أعداد النزوح أعلى، حيث ما تزال تحركات التدفق مستمرة وسط بيئة متقلبة. ويحتاج النازحون داخليًا إلى المأوى 
اآلمن، والمواد اإلغاثية األساسية، وخدمات الرعاية الصحية الطارئة، والمياه النظيفة، والصرف الصحي اآلمن، والغذاء. فمنذ 21 يناير، 
عملت المنظمة الدولية للهجرة مع شركائها على ضمان حصول أكثر من 30.000 نازح – ما يقارب %70 من األشخاص حديثي النزوح – على 

هذه المساعدات األساسية.

لمحة عامة عن الوضع القائم

25مارس 2020م

النزوح في مأرب

1جميع أرقام االستجابة الواردة تغطي الفترة ما بين 21 يناير و 25 مارس 2020م، مالم يتم اإلشارة لغير ذلك.
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حقيبة استجابة سريعة تم توزيعها

4,556

شخصًا من حديثي النزوح تلقوا المساعدة 

31,752 

لتر من مياه الشرب النظيفة تم تقديمها

732,380 

حقيبة مأوى طارئ ومواد غير غذائية تم توزيعها

2,000 



ن  تعمل المنظمة الدولية للهجرة في مأرب منذ 2019م ولديها فريق ُمَكوَّ
من 14 موظفًا دوليًا وما يقارب 50 موظفًا محليًا حيث يعملون في مجال 
تتولى  للهجرة  الدولية  المنظمة  أن  وباعتبار  المساعدات.  وبرامج  الدعم 
والكتلة  أنشطتها  وتنسيق  المخيمات  الفرعية إلدارة  الوطنية  الكتلة  قيادة 
كتلة  قيادة  في  وتشارك  الغذائية،  غير  والمواد  للمأوى  الفرعية  الوطنية 
المياه والصرف الصحي والنظافة، فإن المنظمة تعمل على توسيع نطاق 

المساعدات اإلنسانية مع الشركاء في مختلف أنحاء محافظة مأرب. 

االستجابة 

النزوح في مأرب 26 مارس 2020م

الدعم المقدم من الكتل
يتم تنسيق األنشطة عبر كتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، وكتلة المأوى والمواد غير الغذائية، وكتلة المياه والصرف الصحي والنظافة، وكتلة 

الصحة، وكتلة آلية االستجابة السريعة، وكتلة النقل واإلمداد وذلك على المستويين الوطني والمحلي. 

تقوم الكتل الوطنية الفرعية في مجال إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، والمأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي والنظافة، في 	 
مأرب، بالتنسيق الفعال لالستجابة الطارئة، وذلك بالشراكة الوثيقة مع الوحدة التنفيذية وشركاء األمم المتحدة.

تقوم الكتلة الوطنية الفرعية للصحة في مأرب – بقيادة المنظمة الدولية للهجرة – بالعمل مع وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة في 	 
المحافظة من أجل وضع خطة تأهب لمواجهة فيروس كورونا الجديد )COVID-19(، مع األخذ في الحسبان موجات النزوح الجديدة. 

تم تفعيل مركز العمليات المتنقل في مدينة مأرب لتنسيق أنشطة 	 
االستجابة، واستجابًة لتحركات النزوح المتزايدة من محافظة الجوف.

280 خيمة تم إصالحها في مخيمي الخير والميل. كما أجرت المنظمة 	 
بها  التي تسببت  للتأكد من األضرار  للمواقع  تقييمًا  للهجرة  الدولية 
مديريتي  في  النزوح  حديثي  األشخاص  منها  وتضرر  العواصف، 

صرواح ومدغل.

إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

بشكل 	  نقلها  يتم  اآلمنة  الشرب  مياه  من  لتر   25,000 متوسطة  ما 
للهجرة  الدولية  المنظمة  نزوح. فقد قامت  ثالثة مواقع  إلى  يومي 

بتقديم 732,380 لتر من مياه الشرب اآلمنة منذ 27 يناير. 

وتقوم 	  األسر.  على  توزيعها  تم  لتر(   500 )سعة  مياه  خزان   498
بالمياه، حيث  الخزانات أسبوعيًا  بتعبئة هذه  للهجرة  الدولية  المنظمة 

تم تقديم 360,500 لتر من المياه منذ 19 فبراير.  

17 نقطة مياه تم إنشاؤها في أربعة مواقع نزوح في مديريتي مأرب 	 
الوادي وصرواح. كما تشرف المنظمة حاليًا على إنشاء أكثر من 300 

مرحاض لألسر في هاتين المديريتين. 

215 أسرة )بواقع مرحاض واحد لكل ثمانية 	  26 مرحاض طارئ لعدد 
أسر(، تم بناؤها في مخيم الخير. 

ثالثة 	  في  توزيعها  تم  )دبة(  مياه  وعاء   140 و  نظافة  حقيبة   1,032
مواقع. كما تم تجهيز 1,218 حقيبة نظافة إضافية. 

المياه والصرف الصحي والنظافة

الرعاية 	  بخدمات  تزويدهم  تم  النزوح  حديثي  من  شخصًا   2,782
الصحية الطارئة في 20 موقعًا عبر أربع فرق طبية متنقلة وعيادة 

ثابتة تابعة للمنظمة الدولية للهجرة. 

345 طفاًل دون سن الخامسة تم تقييمهم لسوء التغذية، حيث تم 	 
إحالة 90 طفل منهم للحصول على دعم التغذية.

الصحة

التسجيل في مدينة مأرب إلى موقع جديد كجزء من 	  تم نقل مركز 
الجهود المبذولة للوصول إلى عدد أكبر من حديثي النزوح. 

نقدية 	  2,324  حوالة  و  توزيعها،  تم  4,556 حقيبة استجابة سريعة 
متعددة األغراض تم تقديمها

2,000 حقيبة مأوى طارئ و حقيبة مواد غير غذائية تم توزيعها من 	 
قبل المنظمة الدولية للهجرة وشركائها.

المأوى والمواد غير الغذائية وآلية االستجابة السريعة 

رجل نازح من صنعاء يبني مرحاضًا ألسرته في مخيم الميل من خالل الدعم المقدم من 
المنظمة الدولية للهجرة. © المنظمة الدولية للهجرة 2020م/ هيُدن
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277 مقابلة ُأجريت كجزء من أنشطة التقييم المتعلقة بالحماية.	 

293 حالة تم إحالتها إلى مقدمي الخدمات )الغذاء، المأوى والمواد غير الغذائية، الدعم النفسي االجتماعي، المساعدة القانونية، الصحة(، و 57 	 
أسرة تم إحالتها إلى مساعدات آلية االستجابة السريعة والحواالت النقدية متعددة األغراض. 

تقييمان متعلقان بمخاطر الحماية تم إجراؤهما في موقعين جديدين للنازحين.	 

الحماية


