
 

لجان مجتمعية أخرى موجودة في المخيمقيادة مجتمع المخيم 
قائد لكل قطاع يتم تعيينه بواسطة الوحدة التنفيذية و17 

محشد مجتمعي. 
يتم تعيينها بواسطة 

الوحدة التنفيذية

مقدمي الخدمات في مخيم الجفينة: 

آليات إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

 - والبناء  اإلغاثة  ائتالف   - اإلنسانية  لإلغاثة  الخير  ائتالف   - للهجرة  الدولية  المنظمة 
مؤسسة سما للتنمية – الهالل األحمر اليمني. 

NFI - والبناء  اإلغاثة  ائتالف   - اإلنسانية  لإلغاثة  الخير  ائتالف   - للهجرة  الدولية  المنظمة 
مؤسسة سما للتنمية - الهالل األحمر اليمني.

الجمعية   - والتنمية  لإلغاثة  استجابة  مؤسسة   - (اليونيسيف)  الطفولة  مؤسسة 
الخيرية للرعاية االجتماعية 

المنظمة الدولية للهجرة - مؤسسة بناء للتنمية - مؤسسة استجابة لإلغاثة والتنمية

المنظمة الدولية للهجرة - الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية

برنامج األغذية العالمي - اإلغاثة اإلسالمية في اليمن

المنظمة الدولية للهجرة - الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية - الهالل األحمر اليمني. 

مخيم الجفينة، مدينة مأرب              إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتهاالمنظمة الدولية للهجرة - اليمن
فبراير 2020

المنظمة الدولية للهجرة

إدارة المخيمات

2015، وهو  النازحين داخليًا في عام  بدأ مخيم الجفينة للنازحين داخليًا باستضافة األفراد 
اآلن أكبر موقع نزوح في اليمن. وبحسب البيانات التي جمعتها المنظمة في شهري يناير 
وفبراير من عام 2020 عبر أحصاء لعدد السكان في المخيم ومن ثم تنفيذ عملية تحقق من 

البيانات، يستضيف المخيم 5540 أسرة منتشرة في 17 قطاعًا.   
ال تسمح السلطات المحلية في مأرب لألفراد النازحين داخليًا بالدخول إلى مخيم الجفينة 
نظرًا  داخليًا  النازحين  من  مستمر  تدفق  يشهد  الزال  الموقع  أن  إال  الحالي.  الوقت  في 

لالقتتال المستمرة في المديريات المحيطة.
ومنذ تاريخ 21 يناير وحتى نهاية شهر فبراير، زاد تعداد سكان المخيم بعدد 473 أسرة.  
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NFI

المواد غير الغذائية
المـأوى  شـركاء  يقـوم 
الغذائيـة   غيـر  والمـواد 
للوافديـن  المـواد  بتوزيـع  عـادة 
المخيـم.  يصلـون  الذيـن  الجـدد 
مـأوى  مـواد  األسـر  وتسـتلم 
ومـواد غيـر غذائيـة إضافيـة حـال 
احتياجهم لها أو استجابًة ألحداث 
معينـة مثـل الفيضانـات. أبلغت 
العائـالت فـي أغلـب القطاعـات 

عن حاجتها لمواد غير غذائية. 

التعليم
مـدارس  أربعـة  هنـاك 
كمسـاحات  تسـتخدم 
تعليم مؤقتة في القطاعات 1 
و5 و7 و12(25 فصـل دراسـي 
أجماًال) والتي تتسع فقط لعدد 
هنـاك  بينمـا  طالـب,   3,300
تقريبـًا 7,000 طالـب من طالب 
الصفـوف االبتدائيـة والثانويـة 
للدراسـة  مؤهليـن  وهـم 

ويعيشون في المخيم. 

هناك عيادتان تدعمهما 
المنظمة الدولية للهجرة 

الصحة

وتمشـط هاتـان العيادتـان المخيـم 
وُتشـغل  يومـًا   20-25 كل  كامـًال 
المنظمة الدولية للهجرة عيادة ثابتة 
الجمعيـة  قامـت   .3 القطـاع  فـي 
ببنـاء  االجتماعيـة  للرعايـة  الخيريـة 
عيـادة أخـرى في القطـاع 1، وتقدم 

كلتا العيادتين رعاية صحية أولية. 

الغذاء
األغذيـة  برنامـج  يوفـر 
العالمي سالل غذائية 
اإلغاثـة  منظمـة  عبـر  شـهرية 
 3,000 لحوالـي  اإلسـالمية 
وسـيتم  المخيـم.  فـي  أسـرة 
مـن  العديـد  تسـجيل  الحقـًا 
الوافدين الجدد للحصول على 

المساعدات  الغذائية. 

المأوى
يعيـش النـاس فـي ثمـان قطاعـات في مـآوي دائمة أو 
انتقاليـة فـي الغالـب مبنيـة مـن بلـك مـن الخرسـانة أو 
طوب من الطين أو من حديد الزنق. وفي ثالث قطاعات أخرى 
هناك مزيج من أنواع المآوي الموجودة مثل المآوي الدائمة أو 
االنتقاليـة والطارئـة. وفـي سـتة قطاعـات إضافية هنـاك مآوي 
طارئة في الغالب والتي تتضمن الخيام أو مواد تم جمعها من 
البيئـة المحيطـة. ويتـم تقديـم األغطيـة البالسـتيكية وخدمـات 
صيانـة المـأوى بشـكل دوري بواسـطة المنظمـة الدوليـة للهجرة 

وعادة ما يتم تقديمها استجابة للفيضانات أو األعاصير. 

المياه والصرف 
الصحي والنظافة

توفـر المنظمـة الدوليـة للهجرة 
ميـاه الشـرب لجميـع القطاعات 
شـخص  لـكل  لتـرات  خمسـة  بمعـدل 
المخيـم  سـكان  ويقـوم  اليـوم.  فـي 
شـاحنات  عبـر  إضافيـة  ميـاه  بشـراء 
الميـاه ليتـم اسـتخدامها فـي المنازل. 
وتبنـي مؤسسـة بنـاء للتنميـة شـبكة 
لحوالـي  الشـرب  ميـاه  سـتوفر  ميـاه 

2,500 أسرة حال االنتهاء من بنائها.

الحماية
توجد شبكة حماية مجتمعية 
وتراقـب  المخيـم  فـي 
وتوفـر  للخطـر  المعرضـة  الحـاالت 
المساعدات األساسية. وهناك بعض 
المتوفـرة  األخـرى  الحمايـة  خدمـات 
والتـي تتضمـن أنشـطة فحـص حالـة 
الحماية والمساعدات النقدية للحاالت 
التـي بحاجـة إلـى حماية وإحالـة حاالت 

الحماية إلى موفري الخدمات. 


