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* األرقام الواردة أعاله تمثل الفترة من 21 يناير وحتى 29 أغسطس.
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أبرز إنجازات االستجابة

لمحة عامة عن الوضع
في منتصف أغسطس، أدت االشتباكات العنيفة في المناطق المحيطة بمحافظة مأرب إلى موجات نزوح جديدة، خاصة من محافظة 
الجوف،ومديريات مدغل، ومجزر في مأرب. وما يقدر بنحو 1500 أسرة انتقلت إلى  مديريات مدغل، وصرواح ، و رغوان، و مأرب المدينة، 
ومأرب الوادي.ولقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بنشر فرق آلية االستجابة السريعة )RRM( لتسجيل النازحين الجدد و تقييم األوضاع، 

وحتى اآلن تلقت 690 أسرة نازحة الخدمات الصحية الطارئة ومواد اإلغاثة.

وتواصل فرق المنظمة الدولية للهجرة حشد شركاء الكتلة لتقديم المساعدات آلالف المتضررين من الفيضانات والعواصف في مأرب. 
وابتداًء من يوليو وحتى منتصف أغسطس، وصلت المنظمة الدولية للهجرة إلى أكثر من 34000 شخص بمواد المأوى ومواد اإلغاثة 

الطارئة، وتدابير الوقاية من الفيضانا، وتوفير المياه النظيفة والخدمات الصحية ودعم الحماية.
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مستجدات االستجابة )16 الى 29 أغسطس( 
يتألف فريق المنظمة الدولية للهجرة في مأرب من 17 موظفًا دوليًا و 80 موظًفا محليًا  من موظفي الدعم والبرامج في مأرب باإلضافة 
إلى 60 شخص يعملون في التحشيد المجتمعي وباحثين ميدانيين. وبسبب قيود التنقل المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، 
يوجد تسعة موظفين دوليين حالًيا في مأرب يقودون أنشطة االستجابة. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدة وتنسيق جهود االستجابة 
في مأرب من خالل قيادتها لكتلة إدارة المخيمات والكتلة الوطنية الفرعية للصحة، ومشاركتها في قيادة الكتلة الوطنية الفرعية للمياه 
والصرف الصحي والنظافة، وعملها كجهة تنسيق رئيسية ألنشطة االستجابة الخاصة بالمأوى والمواد غير الغذائية. كما تعمل المنظمة 
الدولية للهجرة عن كثب مع وزارة الصحة العامة والسكان ومكتب الصحة في المحافظة في أنشطة االستعداد واالستجابة لـمواجهة فيروس 
كورونا المستجد. وتلعب المنظمة الدولية للهجرة دورًا فعااًل في لجنة التنسيق لحاالت الطوارئ  برئاسة الوحدة التنفيذية، وبحضور قادة الكتل 

وغيرهم من الشركاء اإلنسانيين، كما تعتبر المنظمة مسؤولة عن تنسيق أنشطة االستجابة لعمليات النزوح الجديدة في مأرب.

 قامت المنظمة الدولية للهجرة بترميم نظام المياه في موقع استضافة النازحين في الهجالن بمأرب © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م 

المنظمة 
الدولية للهجرة 

للتأكد من تأثير  فيروس كوفيد- 19على المجتمعات النازحة وإبالغ البرامج اإلنسانية، قامت المنظمة الدولية للهجرة  بإجراء استبيان 
مع 376 أسرة في مأرب.

النتائج األولية:
أفاد 49% عن انخفاض فرص الحصول على الخدمات األساسية والصحية.

أفاد 96% عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية واألدوات المنزلية منذ بداية الوباء.

أفاد 73% عن انخفاض الدخل بسبب انخفاض الطلب على الخدمات أو قيود التنقل.

أفاد 83% ممن تلقوا تحويالت مالية أن هذه التحويالت قد انخفضت منذ انتشار الوباء.

20 تقييم لمواقع النازحين تم إجراؤه في مديريات صرواح ، ومأرب 	 
النازحين  مجتمعات  على  الفيضانات  تأثير  لمعرفة  ومدغل  المدينة، 

وتبليغ أنشطة االستجابة.

ومدغل 	  المدينة،  ومأرب  صرواح،  مديريات  في  للنازحين  مواقع   6
تم استهدافها من أجل أنشطة خفض مخاطر الفيضانات: تم انشاء 
مجاري تصريف للفيضانات، و تم إصالح الطرق التي تدمرت بسبب 

فيضان سد مأرب، وتم اإلنتهاء من إقامة السدود.

النازحين 	  استضافة  مواقع  في  إنشاؤها  تم  أطفال  مالعب   6
المدعومة من المنظمة الدولية للهجرة في مديريات مأرب المدينة، 

و مأرب الوادي، وصرواح.

103 أسرة تم استهدافها من أجل أنشطة تطوير الموقع في مأرب 	 
المدينة.

المياه والصرف الصحي والنظافة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

81 حقيبة مستلزمات نظافة تم توزيعها للنازحين حديثًا في مديرية 	 
صرواح.

337 خزان )سعة 500 لتر( تم توزيعها لألسر المتضررة من الفيضان 	 
في مديريات مأرب المدينة والوادي.

410,000 لتر من المياه تم تقديمها كل أسبوع لتعبئة خزانات األسر 	 
في مديرية صرواح.

توفير 531,000  لتر من مياه الشرب النظيفة من خالل نقل المياه 	 
بالشاحنات إلى نقاط المياه التي تم تركيبها من قبل المنظمة الدولية 
للهجرة إلى أربعة مواقع  مستضيفة للنازحين داخليًا في مديريات 
مأرب المدينة، ومأرب الوادي، وصرواح ، مما يضمن الحصول على  

معدل76,500  لتًرا في اليوم. 
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توزيع مواد المياه والصرف الصحي والنظافة ومجموعات المواد الغير غذائية في موقع النازحين في الرميلة © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م 

تم تقييم 6 مواقع للنازحين في مديريات صرواح، ومأرب الوادي، 	 
ومأرب المدينة لتحديد مخاطر الحماية بين المتضررين من الفيضان.

 1,203 مقابلة ُأجريت في إطار أنشطة تقييم الحماية )91   مقابلة 	 
مع النازحين، و 1,112 مع المهاجرين(.

11 نازح تلقوا مساعدة  الدعم النفسي األولي في مديرية صرواح.	 

حصول 188مهاجرًا على حقيبة الكرامة و 100 حصلوا على حقائب 	 
مأرب  في  ناموسيات  على  حصلوا   260 و  النظافة  مستلزمات 

الوادي والرويق.

غير 	  والمواد  المأوى  على   مهاجر   154 و  نازحة  أسرة   14 حصول 
الغذائية في مديرية مأرب المدين والرويك.

الحصون  	  مديريات  في  غذائية  مواد  على  مهاجر   1,078 حصول 
والرويك.

الحماية

يتم دعم استجابة المنظمة الدولية للهجرة في مأرب من قبل

النزوح في مأرب 16 إلى 29 أغسطس  2020م

تم توزيع  397  حقيبة استجابة سريعة.	 

تم تقديم 11  خيمة، 11 مجموعة مأوى طارئ، 2 حقيبة من  المواد 	 
غير الغذائية، و 820 طربال بالستكي،و 160 كيس رمل للنازحين في 
10 مواقع في مديريات مأرب المدينة، ومأرب الوادي في استجابة 

للفيضان األخير. 

يتم توزيع 403 خيمة و 403 مجموعة من المواد غير الغذائية على 	 
المواد  ، مع توفير  الفيضانات في صرواح  المتضررة من  العائالت 
للمنظمة  التابع  القطاعات  متعدد  الطوارئ  امداد  خط  خالل  من 

الدولية للهجرة.

تم توزيع 11 حقيبة من المأوى الطارئ و 10 حقيبة من المواد الغير 	 
الغذائية  للنازحين الجدد واألسر التي تدمرت بسبب الحريق.

تم توزيع 257  مصباًحا شمسًيا و 1,141  لفة عزل للمأوى للنازحين 	 
في مديريتي مأرب المدينة و مأرب الوادي.

الوادي، 	  مديرية  في  إلنشائها  التخطيط  تم  انتقالي  مأوى   200
والعمل جاٍر للتحقق من المستفيدين .

المأوى والمواد غير الغذائية وآلية االستجابة السريعة

1,507 شخصًا من النازحين حصلوا على الخدمات الصحية الطارئة في 27 موقع من خالل أربع فرق طبية متنقلة وعيادة ثابتة تابعة للمنظمة الدولية 	 
للهجرة.

تم تقييم 332 نازح  متضرر من الفيضان في مديرية صرواح من خالل النشر الطارئ لعيادة واحدة متنقلة لمدة أسبوع.	 

139 طفاًل دون سن الخامسة خضعوا لفحص سوء التغذية، وتم إحالة 32  منهم للحصول على دعم التغذية.	 

51 طفاًل حصلوا على التطعيم الروتيني.	 

46 امرأة حامل حصلت على رعاية ما قبل الوالدة.	 
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