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فهم االحتياجات اإلنسانية

نظرة عامة عىل األزمة
مأرب هي محافظة ذات موقع مركزي كانت جيب استق رار نسبي من عام  2015إىل عام  .2019ومع ذلك ،فقد شهدت تصاعدا ً يف مستويات ال رصاع
عندما شن الحوثيون هجوم اً جديدا ً عىل محافظة الجوف ومحافظة مجزر يف مأرب يف  18يناير/كانون الثاين  .2020مأرب متتلك موارد طبيعية مهمة
(النفط والغاز) .كام أنها آخر معقل للحكومة املعرتف بها دولي اً يف شامل البالد ،وتستضيف حوايل  800000نازح داخلي اً ،وهو أكرب عدد يف اليمن .وحتى
 11ف رباير/شباط  ،2021سيطر الحوثيون عىل مديريات مجزر وحريب الق رامش وبدبده واملحلية وأجزاء من رحابه ،ورغوان ،ورصواح ،ومدغل .وال تزال
مدينة مأرب ومأرب الوادي ،اللتان تستضيفان  70%من النازحني داخلي اً يف املحافظة ،تحت سيطرة الحكومة املعرتف بها دولي اً مع مديريات الجوبة وجبل
م راد والعبدية وحريب (اسوشيتد برس 14/02/2021؛ مركز صنعاء للدراسات االس رتاتيجية .)05/09/2020
تسببت الفيضانات املفاجئة وال رصاعات يف نزوح واسع النطاق يف مأرب خالل األشهر الـ  12املاضية .بني يناير/كانون الثاين  2020ويناير/كانون الثاين
 ،2021نزح أكرث من  106500شخص إىل محافظة مأرب وداخلها .اشتدت حدة ال رصاع مرة أخرى يف  9ف رباير/شباط  2021مع إعالن الحوثيني عن
هجوم جديد عىل مدينة مأرب .ويرتكز القتال يف سلسلة جبال املخدرة جنوب مفرق الجوف باتجاه مدينة مأرب ويف منطقة رصواح .اضطر مئات النازحني
الذين يعيشون يف مواقع املستوطنات يف رصواح للف رار رشق اً إىل مدينة مأرب (ميدل إيست مونيتور 13/11/2020؛ وكالة أنباء العامل اإلسالمي للتنمية
10/02/2021؛ التحديث اليومي ملرشوع رصد التأثري عىل املدنيني 17/02/2020؛ منظمة الهجرة الدولية 2021/02/16؛ اسوشيتد برس .)14/02/2021

ويشكل النزاع مخاطر خاصة للنازحني الذين يضطرون إىل االنتقال من منطقة إىل أخرى بحث اً عن األمان .ويحتاج النازحني داخلي اً إىل املأوى ،واملياه والرصف
الصحي والنظافة ،واملساعدة يف الحامية .يف هذا التقرير ،سننظر بعمق يف ست مديريات يف محافظة مأرب  -مجزر ،ومدغل ،ورصواح ،ورغوان ،ورحابه،
والجوبة  -لفهم االحتياجات اإلنسانية املتزايدة مع استم رار وصول النازحني داخلي اً يومي اً ،مام يضغط عىل املجتمع املضيف والخدمات العامة ويجهد قدرة
املنظامت اإلنسانية عىل االستجابة.

األولويات الرئيسية  /األرقام
161400

فيام يخص الحامية

األشخاص املحتاجون والنازحني حديث اً (منظمة الهجرة الدولية .)14/02/2021

ما يقرب من  42%من مواقع النازحني داخلي اً تستقر عىل أر ٍ
اض خاصة ،دون اتفاق رسمي عىل األرايض مام يعرضهم لخطر التهديد باإلخالء والرتهيب
واملضايقة .وكان القصف يف املحافظة مسؤوالً عن  71%من الخسائر يف صفوف املدنيني وأثرت عىل منازل السكان وأراضيهم .كام تأثرت مواقع النازحني
داخلي اً يف مجزر ورصواح (مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني .)15/02/2021

مايقرب من  60%من النازحني الجدد يستقرون يف مستوطنات شديدة االكتظاظ أو يف مستوطنات غري رسمية ذات خدمات غري كافية

يُ قدر عدد املهاجرين العالقني بحوايل 4500

زيادة االحتياجات للأموى وللمواد غري الغذائية

(منظمة الهجرة الدولية .)14/02/2021

وكثري منهم غري قادرين عىل الحصول عىل الخدمات األساسية وهم يف حاجة ماسة إىل الغذاء واملأوى واملساعدة الصحية واملساعدة يف مجال الحامية

احتياجات عالية من املياه والرصف الصحي
مايقرب من  95%من مواقع استضافة النازحني يف مأرب ال تتوفر بها مياه آمنة أو م راحيض كافية (منظمة الهجرة الدولية .)14/02/2021
Any comments or questions? Please contact us at info@acaps.org

1

| 19 February 2021

املعوقات اإلنسانية:

النطاق والحجم املتوقعان:

ال يزال وصول املساعدات اإلنسانية يف املحافظات الشاملية متأث را ً بشدة .ويف حني أن املجال اإلنساين
يف الجنوب أكرث انفتاح اً بشكل ملحوظ ،فإن انعدام األمن عىل طول الخطوط األمامية يؤثر بشكل
متزايد عىل إيصال املساعدات اإلنسانية إىل مأرب .وال يزال إمكانية وصول املنظامت اإلنسانية إىل
بعض املجتمعات األكرث ضعف اً قرب نقاط النزاع مقيدا ً أو غري ممكن ،مام يجعل من الصعب فهم
احتياجات الفئات األكرث ضعف اً .معظم املستجيبني غري قادرين عىل الوصول بأمان إىل أجزاء من
محافظة الجوف وكذلك يف مديريات املجزر ومدغل .ال تزال مبادرات االستجابة مستمرة ،ولكن
عدد الوافدين الجدد من النازحني تتجاوز السعة الحالية ( منظمة الهجرة الدولية )03/11/2020

الغالبية العظمى من النازحني ليس لديهم خيار سوى املأوى يف مستوطنات مكتظة للغاية يف مدينة
					
مديرية مجزر
مأرب واملناطق املحيطة بها حيث يفتقرون إىل الخدمات األساسية الالزمة للبقاء عىل قيد الحياة
ومواجهة خطر اإلصابة بأم راض مثل الكول ريا أو كوفيد .19-إذا تقدمت جبهات القتال أكرث نحو
				
مديرية مدغل
مدينة مأرب ،فمن املتوقع أن نرى  583ألف شخص إضايف نازح إىل رشق مأرب وحرضموت يف األشهر
مديرية رصواح				
املقبلة .حرضموت بها صح راء شاسعة وخدمات إنسانية محدودة للغاية (منظمة الهجرة الدولية
20/11/2020؛ منظمة الهجرة الدولية 01/12/2020؛ مكتب األمم املتحدة لتنسیق الشؤون
مديرية رغوان 				
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مديرية رحابه 				

9

				
مديرية الجوبة
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جدول املحتويات

				
نظرة عامة عىل املحافظة

اإلنسانیة 18/02/2020؛ صندوق األمم املتحدة للسكان .)17/10/2020

الجدول الزمني لألحداث املهمة

املصادر( :اسوشيتد برس 14/02/2021؛ مجموعة البيانات األساسية لنموذج تتبع النزوح؛ مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 13/08/2020؛ إكابس )23/04/2020

تقرير موضوعي
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الخصائص الرئيسية ملديريات مأرب
مجزر

املؤرشات الرئيسية

مدغل

رصواح

رغوان

رحابه

الجوبة

تقديرات عدد السكان
مبا يف ذلك النازحني

49600

26900

32000

32600

48800

14500

(توقعات منظامت املجتمع املدين لعام )2020
تقدير عدد السكان املحتاجني كنسبة مئوية من مجموع
السكان

40%

العدد الكيل للنازحني

 106أرسة

بني يناير/كانون الثاين  -ديسمرب/كانون األول 2020

( 636شخص)

85%

85%

25%

25%

25%

 678أرسة
( 4068شخص)

 1070أرسة
( 6420شخص)

 475أرسة
( 2850شخص)

 502أرسة
( 3012شخص)

 174أرسة
( 1044شخص)

 14ضحية من املدنيني ،من بينهم خمسة أطفال
وامرأة واحدة

 9ضحايا من املدنيني دون تقارير عن النساء
أو األطفال

 4ضحايا من املدنيني منهم  3أطفال وامرأة
واحدة

 8ضحايا من املدنيني من بينهم
 3نساء

ضحيتان مدنيتان دون تقارير عن النساء
أو األطفال

(مجموعة البيانات األساسية لنموذج تتبع النزوح)
اإلصابات بني املدنني من يناير/كانون الثاين إىل ديسمرب/
كانون األول 2020

 4ضحايا من املدنيني من بينهم
طفالن

(مجموعة البيانات األساسية ملرشوع رصد التأثري عىل
املدنيني التي تم الوصول إليها يف )31/12/2020
األولويات العليا لكل مديرية

حاالت الكولريا
يناير/كانون الثاين  -ديسمرب/كانون األول 2020

مجزر الميكن الوصول إليها
واملعلومات عن االحتياجات غري
واضحة

االحتياجات الرئيسية املبلغ عنها هي الحصول
على املياه والرصف الصحي والنظافة واملأوى

8
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االحتياجات الرئيسية املبلغ عنها هي الحصول
عىل املياه والرصف الصحي والنظافة والغذاء
واملأوى

االحتياجات الرئيسية املبلغ عنها هي الحصول
عىل املياه واملأوى والحامية

االحتياجات الرئيسية هي املأوى
واملواد غري الغذائية ،واملياه والرصف
الصحي والنظافة ،واملأوى.

17

44

مل يتم اإلبالغ عن أي حالة

االحتياجات الرئيسية هي املياه والرصف
الصحي والنظافة والغذاء واملأوى واملواد
غري الغذائية والحامية
مل يتم اإلبالغ عن أي حالة

القدرة عىل االستجابة

منظمتان وطنيتان نشطتان عىل
أرض الواقع

ثالث منظامت عىل أرض الواقع
( 1وكالة تابعة لألمم املتحدة /منظمتان وطنيتان)

 5منظامت عىل أرض الواقع
(  3وطنية و  2دولية)

 5منظامت عىل أرض الواقع
( 1وكالة تابعة لألمم املتحدة  4 /وطنية)

 3منظامت وطنية عىل أرض الواقع

 1منظمة وطنية عىل أرض الواقع

عدد السكان باملرحلة الثالثة من التصنيف املرحيل املتكامل
لألمن الغذايئ

3000
( 11%من مجموع السكان)

8500
( 17%من مجموع السكان)

2500
( 7.6%من مجموع السكان)

16000
( 50%من مجموع السكان)

9000
( 18 %من مجموع السكان)

5000
( 34%من مجموع السكان)

تنبؤات 2020
عدد السكان باملرحلة الرابعة من التصنيف املرحيل املتكامل
لألمن الغذايئ

13000
( 48%من مجموع السكان)

2500
( 5%من مجموع السكان)

5000
( 15%من مجموع السكان)

8000
( 25%من مجموع السكان)

2000
( 4%من مجموع السكان)

1500
( 10%من مجموع السكان)

وصول املساعدات اإلنسانية  /الخطوط األمامية

الخطوط األمامية

الخطوط األمامية

الخطوط األمامية

الخطوط األمامية

سهل الوصول إليها

الخطوط األمامية

ال ميكن الوصول إليها

ميكن الوصول إليها وفق اً لبيانات الوصول ولكن
بسبب تزايد القتال من املرجح أن يكون من الصعب
الوصول إىل املنطقة

ميكن الوصول إليها وفق اً لبيانات الوصول ولكن
بسبب تزايد القتال من املرجح أن يكون من
الصعب الوصول إىل املنطقة

ميكن الوصول إليها وفق اً لبيانات الوصول ولكن
بسبب تزايد القتال من املرجح أن يكون من
الصعب الوصول إىل املنطقة

تنبؤات 2020

ميكن الوصول إليها وفق اً لبيانات الوصول
ولكن بسبب تزايد القتال من املرجح أن
يكون من الصعب الوصول إىل املنطقة
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نظرة عامة عىل املحافظة
محافظة مأرب بها  14مديرية وهي غنية باملوارد الطبيعية واألرايض الزراعية الخصبة .منذ بداية النزاع يف عام  ،2015سمحت قدرة القبائل املحلية
عىل التعبئة بتشكيل جبهة موحدة ضد الحوثيني .كانت معظم مناطق مأرب آمنة نسبي اً حتى تصاعد النزاع يف عام  ،2020باستثناء منطقة رصواح التي
كانت خط املواجهة منذ عام ( 2015مركز صنعاء للدراسات االس رتاتيجية .)05/09/2020
منذ بدء النزاع يف اليمن يف عام  ،2015استقبلت محافظة مأرب أكرث من  800000نازح بني عامي  2015و  - 2019باإلضافة إىل عدد السكان املحليني
املقدر بـ  300000شخص يف عام .2015
ويف يناير/كانون الثاين  ،2020أدى تصاعد القتال يف ضواحي محافظات مأرب والجوف وصنعاء إىل موجة نزوح ،حيث نزح العديد من النازحني مرتني
أو ثالث م رات (منظمة الهجرة الدولية  .)22/05/2020وقد أدى ذلك إىل زيادة كبرية يف االحتياجات اإلنسانية للنازحني (واملجتمعات املضيفة) :املأوى
اآلمن ،واملياه النظيفة ،والرصف الصحي ،والدعم الغذايئ (منظمة الهجرة الدولية 10/06/2020؛ منظمة الهجرة الدولية  .)05/10/2020كام تستضيف
مدينة مأرب حوايل  4500مهاجر تقطعت بهم السبل ،يعيش معظمهم يف املدينة منذ سبعة أشهر عىل األقل (منظمة الهجرة الدولية 30/07/2020؛

منظمة الهجرة الدولية .)15/02/2021

ومنذ يناير/كانون الثاين ُ ،2020س جلت  1064499عملية نزوح جديدة إىل املحافظة وداخلها ،أبرزها نحو مدينة مأرب ومأرب الوادي اللتان تستضيفان

نحو  70%من النازحني داخلي اً يف املحافظة .تستضيف مديريات رغوان ومدغل حوايل  9%من جميع النازحني داخلي اً (املجلس األورويب للعالقات
الخارجية 06/2018؛ تكتل الحامية  .)04/10/2020ومن املرجح أن يكون العدد الفعيل للنازحني داخلي اً أكرب بكثري نظ را ً ألن الناس قد التمسوا اللجوء
لدى املجتمعات املضيفة ،مام يجعل من الصعب عدهم (منظمة الهجرة الدولية 02/11/2020؛ منظمة الهجرة الدولية 15/02/2021؛ مكتب األمم
املتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة .)18/02/2020
وفقا للسلطات املحلية ،يوجد حاليا  140موقعا للنازحني يف محافظة مأرب .ومنذ يناير/كانون الثاين  ،2020تم إخالء ما ال يقل عن  23موقعا

تقرير موضوعي

وقد ارتفعت مخاوف الحامية منذ تصاعد النزاع يف بداية عام  ،2020مام تسبب يف إلحاق االذى وأرضار واسعة النطاق مبنازل املدنيني وبنيتهم التحتية.
ويفتقر  78%من النازحني داخلي اً للوثائق املدنية ،مام يصعب عليهم السفر .وتتزايد حاالت زواج األطفال ألنه مصدر للدخل أو تخفيض يف التكلفة
بالنسبة لألرسة (حيث يتم نقل تكلفة التغذية إىل أرسة أخرى)(تكتل الحامية 2020/10؛ مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة يف ف رباير/

شباط .)2021

وال يزال الوضع األمني املتدهور يحد من وصول املساعدات اإلنسانية ،وال تتمكن املنظامت اإلنسانية من الوصول بأمان إىل املناطق الواقعة يف مناطق
مجزر ومدغل ورحابه واملحلية والعبدية .يوجد حوايل  15منظمة إنسانية محلية ودولية يف مأرب ،ولكن معظمها ال ميلك املوارد املالية والبرشية الكافية
لتقديم الدعم املستمر (منظمة الهجرة الدولية 20/11/2020؛ مركز صنعاء للدراسات االس رتاتيجية .)06/11/2020

الفئات الضعيفة املتأثرة:
الناس يف املناطق التي يصعب الوصول إليها:
خالل عام  ،2020أقامت ما يقدر بنحو  6900أرسة ( 41000شخص) يف مستوطنات متفرقة منفصلة عن مدينة أو قرية وبعيدة عن الخدمات.
وهؤالء هم األكرث ضعف اً الذين ال ميلكون عىل األرجح الوسائل املادية أو املالية ملغادرة منازلهم .وتم رصد بعضهم يعيش يف كهوف يف الجبل .وتم رصد
آخرون يف الصح راء (مكتب األمم املتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة 12 ،مارس/آذار 2020؛ منظمة مساعدة األطفال يف حاالت الطوارئ (إكو)11 ،
مارس/آذار 2020؛ مجموعة البيانات األساسية لنموذج تتبع النزوح) .وتشري التقارير إىل أن بعض النازحني داخلي اً املقيمني يف مستوطنات متفرقة انتقلوا
إىل مواقع نزوح أقرب يف املدينة.

األرس التي تعيلها نساء:

عىل الخطوط األمامية بسبب النزاع ،وأنشئ  13موقع اً جديدا ً يف رصواح والجوبة ،يفتقر العديد منها إىل الخدمات األساسية (منظمة الهجرة الدولية
10/06/2020؛ صندوق األمم املتحدة للسكان  .)17/10/2020الوافدون الجدد يستقرون يف أماكن محدودة املياه والرصف الصحي وامل رافق الصحية
(منظمة الهجرة الدولية 30/11/2020؛ منظمة الهجرة الدولية .)10/06/2020

هناك نسبة عالية من األرس التي تعيلها نساء بني السكان النازحني  -يعيش بعضهم مع عائالت أخرى ،والبعض اآلخر يعيش مبفرده .وعادة ما تكون
هذه النسبة العالية ألن رب األرسة الرجل إما يقاتل يف ساحة املعركة أو مصاب اً أو ميت اً ،مام يرتك النساء واألطفال يفرون من املناطق الخطرة مبفردهم .إن
األرس التي تعيلها نساء وغري املصحوبة معرضة بشكل خاص للمضايقات والتحرش .غالب اً ما تضطر النساء غري املصحوبات يف مواقع النازحني داخلي اً إىل
االعتامد عىل الج ريان الذكور للحصول عىل املياه أو توزيع الغذاء – حيث أنه ليس من اآلمن لهن الوصول إىل أؤلئك وحدهن  -مام يزيد من خطر االعتامد
عىل الغري واالستغالل .بسبب ظروف املأوى املزدحمة ،تنام بعض النساء يف الع راء (مناقشات مرشوع تقييم القدرات (إكابس) مع الجهات التنفيذية

غالبية النازحني يقيمون يف مالجئ مؤقتة يف مواقع النزوح أو مستوطنات عشوائية و 70%بحاجة إىل املأوى .هناك خدمات محدودة جدا ً متاحة وثغ رات
الخدمات آخذة يف االتساع (منظمة الهجرة الدولية 20/11/2020؛ منظمة الهجرة الدولية 03/11/2020؛ منظمة الهجرة الدولية .)10/06/2020

األطفال:

ومل تواكب البنية التحتية للتعليم املحيل تدفق النازحني داخلي اً ،وتم تحويل العديد من املدارس التي أنشئت خالل النزاع إىل مساكن مؤقتة للنازحني .تفتقر
املدارس التي ال تزال تعمل إىل اإلمدادات األساسية ،مثل الكتب واملعدات واملعلمني (مركز صنعاء للدراسات االس رتاتيجية .)05/09/2020

يواجه األطفال ،ال سيام يف مواقع النازحني ،مخاطر جسيمة ،مبا يف ذلك االستغالل واإليذاء .ويُ رتك عىل عاتق األطفال الذين يعيلون األرس مسؤوليات
صعبة لرعاية أف راد أرسهم ،مام يعرضهم يف كثري من األحيان ملخاطر متزايدة لالستغالل وسوء املعاملة ،فضال عن املعاناة النفسية .كام أن العديد منهم
معرضون لخطر االستبعاد من املساعدة اإلنسانية ألنهم غري مسجلني يف فئة األشخاص املسؤولني عن عائلة وليس لديهم بطاقات هوية (تكتل الحامية

أثرت الفيضانات عىل مدينة مأرب ومديريات رصواح ،والوادي ،ومدغل يف ابريل/نيسان ويوليو/متّوز وأغسطس/آب  ،2020مام أثر عىل حوايل 17000
أرسة وأكرث من  3500مأوى للنازحني (Iمنظمة الهجرة الدولية .)10/06/2020

إن مدى قدرة الناس عىل الحصول عىل الرعاية الصحية غري واضح ،وهذا ناتج جزئي اً من تضارب املعلومات .تقدم بعض املستشفيات الخدمات واألدوية
مجان اً .ومع ذلك ،يفيد الناس بأنهم غري قادرين عىل زيارة املستشفيات ألنهم ال يستطيعون دفع تكاليف الرعاية الصحية .نفتقر اىل املعلومات التفصيلية.
ومع ذلك ،وبالنظر إىل املستويات املتزايدة للنزوح داخل مناطق مأرب وبينها ،من املرجح أن يتجاوز الطلب عىل الرعاية الصحية القدرة الحالية (مناقشات

إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة) .12/02/2020

انعدام األمن الغذايئ مرتفع يف املناطق املترضرة من القتال .فالنزاع يحد من إمكانية وصول ب رامج املساعدات الغذائية اإلنسانية ويجعل من الصعب عىل
الناس الوصول إىل األسواق.

الفعالة .)03/2020

يناير/كانون الثاين .)2021

األشخاص ذوي اإلعاقة:
ال تتوفر بيانات عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ،سواء كان ذلك من قبل أو نتيجة للنزاع .ومع ذلك ،فإن األشخاص ذوي اإلعاقة موجودون يف جميع مواقع
النازحني .وال توجد حالي اً مبادرات لالستجابة تركز عىل اإلعاقة يف املحافظة .ويضطر بعض األشخاص ذوي اإلعاقة يف كثري من األحيان إىل استئجار مساكن،
مام يعرضهم لخطر أكرب من الوقوع يف الديون (مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة ،مارس/آذار .)2020
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املهاجرين:
املهاجرون من رشق أفريقيا يتعرضون غالب اً للتمييز يف اليمن .وكث ريا ً ما يُ تهمون بحمل املرض وارتكاب أعامل إج رامية وتهديد السكان املحليني .ومبا أن
هناك طرق اً إىل اململكة العربية السعودية عرب مأرب ،فإنهم ميرون وينتهي بهم املطاف بالبقاء لبعض الوقت يف محافظة مأرب .ومع تزايد النزاع وإغالق
الحدود بسبب جائحة كوفيد ،19-هناك أكرث من  4500مهاجر عالقني بشكل رئييس يف مدينة مأرب .ال توجد بيانات متاحة عن أعداد املهاجرين
يف مناطق أخرى من مأرب .ومع ذلك ،تشري التقارير إىل وجود بعض املهاجرين الذين تقطعت بهم السبل يف مديريات رحابه والجوبة ،ولكن ال توجد
معلومات عن موقع أو وضع املهاجرين يف املنطقة (مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة ،مارس/آذار  .)2020ومع استم رار وصول املزيد من
النازحني إىل مأرب واملناطق املحيطة بها ،هناك خطر من تصاعد التوتر بني املهاجرين واملجموعات األخرى (مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية

الفعالة ،مارس/آذار .)2020

املهمشني:
أقلية عرقية تعيش يف كثري من األحيان يف مجتمعات عىل أط راف املدن الكربى ،مبا يف ذلك مأرب .يعاين املهمشني من التمييز الطبقي ويندرجون خارج
الهياكل القبلية واملجتمعية اليمنية ال راسخة .ال رصاعات اجربت الكثري من املهمشني عىل الف رار من منازلهم مبناطق القتال العنيف .وكانت تجربتهم يف
النزوح مختلفة عن باقي اليمنيني .وبسبب التحيز االجتامعي ،من غري املرجح أن يجدوا سكن اً يف املؤسسات واملدارس العامة .نتيجة لذلك ،اضطروا إىل
اإلقامة يف األرايض الزراعية املفتوحة والحدائق العامة وغريها من األماكن العامة ويكافحون من أجل الحصول عىل الخدمات األساسية أو غريها من آليات
الدعم .وال تتوفر بيانات عن عدد املهمشني بكل مديرية .كام أن املهشني ال تتوفر لهم إمكانية الحصول عىل الوثائق القانونية ،ولهذا السبب ،يكافحون من
أجل الحصول عىل الخدمات األساسية ،مبا يف ذلك الرعاية الصحية والتعليم .لقد أدى ذلك إىل تفاقم مواطن الضعف املوجودة لديهم .ووفقا ملنظمة الهجرة
الدولية ،فهم بحاجة إىل الغذاء واملأوى والتعليم والرعاية الصحية (مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة أكتوبر/ترشين األول 2020؛ نظرة
عامة عىل االحتياجات اإلنسانية باليمن .)2019

تضم مديرية مجزر ستة مواقع للنازحني داخلي اً ،أربعة منها يف املناطق الحرضية يف منطقة األرشاف التي استضافت حوايل  9500شخص اعتبارا ً من مايو
 .2020املعلومات حول الوضع الحايل ملواقع النازحني وعدد النازحني فيها شحيحة ،بسبب ال رصاع املستمر وعدم القدرة عىل الوصول .وتشري التقارير
األخرية إىل إغالق أربعة مواقع للنازحني بسبب األعامل العدائية .ال تتوفر أي معلومات تتعلق بوضع النازحني داخلي اً اعتبارا ً من  16ف رباير ( 2021تقارير

تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ 10/12/2020؛ مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة ،نوفمرب .)2020

املأوى والظروف املعيشية:
تستضيف املديرية ستة مستوطنات للنازحني .اثنان مستوطنات عشوائية ،واألربعة األخريات مستوطنات جامعية .من املحتمل أن يكون هؤالء الستة
مكتظني قبل بداية عام  .2020مع تصاعد النزاع يف املنطقة وأصبحت جبهة للقتال ،تم تقييد وصول املساعدات اإلنسانية ومن املحتمل أن يكون
السكان النازحون يف حاجة ماسة إىل مأوى آمن (تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ  ،10/12/2020مناقشات إكابس مع الجهات الفاعلة التنفيذية
نوفمرب .)2020
املؤرشات الرئيسية

منطقة آل حاذقني

منطقة األرشاف

عدد مواقع النازحون
داخلي اً

موقعني

أربعة مواقع

اسم املوقع

الخانق والجفرة

درب األرشاف وحسن الدامر ومغيفر ومالحة

نوع املستوطنات

املوقعان عبارة عن مستوطنات عشوائية (عادة ما يتم
إنشاء هذا النوع من املستوطنات من قبل النازحني أنفسهم
أو مببادرات محلية .اعتزم النازحون داخلي اً البقاء يف هذه
املستوطنات لفرتة طويلة.

درب األرشاف :مستوطنة عشوائية.

حسن الدامر ومغيفر ومالحة مستوطنات جامعية
(هيكل مادي موجود مسبق اً  -إما مساحة عامة /
مشرتكة يف املباين العامة أو املدارس ،أو املباين الخاصة
بتاريخ  26يناير/كانون الثاين  2020وقع قصف مدفعي عىل حيث توجد أرس متعددة)
موقع الخانق للنازحني .ومل يبلغ عن وقوع أي إصابات .ومع
وتقع مواقع النزوح األربعة عىل أر ٍ
اض خاصة مام
ذلك ،غادر معظم النازحني البالغ عددهم  1550شخص اً إىل
يعرضها لخطر اإلخالء.
مديرية مدغل أو مدينة مأرب.

مديرية مجزر
مجزر هي منطقة جبلية يف شامل رشق محافظة مأرب عىل الحدود مع مديرية الحزم يف محافظة الجوف .وهي تتألف من ثالث مناطق فرعية هي آل
حاذقني واألرشاف والصحاري .ويقدر عدد سكان املنطقة بـ  26900نسمة ،ينتمون إىل قبيلة جيدان.
تأثرت مديرية مجزر بشدة بتصاعد النزاع يف عام  ،2020حيث شهدت نزوح اً وأرضار بالغة للبنية التحتية الحيوية .منذ يناير/كانون الثاين ،2020
عندما تصاعدت ال رصاعات يف محافظتي الجوف وصنعاء ،وصلت االشتباكات إىل مديرية مجزر وأصبحت اآلن تحت سيطرة الحوثيني .أدى اشتداد القتال يف
مديرية مجزر إىل شن  33غارة جوية خالل عام  ،2020وهو أعىل رقم يف املحافظة .ونتيجة لذلك ،دُمرت مدرستان ،هدمت إحداهام باملتفج رات ،واألخرى
رضبتها الغارات الجوية وألحقت بها أرضارا ً .وباإلضافة إىل ذلك ،تأثرت ثالثة مستشفيات وم رافق صحية بالقصف ،مبا يف ذلك مستشفى الجفرة .كام ترضرت
الطرق والبنية التحتية ملحطات الوقود من الغارات الجوية (مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني 2020/30؛ مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني .)06/2020

تأثري األزمة
النزوح:
تسبب القتال العنيف منذ منتصف يناير/كانون الثاين  2020يف نزوح جامعي من مديرية مجزر .سجلت املديرية أعىل معدالت النزوح يف جميع
مديريات مأرب يف عام  .2020كان النزوح من املجزر مكثف اً بشكل خاص يف يناير  2020عندما غادر حوايل  11200شخص املنطقة مع تزايد األعامل
العدائية التي وصلت إىل املنطقة .اعتبارا ً من ديسمرب  ،2020هرب ما يقدر بنحو  2600أرسة (حوايل  16000شخص) من املنطقة إما إىل مدينة مأرب
أو مأرب الوادي أو مدغل (تكتل الحامية ،04/10/2020مجموعة البيانات األساسية لنموذج تتبع النزوح).

تقرير موضوعي

األمن الغذايئ:
تعتمد معظم العائالت عىل الزراعة كمصدر أسايس للدخل .وفق اً لتوقعات التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ يف عام  ،2020يعاين حوايل50%
من املنطقة من انعدام األمن الغذايئ .ما يقدر بـ  3000شخص ( 11%من السكان) يف املنطقة يعيشون يف مرحلة األزمة (املرحلة الثالثة من التصنيف
املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ املرحلة) و  48%من السكان ( 13000شخص) يواجهون مستويات طارئة من انعدام األمن الغذايئ (املرحلة ال رابعة من
التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ املرحلة) (تنسيق وإدارة املخيامت 04/2020؛ التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ  .)03/12/2020أفاد
العديد من األشخاص الذين فروا بأنهم فقدوا ماشيتهم وأراضيهم التي كانت مصدر رزقهم الرئييس.

املاء والرصف الصحي والنظافة:
الحصول عىل مياه الرشب اآلمنة مشكلة خطرية .يستخدم الناس يف املنطقة اآلبار للطهي والتنظيف ،ولكن يتعني عليهم رشاء مياه الرشب من شاحنات
املياه التي أصبحت باهظة التكلفة بالنسبة للعديد من األرس .تستخدم ثالثة من مواقع النازحني داخلي اً اآلبار كمصدر رئييس للمياه ويعتمد أحدها عىل برئ
غري آمنة .أصبحت املياه النظيفة األولوية القصوى للمخيامت ،ويشكل تلوث املياه تهديدا ً للسكان الذين يعيشون يف املواقع .يعترب نظام الرصف الصحي يف
املديرية ضعيف اً لكل من النازحني الذين يعيشون يف مواقع النزوح واملجتمع املضيف .الناس الذين يعيشون يف اثنني من مواقع النزوح يقضون حاجتهم يف
الع راء ،مام يؤدي إىل تفاقم انتشار األم راض (تقييم االحتياجات الرسيعة ملنظمة كري 01/2020؛ تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ .)10/12/2020
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الصحة:
تأثر اثنان من املستشفيات الثالثة املتوفرة يف املديرية بالنزاع .يجعل نقص املعلومات املتاحة من الصعب اإلبالغ عن مدى استم رار عملهم .تفتقر مواقع
النازحني إىل خدمات الرعاية الصحية .أصبح اإلسهال شائع اً بني األطفال ،مام أدى إىل وفاة  13طف الً يف فرتة شهرين خالل عام  .2019ال توجد بيانات
متاحة منذ تصاعد ال رصاع يف املنطقة وأصبح من الصعب الوصول إليها.

التعليم:

تقرير موضوعي

تأثري األزمة
النزوح:
منذ بداية النزاع يف عام  ،2015شهدت مديرية مدغل زيادة يف النازحني من املناطق املحيطة مبدغل .منذ بداية تصعيد النزاع يف يناير/كانون الثاين
 ،2020نزح حوايل  5200شخص إىل مديرية مدغل .وأفادت تقارير تعرض مدغل لـ  19غارة جوية يف عام  ،2020وهو ثالث أكرب عدد من الغارات يف
جميع املديريات يف املحافظة .منذ منتصف أغسطس/آب  2020عندما وصلت األعامل العدائية املتزايدة إىل املنطقة ،فرت  1300عائلة (حوايل 8000
شخص) من املنطقة .أدى نقص وسائل النقل إىل تقطع السبل ببعضهم عىل الطريق املؤدي إىل مدينة مأرب ويف الصح راء حول منطقة الريان (تكتل

تم تدمري مدرستني يف مجزر خالل عام  ،2020مام أدى إىل تقييد الوصول إىل التعليم ملا يقرب من  2000طفل ،مبا يف ذلك النازحني (مرشوع رصد التأثري
عىل املدنيني 2020/30؛ مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني 2020/60؛ مركز صنعاء للدراسات االس رتاتيجية .)2020/90/50

الحامية 04/10/2020؛ مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني 03/2020؛ مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني .)06/2020

الحامية:

تضم مديرية مدغل سبعة مواقع للنازحني داخلي اً .كانت تستضيف حوايل  5000شخص اعتبارا ً من مايو/أيّ ار ( 2020تقارير تنسيق وإدارة املخيامت
بتاريخ  .)10/12/2020أدى تدهور الوضع األمني يف مدغل ،وازدياد عدد االشتباكات منذ أغسطس/آب  ،2020إىل تعذر وصول العاملني يف مجال

يعد مخيم الخانق يف مجزر مثاالً رئيسي اً عىل املخاطر التي يشكلها القرب من الخطوط األمامية النشطة والديناميكية .تأثر املوقع بالعنف املسلح مرتني
منذ بداية عام  .2018مع تصاعد األعامل العدائية وتحول الخطوط األمامية ،أصاب القصف املدفعي املوقع يف  26يناير/كانون الثاين  .2020عىل الرغم
من عدم اإلبالغ عن وقوع إصابات ،إال أنه تم إجبار حوايل  1550عائلة عىل االنتقال إىل مديرية مدغل أو مدينة مأرب أو مأرب الوادي (مرشوع رصد
التأثري عىل املدنيني .)07/2020

وصول املساعدات اإلنسانية:
أثرت األعامل العدائية املستمرة عىل الوصول إىل بعض املجتمعات األكرث ضعف اً بالقرب من نقاط ال رصاع .ال يزال وصول املساعدات اإلنسانية مقيدا ً يف بعض
أجزاء من املديرية ،مام يؤثر بشكل خاص عىل املساعدات الغذائية .منذ أشهر ،تم قطع مجزر عن مأرب ،وال ميكن الوصول إليها إال من محافظة صنعاء.
متكنت منظامت قليلة جدا ً من الوصول إىل املنطقة (منظمة الهجرة الدولية 01/12/2020؛ منظمة الهجرة الدولية 03/11/2020؛ مناقشات إكابس مع

الجهات التنفيذية الفعالة ،ديسمرب/كانون األول .)2020

القدرة عىل االستجابة:
انخفض عدد املنظامت النشطة املوجودة يف املنطقة خالل عام  .2020اعتبارا ً من نوفمرب/ترشين الثاين  ،2020ال توجد سوى منظمتني وطنيتني يف
املنطقة تقدمان خدمات الحامية .هاتان املنظمتان هام مؤسسة البناء من أجل التنمية ( )BFDوشبكة خطة االستجابة اإلنسانية باليمن ()YHRPN
تعمالن عىل الحامية (مكتب األمم املتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة من يفعل وماذا وأين 2020/01؛ تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ

االستجابة اإلنسانية إىل املنطقة .املعلومات حول الوضع الحايل للنازحني واحتياجاتهم شحيحة .تشري التقارير األخرية إىل أنه يف مايو/أيّ ار  2020ظل
موقع اً واحدا ً فقط من مواقع النازحني السبعة مفتوح اً (مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة).

املأوى:
من أصل سبعة مواقع للنازحني تقع داخل املنطقة ،اثنان منها يف مبان عامة ،واثنان مبنيان من مالجئ مؤقتة .عادة ما يتم بناؤها من النفايات واملواد
املؤقتة (القامش املشمع ،والكرتون ،والبطانيات ،واأللواح املعدنية ،واألقمشة ،وما إىل ذلك) ويتكون أحدها من مالجئ طارئة ،ومأوى متنقل بغطاء وهيكل.
يحتاج النازحون حديث اً بشكل عاجل إىل مأوى آمن حيث أن املواقع الحالية مكتظة (تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ  ،10/12/2020مؤسسة ريتش

يونيو/حزي ران .)2017
املؤرشات الرئيسية

عدد مواقع النازحون خمسة مواقع
داخلي اً

موقع واحد

موقع واحد

الجرف

الزيباره

اسم املوقع

كَمب قاعيالن ،مدرسة نصيفة ،الحزام ،نبط ،والسمرة

نوع املستوطنات

أربعة مواقع عبارة عن مستوطنات عشوائية مصنوعة إنها مستوطنة عشوائية .إنها مستوطنة عشوائية .يعيش
إما من خيام  /ألواح بالستيكية  /معدنية أو مالجئ يعيش النازحون يف مالجئ النازحون يف مالجئ مؤقتة .إنها
مؤقتة .تقع عىل أرض خاصة ،مام يعرضهم لخطر اإلخالء .مؤقتة .إنها عىل أرض خاصة عىل أرض خاصة

10/12/2020؛ مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة)

يقع املخيم الخامس يف مدرسة تسمى مدرسة نصيفة.
يعيش النازحون يف الخيام .وهم عرضة لخطر الطرد

مديرية مدغل
تقع مديرية مدغل يف الشامل الرشقي من محافظة مأرب عىل حدود مديريات رصواح ومجزر ورغوان .وتتكون من ثالث مناطق فرعية مدغل الجيدان،
الجرف ،الزيباره .يقدر عدد سكان مديرية مدغل بحوايل  49600نسمة ،معظمهم من قبيلة الجيدان.

منطقة مدغل الجيدان

منطقة الجرف

منطقة الزيباره

األمن الغذايئ:
يعتمد سكان املديرية عىل الزراعة والرثوة الحيوانية .وفق اً لتوقعات التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ لعام  ،2020يواجه  17%من سكان
املنطقة ( 8500شخص) انعدام األمن الغذايئ يف مرحلة األزمة (املرحلة الثالثة من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ) ويواجه  5%من السكان
( 2500شخص) مستويات طارئة (املرحلة ال رابعة من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ)(تنسيق وإدارة املخيامت 04/2020؛ التصنيف املرحيل

املتكامل لألمن الغذايئ .)03/12/2020
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املياه والرصف الصحي والنظافة:
يستخدم الناس يف مدغل مياه اآلبار للغسيل والطبخ ولكن عليهم رشاء مياه الرشب .ومع ذلك ،ال يستطيع العديد من النازحني رشاء مياه للرشب .يعتمدون
عىل شاحنات املياه التي تأيت إىل مناطقهم ،عادة كل أسبوعني أو ثالثة أسابيع .يف املناطق الريفية باملنطقة ،يختلف وقت جلب املياه من اآلبار بني ساعة إىل
ساعتني .تستخدم ثالثة مواقع اآلبار كمصدر رئييس للمياه .يعتمد أحد املواقع عىل شاحنات املياه واآلخر عىل املياه املعبأة .يوجد يف موقعني للنازحني داخلي اً
يف املنطقة مناطق لقضاء الحاجة يف الع راء وأربعة تفتقر إىل خدمات املياه والرصف الصحي والتخلص من النفايات متام اً (تنسيق وإدارة املخيامت 04/2020؛

تقييم االحتياجات الرسيع ملنظمة كري .)01/2020

الصحة:
البنية التحتية الصحية يف املنطقة سيئة للغاية .توجد عيادات لكن يجب إرسال الحاالت الحرجة أو العمليات الج راحية إىل مدينة مأرب .موقعان فقط
للنازحني لديهام خدمات رعاية صحية وهام غري كافيني (مركز صنعاء للدراسات االس رتاتيجية .)05/09/2020

الحامية:
منذ أغسطس/آب  ،2020أدى تصعيد النزاع إىل زيادة املخاوف املتعلقة بالحامية ،مع تهديد مواقع النازحني داخلي اً بعمليات اإلخالء من قبل مالك
األرايض يف معظم املديريات (تنسيق وإدارة املخيامت  .)04/2020معظم مواقع النازحني مستوطنة عىل أراض خاصة وليس لديها اتفاقية رسمية الستغالل
األرض .ونتيجة لذلك ،فإن أمن الحيازة غري مستقر ،والتهديدات باإلخالء متثل تحدي اً مستم را ً (تكتل الحامية 04/10/2020؛مجموعة تنسيق وإدارة

املخيامت .)01/10/2020

وصول املساعدات اإلنسانية:
ظلت مدغل ميكن الوصول إليها بواسطة للجهات الفاعلة اإلنسانية حتى عام  .2020منذ أغسطس/آب  ،2020أعاق تصعيد النزاع وصول املساعدات
اإلنسانية ،ال سيام بالقرب من مناطق النزاع النشطة (منظمة الهجرة الدولية 01/12/2020؛ منظمة الهجرة الدولية .)03/11/2020

القدرة عىل االستجابة:
هناك ثالث منظامت تعمل داخل املنطقة:
القدرة عىل االستجابة املحلية والوطنية :جمعية التضامن اإلنساين ( )SHSالتي تعمل عىل املأوى وشبكة خطة االستجابة اإلنسانية اليمنية ()YHRPN
التي تركز عىل الحامية

قدرة االستجابة الدولية :تعمل منظمة الهجرة الدولية حالي اً عىل إدارة املوقع يف املديرية (مكتب األمم املتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة من يفعل
وماذا وأين 10/2020؛ تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ 10/12/2020؛ مناقشات إكابس مع الجهات التنفيذية الفعالة)

مديرية رصواح
تقع مديرية رصواح يف الجزء الغريب من محافظة مأرب وتحدها مدينة مأرب ومديريتي مدغل والجوبة ومحافظة صنعاء .وتتكون من ثالث مناطق فرعية
(أراك ،رصواح ،املحجزه) .يقدر عدد سكان املنطقة بحوايل  32000نسمة ينتمون إىل قبيلة الجهم .قبيلة الجهم هي قبيلة فرعية من قبيلة بني جابر،
وهي أيديولوجية إسالمية تعتنق املذهب الزيدي الشيعي .ينتقل خط أنابيب النفط الرئييس يف اليمن عرب أرايض جهم يف مأرب إىل محطة نفط رأس عيىس
عىل البحر األحمر (مركز صنعاء للدراسات االس رتاتيجية ،أكتوبر/ترشين األول .)2020

تقرير موضوعي

كانت مديرية رصواح واحدة من أكرث الجبهات نشاطا يف مأرب منذ عام  ،2015وكانت مقسمة يف السيطرة بني الحوثيني والحكومة املعرتف بها دولي اً.
ومع ذلك ،ازداد ال رصاع يف  9ف رباير/شباط  ،2021عندما أعلن الحوثيون هجوم اً جديدا ً عىل مدينة مأرب .متكنهم من التقدم أكرث يف املنطقة وأخذ مواقع
اس رتاتيجية مثل سد مأرب الذي يقع جنوب غرب مدينة مأرب (آي-إس نيوز .)18/02/2021
حتى  18ف رباير/شباط ،تركزت املعارك يف طلعت الحم راء يف منطقة املحجزة رشقي جبل حيالن ويف الطريق الجنويب باتجاه مدينة مأرب .اضطر املئات
من النازحني الذين يعيشون يف مواقع النازحني داخلي اً يف رصواح إىل الف رار إما داخل منطقة رصواح أو رشق اً إىل مدينة مأرب ومأرب الوادي (آي-إس نيوز

.)18/02/2021

أثر ال رصاع املستمر يف املنطقة منذ عام  2015عىل حياة الناس ،مام تسبب يف نزوحهم م رات متعددة ،وتدمري منازل املدنيني والتأثري عىل البنية التحتية
املحلية .تعرضت محطة كهرباء املنطقة وشبكة الكهرباء ألرضار جسيمة يف عام  .2019سجل مبديرية رصواح  27غارة جوية خالل عام  ،2020وهو
ثاين أعىل رقم يف املحافظة (مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني 03/2020؛ مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني  ،06/2020ديب رووت ابريل/نيسان .)2019
عىل الرغم من أن ال رصاع املستمر هو السبب الرئييس للنزوح والتأثري عىل حياة الناس وإعاقة الوصول إىل الخدمات .كان للفيضانات والعواصف الرملية يف
عام  2020تأثري كبري .بني شهري يوليو/متّوز وأغسطس/آب  ،2020دمرت الفيضانات والعواصف الرملية  2000مأوى للنازحني ورشدت  1000شخص.

تأثري األزمة
النزوح:
منذ احتدام ال رصاع يف  9ف رباير/شباط  ،2021كانت مديرية رصواح هي األكرث ترضرا ً حيث تم تأكيد أكرث من  1000أرسة ( 6000شخص) عىل أنهم
نازحني من أو داخل املنطقة .من املحتمل أن تكون األرقام أعىل .يفر الناس من املناطق التي تصاعدت فيها األعامل العدائية  -وال سيام ضنة الحيال
والصوابني والزور يف اتجاه أراك التي تستضيف مثانية مواقع نزوح  -ينتقلون بشكل أسايس إىل الروضة يف رصواح  676أرسة ( 4056شخص) وبعضهم إىل
مدينة مأرب  214أرسة ( 1284شخص) وكذلك مأرب الوادي  39أرسة ( 234شخص) .كام أصبح سكان املجتمع املضيف املحيط بتلك املناطق نازحني
أيض اً (منظمة الهجرة الدولية )17/02/2021
طوال عام  ،2020عندما تصاعد ال رصاع يف ضواحي مجزر ،ومدغل ،واملحلية ،ورحابه ،استقبلت رصواح حوايل  2800نازح .وجاءت أكرب تدفقات للنازحني
داخلي اً خالل شهري يوليو/متّوز وأغسطس/آب  2020من مناطق داخل مديرية رصواح بسبب الفيضانات ويف أكتوبر/ترشين األول  2020من مديرية
مدغل بسبب تزايد العنف
يف أواخر يوليو/متّوز وأوائل أغسطس/آب  ،2020تسببت األمطار الغزيرة املستمرة يف حدوث فيضانات شديدة يف مأرب ،مام أثر بشكل كبري عىل مواقع
النزوح يف رصواح والنازحني يف املديرية .فقد العديد من النازحني املالجئ واإلمدادات من املواد الغذائية واملواد غري الغذائية .قدمت املنظامت اإلنسانية
الغذاء واملواد غري الغذائية واملأوى (منظمة الهجرة الدولية .)28/09/2020

املأوى:
يوجد  21موقع اً للنازحني داخلي اً يف منطقة رصواح تستضيف حوايل  15000شخص اعتبارا ً من  31يناير/كانون الثاين  .2021تقع يف الروضة والصوابني
والزور مبنطقة أراك (منظمة الهجرة الدولية .)28/09/2020
بسبب القتال العنيف الذي بدأ يف  9ف رباير/شباط ،تم تقريب اً إخالء أربعة مواقع يف املستشفة ،وضنة الحيال ،والصوابني ،والزور ،حيث سعى النازحون داخلي اً
إىل األمان يف الرشق ،وفيام بعد تأثرت ما ال يقل عن ثالثة من تلك املواقع بشكل مبارش بالقتال (منظمة الهجرة الدولية .)17/02/2021
املزيد من املعلومات حول تسعة مواقع متوفرة يف الجدول أدناه .ال توجد معلومات متاحة حول أماكن املواقع الثالثة املتبقية.
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املؤرشات الرئيسية

أراك

منطقة املحجزة

عدد مواقع النازحون داخلي اً

مثانية مواقع

موقع واحد

اسم املوقع
نوع املستوطنات

لفج املالح
امليل ،ع دّة ال ّرا ،ضنة الح ّي ال ،املستشفة ،أراك ،الزور ،الصوابني ،الروضة
جميع املواقع عبارة عن مستوطنات عشوائية عىل أراض خاصة ،باستثناء موقع امليل إنها مستوطنة عشوائية.
مقام عىل أرض عامة.
يعيش النازحون يف مالجئ
طارئة عىل أرض خاصة
يعيش النازحون يف امليل وعدة ال را يف خيام  /مالجئ معدنية.
يف موقعي ضنة الحيال واملستشفة يعيش النازحون يف مالجئ طارئة.
يف األراك يعيش النازحون يف مالجئ مؤقتة.
يف الزور والصوابني والروضة ،يعيش النازحون يف مالجئ مصنوعة من خيام  /مالءات
بالستيكية  /الطني  /الطوب

األمن الغذايئ:
الزراعة والرثوة الحيوانية والتجارة والوظائف الحكومية هي املصادر الرئيسية للدخل يف املنطقة .منذ اندالع ال رصاع يف اليمن يف عام  ،2015انضم
العديد من النازحني إىل جبهات القتال كمصدر للدخل .أفاد تقرير أن فردا ً واحدا ً عىل األقل من عائالت األشخاص النازحني داخلي اً يف املنطقة والذين يبلغ
عددهم حوايل  6%قد التحق بجبهات القتال (ديب رووت  .)04/2019هناك حاجة ملحة للغذاء بني السكان النازحني داخلي اً حيث تشري التقارير إىل أن
املساعدات الغذائية غري منتظمة وغري كافية يف  8من أصل  9مواقع للنازحني داخلي اً (تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ  .)10/12/2020ال يزال
انعدام األمن الغذايئ مصدر قلق .حسب توقعات التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ يف عام  ،2020يواجه 75%من السكان مستويات عالية من
انعدام األمن الغذايئ الحاد (املرحلة الثالثة أو أعىل حسب التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ) .وهذا يشمل حوايل  16000شخص يف مرحلة األزمة
(املرحلة الثالثة يف التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ) و  8000شخص يف مستويات طارئة (املرحلة ال رابعة يف التصنيف املرحيل املتكامل لألمن
الغذايئ) (التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ .)03/12/2020

املاء والرصف الصحي والنظافة:
بداخل مناطق رصواح و مأرب الوادي ومدينة مأرب هناك ما يقارب  10000أرسة من السكان نازحني داخلي اً ( 60000شخص) بحاجة لخدمات الرصف
الصحي .خالل العام ،تم بناء  26مرحاض اً لحاالت الطوارئ من أجل  215أرسة يف املديرية (منظمة الهجرة الدولية  .)22/05/2020ومع ذلك ،ال يزال
األشخاص يلجؤون إىل قضاء الحاجة يف الع راء مبواقع النزوح (تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ .)10/12/2020

الصحة:
تم تدمري املستشفيني الرئيسيني اللذين يقدمان املساعدة الصحية يف املنطقة بسبب النزاع .هناك وحدتان صحيتان متبقيتان تقدمان خدمات صحية
أساسية .إضاف ًة إىل ذلك ،نرشت منظمة الهجرة الدولية عيادة صحية متنقلة يف رصواح لتقديم الخدمات الصحية يف مواقع إيواء النازحني املترضرين بفعل
العواصف التي حدثت يف يوليو/متّوز وأغسطس/آب  .2020تشمل الخدمات االستشارة والرعاية الصحية األساسية واألدوية واإلحالة إىل مزيد من الرعاية
ومعلومات حول كوفيد .19-ومع ذلك ،كان هناك ارتفاع يف عدد حاالت الكول ريا املبلغ عنها يف املنطقة بعد الفيضانات يف يوليو/متّوز وأغسطس/آب 2020

تقرير موضوعي

التعليم:
يرتكز معظم النازحني مبديرية رصواح يف الروضة والصوابني والزور مبنطقة أراك .يوجد مبخيم النازحني يف الروضة ثالثة غرف تستخدم كمدرسة .تستوعب
هذه املدرسة  60-50طالب اً وتعمل بدوامني من أجل توفري التعليم لجميع الطالب النازحني .يوجد يف منطقة الصوابني ستة مخيامت تعليمية بدون
دورات مياه .مع التدفق اليومي لألشخاص النازحني داخلي اً ،تواجه السلطات املحلية تحديات ال حرص لها من أجل توفري التعليم لهؤالء األشخاص .تفتقر
املدارس إىل موارد أساسية كالكتب و املعدات ,باإلضافة إىل املعلمني (ديب رووت .)04/2019

الحامية:
مخاوف اإلخالء :كث ريا ً ما يواجه النازحون تهديدات باإلخالء مام يعرضهم إىل نزوح ثانٍ أو للمضايقة أو لفقدان سبل العيش .يف عام  ،2020كانت األسباب
الرئيسية لإلخالء هي الفيضانات و النزاع .ترضرت مناطق النازحني داخلي اً بفعل فيضان سد مأرب يف أغسطس/آب عام  .2020كان عىل األشخاص النازحني
داخلي اً االنتقال إىل أماكن مرتفعة قلي الً يف نفس املنطقة .أخليت منطقة نبط مبديرية رصواح نتيج ًة الشتباكات مجاورة يف سبتمرب/أيلول  2020مام أدى
النتقال العديد من السكان النازحني داخلي اً إىل منطقة أكرث أمان اً يف الروضة (منظمة الهجرة الدولية سبتمرب/أيلول .)2020

وصول املساعدات اإلنسانية:
هناك نقص يف وصول املساعدات اإلنسانية بسبب وجود قضايا لوجستية وإج راءات بريوق راطية والنزاع املستمر وتشكل الفيضانات تحدي اً حاس امً مينع
وصول خدمات الحامية املنقذة للحياة ومساعدات أخرى اىل املنطقة (تكتل الحامية 04/10/2020؛ مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

.)29/04/2019

القدرة عىل االستجابة:
تحتوي مديرية رصواح عىل أكرب عدد من املنظامت النشطة يف املحافظة بعد مديرية مأرب ومدينة مأرب .يوجد ستة منظامت يف املديرية:
القدرة عىل االستجابة الوطنية واملحلية :تعمل مؤسسة بناء للتنمية ( )BFDعىل إدارة املخيامت واالستجابة والتعليم والصحة ،كام تعمل جمعية
التكافل اإلنساين ( )SHSعىل توفري امللجأ ،أما جمعية اإلصالح اإلجتامعي الخريية ( )CSSWفتعمل عىل توفري املاء والرصف الصحي والنظافة والتعليم
والحامية ،ويركز مركز البحث والتطوير اإلجتامعي ( )SCDRعىل املاء والرصف الصحي والنظافة والتعليم ،وتركز شبكة خطة االستجابة اإلنسانية لليمن
( )YHRPNعىل توفري الحامية

القدرة عىل االستجابة الدولية :تعمل منظمة الهجرة الدولية عىل توفري املاء والرصف الصحي والنظافة والصحة (مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية من يفعل وماذا وأين 10/2020؛ تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ .)10/12/2020

مديرية رغوان
تقع مديرية رغوان غرب محافظة مأرب ويحدها منطقتي مجزر ومدغل ومحافظة الجوف .وتتألف من منطقتني هام اسداس ورغوان .يقدر عدد سكان
هذه املديرية نحو  32000شخص ينتمون إىل قبيلة الجدعان.

(منظمة الهجرة الدولية 19/08/2020؛ ديب رووت .)04/2019
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تقرير موضوعي

تأثري األزمة

الصحة:

يستمر اشتداد األعامل القتالية لتتفاقم عرب املحافظة منذ تصاعد النزاع يف شهر ف رباير/شباط من عام  .2020تقدم الحوثيني نحو مدغل يف شهر يوليو/
متوز من عام  2020ونتيجة لذلك ظهرت جبهات للقتال جديدة يف مديرية رغوان .مام دفع األشخاص النازحني داخلي اً لالنتقال نحو مدينة مأرب ومأرب
الوادي (منظمة الهجرة الدولية .)02/11/2020

ليس واضح اً إىل أي مدى يتم تشغيل املنشآت الصحية وفيام إذا كانت قادرة عىل تلبية احتياجات السكان .ويرجح أن الطلب عىل الرعاية الصحية يتجاوز
قدراتها.

النزوح:
استقبلت مديرية رغوان ثالث أكرب عدد من األشخاص النازحني داخلي اً خالل عام  .2020نزح حوايل  6500شخص إىل رغوان خالل عام  .2020ومع
ذلك ،كان هناك ارتفاع يف عدد األشخاص الذين غادروا املنطقة عندما فتحت جبهات للقتال الجديدة يف عام  .2020بني شهري أغسطس/آب وأكتوبر/
ترشين األول ،حوايل  2900شخص غادر املديرية إىل مناطق مجاورة مثل مدينة مأرب ومأرب الوادي (مجموعة البيانات أساسية لنموذج تتبع النزوح).

املأوى:
مبديرية رغوان ثالثة مواقع مفتوحة للنازحني داخلي اً .حتى شهر مايو/أيّ ار من عام  ،2020ال توجد معلومات متاحة حول عدد األشخاص الذين تستضيفهم
تلك املواقع .يتواجد موقعني منهم يف مباين عامة أما املوقع الثالث يتكون من مالجئ مؤقتة (تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ .)10/12/2020
املؤرشات الرئيسية

منطقة أسداس

ال توجد مواقع نازحني داخلي اً

ثالثة مواقع

اسم املوقع

املجمعة (إدارة محلية) ،خربة الزبة و إدارة األمن (إدارة أمنية)

أنواع املستوطنات

إدارة األمن (إدارة أمنية) واملجمعة (إدارة محلية) هي مواقع مشرتكة ترتكز يف مباين خاصة
خربة الزبة عبارة عن مستوطنة عشوائية .يعيش األشخاص النازحني داخلي اً يف مالجئ مؤقتة

األمن الغذايئ:
وفق اً لتقدي رات التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ يف عام  ،2020تواجه 8%من املديرية انعدام األمن الغذايئ يف مرحلة األزمة (املرحلة الثالثة
من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ) كام تواجه مستويات طارئة بنسبة( 15%املرحلة ال رابعة من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ)

(التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ .)03/12/2020

املاء والرصف الصحي والنظافة:
يستخدم سكان مديرية رغوان ماء اآلبار الستخدامهم اليومي .ت رتاوح مدة إحضار املياه من اآلبار من ساعة إىل ثالث ساعات وتستخدم هذه املياه للغسيل
والطبخ .يتعني عليهم انتظار وصول شاحنات املياه إىل منطقتهم للحصول عىل مياه الرشب .ويرشبون من مياه اآلبار بعد غليها أثناء انتظارهم قدوم شاحنات
املياه .وعاد ًة ال تأيت شاحنات املياه إال كل أسبوعني أو ثالثة أسابيع .يقيض األشخاص الذين يعيشون يف م راكز إيواء والنازحني حاجتهم يف الع راء مام يزيد من
انتشار األوبئة وتلوث املياه .يشار إىل أن خدمات الرصف الصحي تذكر بشكل منتظم عىل أنها ذات أولوية قصوى بداخل املخيامت (تقارير تنسيق وإدارة

املخيامت بتاريخ .)10/12/2020

التعليم :عىل الرغم من وجود خدمات تعليمية مناسبة يف منطقتني من مناطق النزوح تقدمها السلطات املحلية ،إال أنه ال يزال هناك فجوات كاستم رار تدفق
النازحني داخلي اً بشكل يومي (تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ .)10/12/2020

الحامية:
أبلغ السكان النازحني داخلي اً عن ضياع وثائقهم الرسمية وأنه يواجه العديد منهم صعوبات يف الحصول عىل وثائق جديدة.

وصول املساعدة اإلنسانية:
مينع النزاع واالشتباكات املستمرة وصول املساعدات اإلنسانية إىل املنطقة .أثر فتح جبهتني للقتال يف املنطقة عىل قدرة املنظامت اإلنسانية يف الوصول إليها

(مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية .)18/02/2020

القدرة عىل االستجابة:
توجد خمسة منظامت نشطة يف املنطقة.
القدرة عىل االستجابة الوطنية واملحلية :تعمل الجمعية الخريية للرعاية االجتامعية ( )CSSWعىل مجال املياه والرصف الصحي والنظافة والصحة كام
تركز جمعية التكافل االنسان ( )SHSعىل املأوى.
القدرة عىل االستجابة الدولية :تعمل منظمة الهجرة الدولية عىل اج راءات االستجابة الرسيعة وتوفري املياه والرصف الصحي والنظافة كام تعمل كل من
منظامت كري ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف) من خالل منظامت محلية (مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من يفعل وماذا

وأين 10/2020؛ تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ .)10/12/2020

مديرية رحابه
تقع مديرية رحابه جنوب مدينة مأرب ويحدها محافظة صنعاء ومنطقة جبل م راد وتتشكل املديرية من أربعة مناطق :آل بوعشه وآل حام وآل جميل
والق رادعة ورحابه .ويقدر عدد سكان مديرية رحابه  14592نسمة ينتمون إىل قبيلة م راد .ينتمي سكان قبيلة م راد إىل مذهب إسالمي سني يضعهم
بشكل عام يف خالف مع الحوثيني الذين يؤيدون أيديولوجية إسالمية أساسها اإلسالم الشيعي الزيدي .وال سيام ،لدى قبيلة م راد عالقة تاريخية معقدة مع
الزيدين اليمنني بسبب اغتيال عبد الرحمن ابن ملجم (فرد من قبيلة م راد) لإلمام عيل بن أيب طالب (األب الرمزي للطوائف الشيعية يف العامل اإلسالمي)
يف عام  .661ويف االعرص الحديث قُتل اإلمام الزيدي باململكة املتوكلية يف اليمن يحيى محمد حميد الدين يف  1948عىل يد شيخ شهري يف قبيلة م راد
يسمى عيل بن نارص القردعي امل رادي (مركز صنعاء للدراسات االس رتاتيجية أكتوبر/ترشين االول )2020
مل تكن مديرية رحابه منطقة بها تدخالت إنسانية كونها صغرية الحجم وقليلة السكان .يوجد معلومات محدودة للغاية حول الوضع.
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تأثري األزمة

تقرير موضوعي

مديرية الجوبة

شهدت مديرية رحابه تزايد لألعامل القتالية بني شهري يوليو/متّوز وأكتوبر/ترشين األول من عام  2020مع اشتداد القتال يف سبتمرب/أيلول مام ألحق

الرضر باملناطق املدنية يف املديرية .أبلغت املديرية عن عدة غارات جوية أسفرت عن إصابة  2من املدنيني عىل األقل (مرشوع رصد التأثري عىل املدنيني
.)09/2020

النزوح:
ال وجود ألشخاص نازحني داخلي اً من مديرية رحابه يف أول مثانية أشهر من عام  .2020ومع ذلك ،امتد النزاع إىل مديرية رحابه بعد تصاعد األعامل
القتالية يف منطقة املحلية يف شهر يوليو/متّوز عام  .2020هناك ارتفاع يف أعداد األشخاص املغادرون للمنطقة بحث اً عن مناطق أكرث أمن اً بني شهري
سبتمرب/أيلول وأكتوبر/ترشين األول عندما نزح  3500شخص اىل مدينة مأرب أو مأرب الوادي بسبب األعامل القتالية املستمرة.

تقع مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب ويحدها كل مناطق حريب وجبل م راد ومأرب الوادي ومحافظة صنعاء .وتتكون من خمسة مناطق فرعية هي
الجديدة والجرشة وجبل السهل ونجا ويعرة ويقدر عدد سكانها  39000نسمة ينتمون إىل قبيلة م راد.
قبل تصاعد النزاع يف عام  2020كان الوضع األمني مستق را ً ويعزى ذلك إىل الهياكل القبلية القوية يف املنطقة .وأبلغت باملديرية عن عمليات سطو
عىل الطريق الرسيع (وال سيام عىل الطريق إىل صنعاء) ولكن تحسن الوضع يف السنوات األخرية .كام شهدت أيض اً نزاعات قبيلية واختالفات بشأن حصص
املساعدة اإلنسانية (التنمية االجتامعية املبارشة يونيو/حزي ران  .)2018بدأ الوضع األمني بالتدهور يف شهر يوليو/متّوز من عام  2020عندما تصاعدت
األعامل القتالية يف املحلية ورحابه وجبل م راد مام أدى إىل نزوح  800شخص من الجوبة يف أكتوبر/ترشين األول من عام  2020إما إىل مدينة مأرب أو
مأرب الوادي.

تأثري األزمة

املأوى:
هناك مأوى واحد لحاالت الطوارئ لألشخاص النازحني داخلي اً بداخل املنطقة والذي استضاف ما يقارب  100شخص يف شهر مايو/أيّ ار  .2020هناك

معلومات ضئيلة حول أعداد األشخاص اإلضافيني الذبن رمبا يحتاجون ملأوى أو ليكونوا محمني يف مجتمعات مستضيفة (تقارير تنسيق وإدارة املخيامت
بتاريخ .)10/12/2020
املؤرشات الرئيسية

منطقة آل حام

ال توجد مواقع نازحني داخلي اً

موقع واحد

اسم املوقع

وادي زبيب

أنواع املستوطنات

مستوطنة عشوائية يف أرض خاصة .يعيش النازحون يف خيام  /ألواح بالستيكية  /طوب

انعدام األمن الغذايئ:
وفق اً لتقدي رات التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ لعام  ،2020يعاين  %٤٣من السكان من انعدام األمن الغذايئ بحالة األزمة (املرحلة الثالثة
من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ) كام يواجه  %٠١من السكان حالة طوارئ (املرحلة ال رابعة من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ)

(التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ .)03/12/2020

املاء والرصف الصحي والنظافة:
يقيض األشخاص الذين يعيشون يف موقع النازحني داخلي اً حاجتهم يف الع راء بسبب نقص امل راحيض وشبكات الرصف الصحي مام يزيد خطر انتشار املرض.

النزوح:
استضافت مديرية الجوبة خامس أكرب عدد من األشخاص النازحني داخلي اً من أي منطقة أخرى يف املحافظة .تم وضع خطط إلنشاء مواقع جديدة للنازحني
داخلي اً .نزح حوايل  3000شخص إىل محافظة الجوبة يف عام  .2020بني شهري أغسطس/آب وأكتوبر/ترشين األول غادر املنطقة ما يقارب  800شخص
نتيجة األعامل القتالية املتزايدة يف املديريات املجاورة.

املأوى:
معظم األشخاص النازحني داخلي اً يف املنطقة يعيشون مع عائالت مضفية أو يف مستوطنات معزولة أو متفرقة .هناك موقع واحد فقط للنازحني داخلي اً لكن
ال يوجد معلومات بشأن املوقع وعدد األشخاص الذين يستضيفهم املوقع أو معلومات حول احتياجاتهم.

األمن الغذايئ:
وفق اً لتقدي رات التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ يف عام  2020يواجه حوايل  18%من السكان انعدام األمن الغذايئ يف مرحلة األزمة (املرحلة
الثالثة من التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ) كام يواجه ما يقارب  4%من السكان مستويات طارئة (املرحلة ال رابعة من التصنيف املرحيل
املتكامل لألمن الغذايئ) (التصنيف املرحيل املتكامل لألمن الغذايئ .)03/12/2020

الصحة:

أفادت التقارير بوجود العديد من األطفال الذين يعانون من إسهال مايئ الحاد نتيجة مشاكل تتعلق بتلوث املياه (تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ
.)10/12/2020

شهدت املديرية أحد أعىل معدالت اإلصابة بالكول ريا مقارن ًة باملديريات األخرى يف مأرب .تتشاور منظمة الهجرة الدولية مع السلطات حول إمكانية تأسيس
مركز عزل يف املديرية.

وصول املساعدة اإلنسانية:

القدرة عىل االستجابة :لدى املديرية ثالثة منظامت إنسانية نشطة ال يتم إعاقة الوصول إليها يف الوقت ال راهن.

أثر تصاعد النزاع بداخل مديرية رحابه عىل وصول املساعدات اإلنسانية من خالل عدم قدرة القامئني باالستجابة عىل الوصول بأمان إىل بعض املناطق يف
املديرية.
القدرة عىل االستجابة :يوجد منظمة واحدة نشطة يف مديرية رحابه.
القدرة الوطنية واملحلية عىل االستجابة :تعمل الجمعية الخريية للرعاية االجتامعية ( )CSSWعىل توفري الحامية

القدرة عىل االستجابة الوطنية واملحلية:
تعمل مؤسسة بناء للتنمية ( )BFDعىل إج راءات االستجابة الرسيعة أما الجمعية الخريية للرعاية االجتامعية ( )CSSWفتعمل عىل املياه والرصف

الصحي والنظافة وتوفري الحامية و تركز شبكة خطة االستجابة اإلنسانية اليمنية ( )YHRPNجهودها عىل توفري الحامية (مكتب األمم املتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية من يفعل وماذا وأين 10/2020؛ تقارير تنسيق وإدارة املخيامت بتاريخ .)10/12/2020
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تقرير موضوعي

التوقعات:
إن تفاقم النزاع يف مديرية رصواح باتجاه مدينة مأرب سيجرب األشخاص عىل الهرب إىل مأرب الوادي وحرضموت .غري وارد الرتحيب مبعظم سكان مأرب
يف شبوة و ذلك بسبب التوت رات التاريخية التي تعود إىل الحرب األهلية عام  1948وطبيعة الهوية القبلية القوية .أسوأ سيناريو ميكن أن نشهده هو
نزوح ما بني  150000 - 75000أرسة باتجاه مأرب الوادي وحرضموت وهي محافظة ذات صح راء واسعة والخدمات اإلنسانية محدودة للغاية فيها.
هذا يتطلب استجابة إنسانية واسعة النطاق مع تحديات كثرية .تحتاج مأرب إىل تواجد إنساين متزايد لالستجابة ألزمة النزوح حيث أن معظم الجهات
الفعالة يف املنطقة هي عبارة عن منظامت غري حكومية وطنية ذات موارد مالية وإنسانية محدودة.
اذا سيطر الحوثيون عىل جميع املحافظة سوف يؤمنون سيطرتهم عىل إمدادات النفط والغاز الرئيسية يف البالد إضافة إىل طرق التجارة األساسية .استع راض
القوي للقوات الحوثية من املمكن أن يدفع مفاوضات السالم مع السعوديني للسعي إىل تسوية تفاوضية إلنهاء النزاع .من املرجح أن يشكل التقدم يف منطقة
مأرب ألن يكون مفرتق الطريق يف مسار النزاع اليمني .إذا ضاعت فرصة التوصل إىل اتفاق بعد انتقال ميزان القوة لصالح الحوثيني سيكون هناك خطر كبري
من تقدم القوات الحوثية إىل أجزاء أخرى من البالد مبا فيها املحافظات الجنوبية (مجموعة األزمات الدولية  17مارس/آذار 2020؛ واشنطن بوست 25
ف رباير/شباط 2020؛).

معلومات عن الثغ رات واالحتياجات
نتيجة لألعامل القتالية القامئة هنالك دخول محدود إىل مجزر ورصواح ومدغل .ليس هناك سوى معلومات ضئيلة حولها يف الوقت ال راهن.
من غري الواضح ما هي نسبة السكان النازحني داخلي اً يف مأرب ( 800000شخص) ونسبة الذين سيختارون البقاء يف املحافظة إذا شن الحوثيون هجوم اً
شام الً عىل مدينة مأرب ،أو عدد الذين سيختارون الف رار مرة أخرى إىل حرضموت.
املعلومات حول احتياجات األشخاص النازحني داخلي اً الذين يعيشون يف مجتمعات مضيفة نادرة جدا ً.
يصعب تقدير شدة االحتياجات عرب املناطق املختلفة املستضيفة لألشخاص النازحني داخلي اً.
هناك معلومات محدودة حول طريقة تأثري النزاع عىل توفري وامكانية الوصول إىل الخدمات التعليمية.
تم تدمري املنشآت الصحية أثناء النزاع .ليس واضح اً مدى تشغيل امل رافق الصحية وما إذا كانت قادرة عىل تلبية احتياجات السكان.
هناك معلومات محدودة عن االحتياجات الخاصة للجامعات املستضعفة .مل يتم تصنيف بيانات النزوح املتاحة.
ال يوجد معلومات تخص الحامية مثل معلومات عن حاالت العنف الجنيس والعنف القائم عىل نوع الجنس وتوظيف األطفال أو أي أنواع أخرى من
االستغالل.
التقييامت واملعلومات املتعلقة بقضايا الحامية والفئات الضعيفة نادرة.
تختلف تقدي رات أعداد النازحني داخلي اً يف املديريات اختالف اً كب ريا ً اعتامدا ً عىل من يقدم املعلومات ومتى تم إج راء التقدي ر .هذا امللف يسلط الضوء عىل
الوضع املتغري باستم رار.
هناك القليل من املعلومات املتاحة عن منطقة رحابه ومنطقة الجوبة ،وخاصة يف مجاالت التعليم واملياه والرصف الصحي والنظافة والصحة والحامية
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