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عن  واإلحصاءات  واللوائح  األنظمة  حول  المعلومات  كافة  اتاحة 
بكافة  اإلنسانية  والمساعدات  والنازحين  والمخيمات  النزوح 
عليها  يجب  كما  معها  العاملة  والمنظمات  واشكالها  أنواعها 

توفير المعلومات بما يسهل الوصول اليها.

قياداتها  كافة  وضع  في  فعاال  التزاما  التنفيذية  الوحدة  تلتزم 
المجتمع  تجاه  المساءلة  المستودات وضع  كافة  على  وموظفيها 
وتقديم  االستجابة  الدعم وضمان جودة  تقبل منهم  وتجاه من 
اثناء  او أخطاء تحدث  النتائج ذات الصلة واالعتراف باي إخفاقات 

القيام بذلك وتحمل المسؤولية الكاملة.

سرية البيانات الشخصية: تضمن الوحدة التنفيذية الحفاظ على 
سربة البيانات الشخصية للنازحين والتي جمعتها الوحدة وعدم 
النازح  اليها اال بموافقة  او تمكين أي جهة من الوصول  نشرها 

على ذلك.

التى  الخدمات  تميز  التى  والمواصفات  الخصائص  مجموعة  هى 
الرغبات  تلبي  والتي  للنازحين  التنفيذية  الوحدة  تقدمها 
الوقت  في  المصلحة  ألصحاب  والضمنية  المعلنة  والمتطلبات 

والشكل المناسب.

الشفافية 
المسؤولية والمسآءلة

صية
سرية البيانات الشخ

الجودة

وادارة  النزوح  معالجة  في  واالحترافية  المهنية 
الوطنية  للمعايير  وفقًا  النازحين  مخيمات 

والدولية.

البناء االسرتاتيجي
 للوحدة التنفيذية 

ان تكون الوحدة التتفيذية جهازا إداريًا 
لمعالجة  وتطورًا  واحترافية  أكثر مهنية 
للمعايير  وفقًا  المخيمات  وادارة  النزوح 
الرؤى  متطلبات  مع  بالتوافق  الدولية 
األهداف  وتتجسد  الوطنية  والسياسيات 
للسياسة  وفقا  للوحدة  االستراتيجية 
في  الداخلي  النزوح  لمعالجة  الوطنية 

الجمهورية اليمنية على النحو التالي:

غير  النزوح  من  المدنيين  حماية 
الطوعي واالستعداد الي نزوح محتمل.

النزوح  اثناء  النازحين  ومساعدة  حماية 
ودعم المجتمعات المتضررة من النزوح.

الى  للوصول  المالئمة  الظروف  تهيئة 
حلول آمنة وطوعية ودائمة للنزوح.

القيم

اليمن  في  للنزوح  والفعالة  المتكاملة  االستجابة 
ومسؤوليات  النازحين  حقوق  على  تؤكد  التي  
الشفافية  على  القائمة  تجاههم  السلطات 
عالية  خدمات  تقديم  لضمان  والسرية  والمساءلة 

الجودة.

رسالة الوحدة 
لتنفيذية

األهداف االستراتيجية
 للوحدة التنفيذية : 
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مقدمة

والجهود  األنشطة  كافة  يغطي  والذي  للعام2021م  السنوي  التقرير  خالل  من  مأرب  بمحافظة  النازحين  مخيمات  إلدارة  التنفيذية  الوحدة  عملت 
التنفيذية  الوحدة  وقد تصدرت  بالمحافظة،  واإلغاثي  اإلنساني  للعمل  اإلنسانية  العمليات  كافة  في  التنفيذية  الوحدة  قبل  المبذولة من  اإلنسانية 
النزوح الداخلي والتهجير القسري. خاصة مع ما تعيشه المحافظة من  والعاملين فيها لكثير من التحديات والضغوطات الكبيرة في معالجة قضايا 
ظروف استثنائية بالغة الحساسية من خدمات وبنية تحتية هشة وما رافقها من موجات وتدفقات نزوحية كبيرة وغير مسبوقة مما أدى إلى الضغط 
الكبير على الخدمات األساسية الضئيلة.واستطاعت الوحدة أن تصل إلى كافة النازحين بالمحافظة وترتيب أوضاعهم وإجراء عمليات المسح والتقييم 
لكافة االحتياجات والجلوس مع كافة شركاء العمل اإلنساني من منظمات ومؤسسات محلية ودولية وتقديم لهم كافة الدعم المعلوماتي والترتيب 
والتسهيالت للوصول العاجل واآلمن إلى كافة المجتمعات المتضررة ومواقع وتجمعات النازحين، وأسهمت الوحدة في التعريف باألوضاع اإلنسانية من 
خالل اللقاءات والتقارير والنداءات اإلنسانية والرسائل الطارئة إلى الجهات اإلنسانية واإلغاثية، وتوضيح الملف اإلنساني واإلحتياجات والتحديات في 

وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة وحشد كافة الجهود لتقديم خدمات انسانية منقذة لألرواح.

إن التحديات الكبيرة التي تعرضت لها محافظة مأرب والوضع الطارئ الذي تواجهه المحافظة بشكل مستمر بسبب االنتهاكات التي تسببها مليشيا 
الحوثي اإلرهابية ومارافقها من نزوح وتهجير جماعي ومعاناة مضاعفة قد جعلنا جميعًا على رأس المسؤولية اإلنسانية والتي نعمل فيها بكل جهد 
ومسئولية ومعنا شركاء العمل االنساني بالمحافظة والذين نشكرهم على تقديمهم للمشاريع والمساعدات اإلنسانية والتي ساعدت في التخفيف من 
معاناة ومأساة النازحين، إال أنه يجب علينا ككل في عامنا الحالي 2022م القيام بكل اإلمكانيات ومضاعفة الجهود لتغطية فجوة االحتياجات األساسية 

لألسر النازحة بمحافظة مأرب..
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سيف ناصر مثنى 
كلمة المدير 

بذلت الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب خالل العام الماضي 2021م  كافة الجهود إلنجاح العملية اإلنسانية في محافظة مأرب ، وذلك نتيجة 
مليشيا  مارستها  التي  واالنتهاكات  المستمر   التصعيد  و  الممنهجة  العملية  الماضية بسبب  األعوام  المحافظة خالل  تعيشها  التي  واإلستثنائية  الطارئة  الظروف 
الحوثي اإلرهابية بحق الساكنين بالمحافظة من نازحين ومجتمع مضيف وما فرزته من واقع إنساني مرير يفوق قدرات وإمكانيات السلطة المحلية إال أننا بكل جهد 
وعزيمة وبرعاية كريمة من اللواء / سلطان العرادة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وكافة القطاعات والمكاتب الرسمية عملنا على حشد الجهود وعمل 
الترتيبات الالزمة  للتغلب على جزء من حدة الفجوات واالحتياجات اإلنسانية في ظل استمرارية موجات النزوح الطارئة، والتي عملنا فيها بكل صبر وتفاني مع كافة 
العاملين بالوحدة للقيام بعملية الرصد والتتبع والتسجيل لكافة األسر النازحة، وقمنا بإظهار األوضاع اإلنسانية الصعبة بالمحافظة، وما تتطلبه المرحلة من دعم 
ومساعدات من كافة الشركاء والعاملين اإلنسانيين داخل المحافظة وخارجها، وكانت الوحدة التنفيذية على مدار الوقت حلقة الوصل بين المنظمات واألسر المحتاجة 
والمواقع  القطاعات  إدارة  ترتيب  بعملية  الوحدة  قيام  إلى  باإلضافة  بأول.  أوًال  باالحتياجات  والرفع  الالزم  العون  وتقديم  المستمر  والتسهيل  التواصل  خالل  من 
ومخيمات النزوح وتعيين اللجان المجتمعية من الذكور واإلناث، وبناء ورفع قدرات العاملين في الميدان وعقد الكثير من اللقاءات الدورية واإلجتماعات التنسيقية 

الكفيلة لفهم معايير العمل اإلنساني وإنجاز الكثير من األعمال الميدانية بمواقع ومخيمات النازحين.
 ونحن نستعرض تقرير األداء للعام 2021م، نود أن نوجه كافة الشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد في إنجاح عملنا من جهات رسمية وأهلية ومنظمات محلية 
ودولية، والشكر موصول لكافة العاملين بالوحدة التنفيذية في المكتب وإدارة القطاعات والمواقع والمخيمات والذين بذلوا كل جهدهم ووقتهم في سبيل انجاح 
المهمة اإلنسانية الملقاة على عاتقنا جميعًا. ونحن في عامنا الجديد 2022م نأمل من كافة الشركاء اإلنسانيين محليين ودوليين تقديم الكثير من الدعم االنساني  

ومضاعفة الجهود ومواكبة كل ما شأنه التميز واالرتقاء بعملنا اإلنساني إداريًا وميدانيًا لمساعدة وإنقاذ حياة آالف األسر النازحة بالمحافظة.
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الرقابة والتقييمالعالقات العامة واإلعالم الشئون املالية واالداريةادارة القطاعات واملخي�ت  التطوير املؤسيس وبناء القدراتنظم املعلومات والتقاريرادارة التنسيق

املأوى واملواد غ� الغذائية 

األمن الغذا� وسبل العيش

األرايض واإلسكان االنذار املبكر والطوارئالتعليم

الصحة

املياه واالصحاح البيئي

الح�ية األمن والسالمة ذوي االحتياجات الخاصة

البيانات الشكاوى واملقرتحات شئون املوظف¥ 

الحسابات

الصندوق واملشرتوات

التقارير

 ªاملسح امليدا

الرتجمة

املرأة والطفل 

قسم املرأة 

قسم الطفل

مكتب املدير
السكرتارية 

المدير العام 
مساعد املدير العام

الربامج واملشاريع

الهيكل
 التنظيمي 
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إدارة القطاعات والمخيمات

المدينة وضواحيها 

القطاعات

مدغلرغوانالوادي

القطاعات

القطاع االول

القطاع الثاني 

القطاع الثالث

القطاع الرابع

القطاع الخامس 

القطاع السادس 

القطاع السابع 

 1 مخيم6 مخيمات 

قطاع المدينة الشمالي قطاع المدينة الجنوبيمدينة مأرب 

قطاع الفاو

قطاع السد 

قطاع جو العبر

قطاع العرش

قطاع الجبول

المطار

المجمع

الروضة

 الشركة

جو النسيم

10 قطاعات الجفينة

5 مخي�ت 22 حي 

هيكل القطاعات 
والمخيمات واألحياء 

9

10 مخي�ت25 حي 

5 مخي�ت3 أحياء 

5 مخي�ت23 حي 

1 مخيم9 أحياء 

11 مخيم7 أحياء 

6 مخيم8 أحياء

8  مخيم32 حي

8 مخي�ت10 أحياء 

5 مخي�ت8 أحياء

3 مخيم22 حي 
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11 مخيم7 أحياء

12 مخيم8 أحياء

33 مخيم11 حي

14 مخيم6 أحياء

16 مخيم12 حي

9 مخيم6 أحياء

22 مخيم5 أحياء

حريب

18 حي 4 أحياء

حريب



أرقام وإحصائيات 
محافظة مأرب

520,228

المجتمع المضيف

مصدر المعلومات من المكاتب الرسمية 
( االحصاء - التخطيط - الوحدة 
التنفيذية )  بالمحافظة  2021م.

195

عدد 
المخيمات 

 في المحافظة 

350,000

هجرة داخلية بسبب
 تدهور االقتصاد

فرد

فرد
2,212,992

عدد النازحين في 
المحافظة 

فرد اجمالي سكان 
محافظة مأرب

فرد 350,000

مهاجرين
 غير شرعيين

 من القرن االفريقي

فرد

3,118,220

243,767

عدد النازحين في 
المخيمات

فرد
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 باألرقام 

الوحدة التنفيذية
محافظة مأرب 

3,850 رسائل تسهيل 

لقاءات تنسيقية

تشكيل لجان طوارئ

اطالق مناشدات  انسانية 

410

1200مشاركة قوائم المستفيدين

710رفع االحتياجات 

3

3,640تسهيل التوثيق القانوني

55,640

480

دورات تدريبية  22

تنسيق المشاريع والتدخالت  1,819

تقارير تطورات النزوح 12

تقارير  عامة  290

10٪
4٪

0٪

45٪

12٪

20٪

توعيةقيد الدراسة احاالت للرشكاءالتسويات االحالة للمكاتب الرسميةالحفظ و التغذية 

الشكاوى والمقترحات 

أنشطة
 الوحدة التنفيذية 

����

970توعية مجتمعية 

51التنسيق لتوفير أراضي للنازحين
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النزوح 
في محافظة مأرب
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 أكبر مخيم على مستوى الجمهورية اليمنية 
مخيم الجفينة والذي  يبلغ عدد النازحين 

فيه ( 71,654) نازح

    مخيم السويداء  يتواجد 
فيه (12,267) نازح



13٪

279,300579,623

عدد النازحين تراكميًا ( أفراد)

الزيادة السنوية 

26٪

279,300

2015 -  2021م

2,096,5702,212,992

19٪18٪8٪11٪5٪

2,212,992

نازح ونازحة

الزيادة التراكمية  السنوية

2015201620172018201920202021

إحصائيات
النزوح

إجمالي النازحين في محافظة مأرب

410,450

858,9231,269,3731,674,3231,853,670

179,347 404,950242,900116,422
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نزوح العام 
2021

 اِّـديريات التي أستقر بها النازحني

مديريات أستقرت
بها األسر النازحة 

مديريات نزحت
 منها األسر

The number of new IDPs in the districts in which they resided

Marib  Alwadi

رحبة
Rahba

Serwah

Harib

Jabal
Murad

Bidbadah

Harib
Al Qaramish

Raghwan

Madgel

Al Jubah

Al Abdiyah

Mahliyah

الوادي

اِّـدينة
Marib city  مأرب الوادي6610

Marib Al Wadi 8168

Marib City

٠

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

IDP 
HHs

-

–
)   (-

-)
   (-

-

-

-

-

-

 )-(-

 )---
-(

-

 )---
-(

-

 )---
-(

-
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تواجد الشركاء
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البيضاء

موت ح��

ذمار

صنعاء بدبدة

مجزر

رغوان

مدغل الجدعان

حريب

القراميش

�واح

الجوبة

رحبة حريب

ماهلية
العبدية

مدينة مأرب

 مأرب الوادي

جبل مراد

البيضاء

موت ح��

ذمار

صنعاء بدبدة

مجزر

رغوان

مدغل الجدعان

حريب

القراميش

�واح

الجوبة

رحبة حريب

ماهلية
العبدية

مدينة مأرب

 مأرب الوادي

جبل مراد

البيضاء

موت ح��

ذمار

صنعاء بدبدة

مجزر

رغوان

مدغل الجدعان

حريب

القراميش

�واح

الجوبة

رحبة حريب

ماهلية
العبدية

مدينة مأرب

 مأرب الوادي

جبل مراد

البيضاء

موت ح��

ذمار

صنعاء بدبدة

مجزر

رغوان

مدغل الجدعان

حريب

القراميش

�واح

الجوبة

رحبة حريب

ماهلية
العبدية

مدينة مأرب

 مأرب الوادي

جبل مراد

مديرية المدينة 

مديرية مأرب الوادي 

21
12 مديرية المدينة 

مديرية مأرب الوادي 

3
17

مديرية المدينة 

مديرية مأرب الوادي 

2
3

مديرية المدينة  3

تواجد الشركاء في
 ادارة وتنسيق المخيمات 
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مدينة مأرب

البيضاء

موت ح��

ذمار

 شبوة

صنعاء بدبدة

مجزر

رغوان

مدغل الجدعان

حريب

القراميش

�واح

الجوبة

رحبة حريب

ماهلية
العبدية

مدينة مأرب

 مأرب الوادي

جبل مراد

4IOM,ACTED,SHS.NRC

7BCHR,,CRB ,CARE,IRY,,OXFAM
DKH,WFP

9

5

7

1

2

4

4

BFD,Human Access,YFCA Alameen,
KSRELIEFIOM,WHO,UNICEF,UNFPA

Human Access,BFD ,UNICEF,WFP,WHO

Human Access,YEMAC,YWBOD
IOM,UNICEF,UNHCR,UNFPA

IOM

IOM,UNFPA

SHS
,

Pure HandsHUMAN Access
,IOM,UNHCR,AL-TWASUL,NRC,YFCA

,CARE,Oxfam ,IOM,UNICEF

تواجد الشركاء في 
مديرية مدينة مأرب

 إدارة وتنسيق المخيمات

األمن وسبل العيش

الصحة

التغذية

 المأوى والمواد غير الغذائية

المياه واألصحاح البيئي

الحماية

RRM االستجابة السريعة

حماية الالجئين والهجرة 
(RRMS) المختلطة                                        
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البيضاء

موت ح��

ذمار

 شبوة

صنعاء بدبدة

مجزر

رغوان

مدغل الجدعان

حريب

القراميش

�واح

الجوبة

رحبة حريب

ماهلية
العبدية

مدينة مأرب

 مأرب الوادي

جبل مراد

مأرب الوادي

1IOM ,SHS,ACTED

6

6

5

6

2

2

2

3

IOM

IOM,UNFPA

SHS ,IOM,UNHCR

 إدارة وتنسيق المخيمات

األمن وسبل العيش

الصحة

التغذية

 المأوى والمواد غير الغذائية

المياه واألصحاح البيئي

الحماية

RRM االستجابة السريعة

حماية الالجئين والهجرة 
(RRMS) المختلطة                                        

NFDHR,HFD ,CARE,SI,LWR ,WFP

Human Access ,Alameen,KSRELIEF
IOM,WHO,UNICEF

Human Access ,Alameen
UNICEF,WFP,WHO

BFD,Human Access,YEMAC
UNICEF,UNHCR,UNFPA

,IOM,UNICEF

مأرب الوادي

تواجد الشركاء في 
مديرية مأرب الوادي
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البيضاء

موت ح��

ذمار

 شبوة

صنعاء بدبدة

مجزر

رغوان

مدغل الجدعان

حريب

القراميش

�واح

الجوبة

رحبة حريب

ماهلية
العبدية

مدينة مأرب

 مأرب الوادي

جبل مراد

قائمة مقدمي الخدمات 
عبر الكتل

رغوان

البيضاء

موت ح��

ذمار

 شبوة

صنعاء بدبدة

مجزر

رغوان

مدغل الجدعان

حريب

القراميش

�واح

الجوبة

رحبة حريب

ماهلية
العبدية

مدينة مأرب

 مأرب الوادي

جبل مراد

3

2

قائمة مقدمي الخدمات 
عبر الكتل

األمن وسبل العيش

الصحة

التغذية

NFDHR,SFD

Human Access ,UNICEF,WHO

Human Access ,WFP

4
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مأرب الوادي

2

3

3

3

1

1

IOM

IOM

األمن وسبل العيش

الصحة

التغذية

الحماية

RRM االستجابة السريعة

حماية الالجئين والهجرة 
(RRMS) المختلطة                                        

,

,

حريب

WFP,  IRY

UNFPA, UNICEF,  WHO,   

UNICEF,  WFP,  WHO

UNHCR, UNICEF,  Human Access,  

تواجد الشركاء في
 مديرية حريب

تواجد الشركاء في
 مديرية حريب

تواجد الشركاء في
 مديرية رغوان



تدخالت الشركاء

الصحة المياهالتعليم
الحماية  واالصحاح بيئي المواد التغذية

غير الغذائية
األمن الغذائي
المأوى  وسبل العيش

20
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المأوى والمواد الغير غذائية 
يناير - ديسمبر

عدد األسر المستفيدة

عدد المشاريع 
��

مأوى ومواد ايواء وحقائب شتوية  

 مركز الملك سلمان –الهجرة الدولية – المفوضية العليا لشئون الالجئين – المجلس النرويجي
 التكافل الدولي-بيور هاند -جمعية التكافل االنساني –  الوصول اإلنساني -  جمعية رعاية االسرة  

التواصل - ينابيع الخير - البركة - البادية - استجابة - ائتالف الخير - النماء

تفاصيل
 التدخالت 

الشركاء

 68,164
أسرة
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المياه واالصحاح البيئي 
يناير - ديسمبر

عدد األسر المستفيدة

عدد المشاريع 
��

������
أسرة

مياه شرب – مياه استخدام – توزيع كلور – حقائب نظافة 
 خزانات اسرية – حمامات - توعية - ادارة مخلفات- شفط الصرف الصحي

مؤسسة المياه والصرف الصحي - مكتب هيئة مشاريع مياه الريف - مكتب النظافة 
والتحسين -  الهجرة الدولية - اليونسيف- اوكسفام - الوصول اإلنساني  

التكافل الدولي – كير العالمية

تفاصيل
 التدخالت 

الشركاء

22
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األمن الغذائي وسبل العيش 
يناير - ديسمبر

MSF-MARIB

عدد المستفيدين

عدد المشاريع 
��

�������
أسرة

عدد الحصص الغذائية  
الشهرية 

�������
أسرة  شهريا 

حصص غذائية شهرية - سالت غذائية في حاالت الطوارئ -  وجبات جاهزة -  نقد مقابل غذاء 
توزيع بذور زراعية 

برنامج الغذاء العالمي -الهجرة الدولية -كير الدولية -مركز الملك سلمان  -  الصليب االحمر
 السعيد – ائتالف عون – الوصول اإلنساني – التواصل  -  ائتالف صنعاء

 االرض الطيبة - المؤسسة الوطنية - بناء - مسلم هاندز – هواريزون – ائتالف االغاثة والبناء

تفاصيل
 التدخالت 

الشركاء
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الصحة
يناير - ديسمبر

MSF-MARIB

BFD-MARIB

MSF -MARIB

عدد المستفيدين

عدد المشاريع 
��

��������
فرد

�����

عيادات طبية متنقلة – ترميم وتوسعة وحدات طبية – توعية – مستلزمات طبية 
دعم دوائي - انشاء ودعم مراكز صحية

مكتب الصحة العامة والسكان- مركز الملك سلمان- الهجرة الدولية 
أطباء بال حدود - منظمة الصحة العالمية- األمين - الوصول االنساني -  التواصل

 جمعية رعاية االسرة -  مؤسسة بناء للتنمية 

تفاصيل
 التدخالت 

الشركاء
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التعليم 
يناير - ديسمبر

ترميم مدارس – بناء فصول إضافية – بناء مدارس - فصول مؤقتة 
حقائب مدرسية – مسلتزمات مدرسية - حقائب ترفيهية - حوافز ودورات للمعلمين

مكتب التربية والتعليم - اليونسيف- الوصول اإلنساني – الهجرة الدولية – كير العالمية 
ائتالف صنعاء - رباط الخير- الوكالة اليمنية الدولية – إئتالف الخير – جمعية طالب العلم 

 مؤسسة الندى -منتدى االغاثة والبناء

عدد 
المستفيدين

��

�������
فرد

تفاصيل
 التدخالت 

الشركاء
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عدد المشاريع



الحماية 
يناير - ديسمبر

استشارات قانونية – مساعدات نقدية -   وثائق شخصية - دعم نفسي – مساحات آمنة 
(GVB ) للمرأة – مساحات صديقة للطفل – النوع االجتماعي

المفوضية العليا لشئون الالجئين  – الهجرة الدولية  -  الوصول اإلنساني
 المجلس الدنماركي - اليونسيف - اوكسفام 

عدد األسر 
المستفيدة

��

���,���
إسرة 

عدد المشاريع

تفاصيل
 التدخالت 

الشركاء
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التغذية
يناير - ديسمبر

تغذية تكميلية - تغذية عالجية - تغذية حوامل

 اليونسيف-الغذاء العالمي -الوصول االنساني -  مؤسسة بناء للتنمية

عدد 
المستفيدين

�

���,���
فرد

غدد المشاريع

تفاصيل
 التدخالت 

الشركاء
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االستجابة السريعة
يناير - ديسمبر

حقائب استجابة طارئة 

الهجرة الدولية - مؤسسة بناء للتنمية

عدد األسر
 المستفيدة

�

���,���
أسرة  

عدد المشاريع

تفاصيل
 التدخالت 

الشركاء
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االحتياجات
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االحتياجات الطارئة 
في االستجابة 

السريعة

التوصيات الطارئة 
في االستجابة 

السريعة

فتح مكتب لصندوق االمم المتحدة للسكان ( UNFPA ) في المحافظة .

توسعة الشركاء مع زيادة الفرق العاملة لتسهيل وتسريع عملية االستجابة الطارئة  .

ايجاد مخزون طارئ يواكب االحتياج المستمر للنزوح وتسهيل الية الصرف .

االستجابة السريعة لألسر النازحة الجديدة وتغطية احتياجاتاها .

تحسين نوعية محتويات الحقيبة الطارئة واختيار عينات أفضل بسبب رداءة بعض  المواد من حيث الجودة .
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االستجابة الطارئة وتقديم المساعدات اإلنسانية العاجلة لألسر النازحة الجديدة أوًال بأول.

توفير التدخالت المنقذة للحياة لألسر النازحة الجديدة في كافة المجاالت االنسانية .
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(

االحتياجات الطارئة 
في  قطاع ادارة 

وتنسيق المخيمات

123238267517291476157

االحتياجات الطارئة ادارة وتنسيق المخيمات

مكتبعضوموقعمركزمتطوععضومتطوعموقع 

عدد المخيمات التي 
تحتاج إلى مشاريع 

إدارة وتنسيق 
المخيمات

تدريب العاملين 
في إدارة 
المخيمات

تدريب شبكات 
حماية 

مجتمعية

توفير حوافز 
مالية للعاملين 

في إدارة
 المخيمات 

والقطاعات 

إنشاء مركز 
معلومات لتتبع 

النزوح

عدد المخيمات
 التي تحتاج إلى 
تشكيل اللجان 

المجتمعية

عدد المخيمات التي 
تحتاج إلى تدريب 

وتأهيل إدارة 
المخيم واللجان 

المجتمعية

عدد المخيمات
والقطاعات  التي 

بحاجة إلى مكاتب 
123إدارة

238

267

517

2

91

168

157
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.CCCM توسعة واعتماد ادارة وتنسيق المخيمات في المواقع التي ال يتواجد فيها شركاء

تدريب وتأهيل وبناء قدرات العاملين في ادارة القطاعات والمخيمات .

توفير حوافز للعاملين في ادارة المخيمات.

انشاء مركز معلومات لتتبع النزوح في المحافظة  .

انشاء مراكز مجتمعية في القطاعات والمخيمات وتأثيثها.

التوصيات الطارئة 
في قطاع  ادارة 

وتنسيق المخيمات
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االحتياجات الطارئة في 
قطاع المأوى والمواد غير 

الغذائية

 )(

 )(

42,6158,62046,75411,27692,913

5٪

19٪

6٪

70٪

 )(

 )(

التوصيات الطارئة 
في قطاع المأوى والمواد 

غير الغذائية

ضرورة تقديم العون الكافي لتغطية االحتياطات األساسية لسكان المخيمات من المأوى واإليواء وبما يتناسب مع الظروف المناخية واالجتماعية للمحافظة. 

ايجاد آلية مناسبة للتعامل مع الحوادث الطارئة في المخيمات كالحرائق - السيول واالستجابة السريعة لها. 

االستجابة العاجلة وتوفير المساعدات االنسانية لألسر النازحة التي تسكن منازل مستأجرة.

المضي في مسارين وتوفير االحتياجات المستدامة واالحتياجات الطارئة في المأوى.
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أسرةأسرةأسرةأسرةأسرة

االحتياجات الطارئة في قطاع المأوى والمواد غير الغذائية



 

  

  

   /  

االحتياجات الطارئة في 
قطاع  الغذاء والزراعة 

االحتياجات الطارئة 
في الغذاء والزراعة 

التوصيات الطارئة في 
قطاع الغذاء والزراعة 

العمل علي تلبية الفجوات واالحتياج القائم َّـ مجال الغذاء والزراعة والعمل على سرعة ضم األسر النازحة التي لم تحصل على الغذاء اُّـ حصص قوائم الغذاء 
الشهري من قبل برنامج الغذاء العاِّـي .

العمل على تبني مشاريع مدرة للدخل وتساعد النازحني على توفري االمن الغذائي باالعتماد على الذات.

أهمية النظر َّـ مكونات الحصة الغذائية الشهرية اِّـقدمة من برنامج الغذاء العاِّـي ومراعاة االحتياج الفعلي واِّـناسب الحتياجات األسرة من الغذا اِّـتنوع والكاَّـ.

استخدام طريقة القسائم للحصص الغذائية الشهرية بحيث يكون لألسرة حرية اختيار اِّـواد من التاجر بمقدار اِّـبلغ اِّـحدد من اِّـانح .

اِّـضي َّـ مسارين لتوفري االحتياجات الطارئة واالحتياجات اِّـستدامة َّـ قطاع الزراعة .
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 /

86,4228,6462,4636,253

االحتياجات الطارئة في قطاع  الغذاء والزراعة 

أسرةأسرةأسرةأسرة

النقد مقابل الغذاء



1000
3000200

153,545121,31647,6111,742316762655,328146,42016,617

االحتياجات الطارئة 
في قطاع  المياه 
واالصحاح البيئي

موقع مصدرنقطةخزان أسرة حمامحقيبةبيارةموقعأسرة

االحتياجات الطارئة في المياه واالصحاح البيئي

التوصيات  الطارئة في 
قطاع المياه واالصحاح 

البيئي 

العمل على إيجاد الية فعالة لضمان توفير مياه صالحة للشرب لجميع مخيمات النازحين .

دعم المؤسسة العامة للمياه وهيئة مياه الريف وتوفير اإلمكانيات والدعم الفني لها .

تأهيل وتوسعة مصادر المياة الرئيسية وتركيز الجهود على المشاريع المستدامة وربط مواقع النازحين بمصادر مياه دائمة.

دعم مكتب النظافة والتحسين وتوفير اإلمكانيات الالزمة له من معدات ووسائل تساعد في تحسين النظافة ورفع المخلفات والتخلص منها.

المضي في مسارين االحتياجات الطارئة واالحتياجات المستدامة في قطاع المياه واالصحاح البيئي .

أهمية ايجاد مشروع لمعالجة مشكلة  الصرف الصحي المتفاقمة في مديرية مدينة مأرب .
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االحتياجات الطارئة 
في قطاع  الصحة 
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قابلةنقطة طبية عيادة

أدوية

تقديم الدعم الفني واِّـادي ِّـكتب الصحة والسكان باِّـحافظة لزياده فعالية اِّـرافق الصحية اِّـوجودة وتحسني خدماتها ورفدها باِّـستلزمات الالزمة . 

العمل على توفري خدمات صحية متاحة وسهلة الوصول اِّـخيمات وبشكل جيد واالهتمام بصحة االم والطفل .

تبني تقديم العون العاجل لإلحالة والحاالت الصحية الطارئة.

انشاء مركز لألمراض العقلية والنفسية َّـ اِّـحافظة نظرا لألحتياج الشديد له .

 انشاء مركز للحروق والتجميل  نظرًا لكثرة حوادث الحرائق َّـ اِّـخيمات .

التوصيات الطارئة 
في قطاع  الصحة 
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تدريب وتأهيل قابالت َّـ مواقع النازحني.

دعم اِّـراكز واِّـرافق الصحية لتقديم خدمات دائمة.

دعم 
مراكز صحية 

مريض
47
أدوية لألمراض املزمنةمركز

االحتياجات الطارئة في قطاع  الصحة 



توجيه الجهود نحو إيجاد فرص تعليمية جيدة ومناسبة من خالل دعم مكتب التربية والتعليم باالمكانيات الفنية الالزمة. 

تشجيع األسر النازحة على تلقي االطفال التعليم وتقديم الدعم النفسي والمادي لتوفير بيئه تعليمية مناسبة .

اعتماد تغذية مدرسية لألطفال بالمدارس .

تاهيل وتدريب الكوادر التربوية وبناء قدراتها المهنية وتقديم الدعم المادي لضمان استمراريتهم  في العملية التعليمية  .

العمل على انشاء مدارس جديدة تواكب االرتفاع الكبير للملتحقين بالتعليم العام مع ضرورة إيالء مهمة توسعة وتأهيل المرافق التعليمية القائمة وتغطية مخيمات 
النزوح بالفصول البديلة ورفدها بالمستلزمات االساسية .

568681,6843,4551,880,4006,820143,752184,615467

االحتياجات الطارئة   
في قطاع  التعليم

االحتياجات الطارئة   
في قطاع  التعليم

طفلحقيبةفصل حقيبة كتاب مرفقمعلممدرسةفصل
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146,71117,64426748,317174,7762454,6242,26316,789

االحتياجات الطارئة   
في قطاع  الحماية

عضوطفلمساحةإمرأةأسرةمساحةفردفردفردأسرة
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أسرة

التوصيات الطارئة في 
قطاع الحماية 

تفعيل عمل كتلة الحماية بمأرب وتوسيع تدخالتها وأنشطتها َّـ كافة مجاالت الحماية .

توفري الدعم الفني الكاَّـ ِّـصلحة األحوال اِّـدنية والقيام بتسهيل حصول النازحني على الوثائق القانونية.

الرتكيز على تقديم العون النفسي والقانوني واِّـادي للفئات األشد احتياجا وحاالت الضعف َّـ اِّـجتمع.
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االحتياجات الطارئة في قطاع الحماية 

توفري مشاريع سبل العيش لألسر التي ال يتوفر لديها مصادر دخل.

10,000



األداء 

ادارة القطاعات االداء االداري
والمخيمات
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القطاعات والمخیمات

تسھیل وصول المنظمات للمخیمات

استقبال الشكاوى 

اصدار تقاریر

تسھیل وصول المنظمات المخیمات
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التحديات 
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التحديات

تجاهل طلب اعتماد محافظة مأرب كمركز انساني مستقل ماليًا واداريًا لتقدير مستوى حجم النزوح الكبير في المحافظة .

ضعف مشاركة المكاتب الرسمية المختصة في التخطيط للمشاريع اإلنسانية في شتى المجاالت ذات األهمية وتوجيه تمويل المانحين الى المشاريع ذات األولوية القصوى . 

ال يوجد ميزانية تشغيلية لمكتب الوحدة التنفيذية في المحافظة .

ال يوجد مخزون احتياطي خاص بالتدخالت الطارئة يخضع للوحدة التنفيذية والكتل في محافظة مأرب لمواجهة موجات النزوح المستمرة والكثيفة واالحتياجات االستهالكية 
المستمرة في المخيمات.

تحديات 
خارجية

تحديات 
داخلية

التقرير السنوي - الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين - مأرب

االستجابة الضعيفة في قطاعات األمن الغذائي و المأوى وااليواء والصحة والتعليم والحماية من قبل الشركاء الدوليين والمحليين مقارنة بحجم النزوح واالحتياج في المحافظة. 

غالبية المنظمات الدولية الشريكة ال يوجد لها فروع رئيسية في المحافظة  لتبني مشاريع متكاملة حسب االحتياجات مما جعل تدخالتها محدودة وضئيلة .

ال توجد أراضي مخصصة للدولة لتسكين النازحين الجدد كون المحافظة تستقبل نازحين بشكل مستمر وهناك مخيمات أنشأت في مرافق حكومية وهي بحاجة الى معالجات عاجلة لتوفير 
أماكن بديلة.

المماطلة من قبل  المنظمات األممية والدولية في اعتماد األرقام الصحيحة للسكان في المحافظة الصادرة من المكاتب الرسمية في المحافظة ( مكتب اإلحصاء - مكتب الوحدة التنفيذية - 
مكتب التخطيط ) وتلقي المعلومات والتقارير من جهات غير رسمية.

اعتماد الجهات االنسانية لمؤشرات شدة االحتياجات الغير صحيحة للمجاالت ومنها الصحة و التي تفاجانا بوضعها في الدرجة الثانية و من المفترض ان تكون مارب في الدرجة القصوى لالحتياج وهذا يضع 
المحافظة في ذيل قوائم االستجابة االنسانية مما يضع االوتشا والمنسق االنساني المقيم والجهات االنسانية محط شك ومسائلة .

41



التوصيات
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التوصيات 

ضرورة اعتماد مأرب مركز إنساني مستقل ماليا واداريا له كافة الصالحيات ويحظى باالهتمام والتفعيل . 

أهمية تواجد الكتل التي لم تتواجد  بالمحافظة وعلى رأسها كتلة الحمايةوتفعيل وتنشيط الكتل الفرعية المتواجدة حاليًا.

تقديم العون الفني للوحدة والشركاء المحليين وبناء قدراتهم بشكل جيد . 

نهيب  باللجنة الدولية للصليب األحمر الدولي  تعزيز حضورها الفاعل ورفع مستوى تدخالتها في محافظة مأرب .

مشاركة المكاتب المختصة في التخطيط للمشاريع اإلنسانية في شتى المجاالت ذات األهمية وتوجيه تمويل المانحين الى المشاريع ذات األولوية القصوى . 

أهمية قيام المنظمات األممية والدولية بمسؤولياتها اإلنسانية ، وفتح مكاتب في المحافظة للمنظمات الغير متواجدة سواء من المنظمات األممية أو الدولية .

نأمل من الحكومة حشد الجهود والعمل على توفير مخزون احتياطي للتدخالت الطارئة يخضع للوحدة التنفيذية لمواجهة موجات النزوح المستمرة .

1

2
3

4
5

6
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التوصيات 

 إيجاد اآللية المناسبة لمعالجة أوضاع األسر النازحة في المرافق الخدمية والعمل على إيجاد مواقع بديلة .

اعتماد موزانة تشغيلية لمكتب الوحدة التنفيذية في محافظة مأرب .

9
8

نأمل من الحكومة ايجاد أراضي لبناء مدن سكنية لتسكين النازحين االشد احتياجا كون المحافظة تستقبل نزوح بشكل مستمر .

7
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اِّـلحق اإلعالمي ألبرز 
ألنشطة والفعاليات

45
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اجتماع مع مدير مكتب المفوضية (نزار الشرقاوي)

زيارة وكيل المحافظة للشئون االنسانية الى مكتب الوحدة التنفيذية   اجتماع مع فريق اللجنة الدولية للصليب األحمر

اجتماع مع فريق ادارة مكتب الهجرة الدولية- مأرب

46
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تدشين المدينة السكنية لمنظمة بيور هاندز اجتماع مع وفد زائر من منظمة اليونيسف

( NRC ) اجتماع مع فريق المجلس النرويجي تدشين القرية السكنية اليواء االسر النازحة 
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اجتماع مع فريق منظمة أكتد - مكتب مأرب  افتتاح العيادة الطبية لقرية تواصل - مأرب

اجتماع مع مدير مكتب اطباء بال حدود افتتاح قرية كويت الخير - الروضة - صرواح
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هنــا قــد نكــون وصلنــا الــى ختــام التقريــر حيــث تجــدر اإلشــارة أن التقريــر ُأعــد بجهــود الجميــع و تــم إعــداده 
ليوجــز األنشــطة التــي تبذلهــا الوحــدة التنفيذيــة فــي المجــاالت ذات العالقــة باختصاصهــا والمهــام وقــد 
جمعــت البيانــات واإلحصــاءات للســكان بمحافظــة مــأرب مــن المكاتــب الرســمية وأحتــوى التقريــر علــى أبــرز 
ــى  ــا عل ــي وقدرته ــام الماض ــالل الع ــة خ ــدة التنفيذي ــزة دور الوح ــورة موج ــس بص ــرات األداء وعك مؤش
تنســيق وتســهيل وصــول المســاعدات اإلنســانية وســد الفجــوات األساســية وتوجيــه عمليــة االســتجابة 
ــد  ــذا الجه ــراز ه ــى إب ــًا عل ــات ، وحرص ــات واالحتياج ــب األولوي ــة حس ــر النازح ــركاء لألس ــن الش ــانية م اإلنس
للجميــع فالتقريــر يحتــوي كافــة اإلنجــازات واألعمــال المبذولــة و يعكــس بشــكل أساســي اإلحتياجــات 
ــي  ــام الماض ــالل الع ــة خ ــدة التنفيذي ــت الوح ــد عمل ــة وق ــاحة مفصل ــا مس ــرد له ــة وأف ــانية العاجل اإلنس
بصــورة وثيقــة مــع جميــع الجهــات االنســانية  لدعــم كافــة الجهــود الراميــة لمعالجــة األوضــاع اإلنســانية 

للنازحين.
تطــرق التقريــر الــى أهــم المحطــات واألرقــام التــي تحيــط بجانــب العمــل اإلنســاني بصــورة خاصــة بمحافظــة 
مــأرب واسترســلت بــه مجموعــة مــن التحديــات والتوصيــات ذات الصلــة بــكل القضايــا اإلنســانية فــي 
ــت  ــي بذل ــود الت ــاكرين كل الجه ــك. ش ــا بذل ــد وفقن ــون ق ــوا أن نك ــا ونرج ــل تنفيذه ــي نأم ــة الت المحافظ
ــدًا مــن العطــاء لخدمــة العمــل اإلنســاني والوقــوف أمــام أزمــة  ــع مزي النجــاز هــذا العمــل ونقــول للجمي

النزوح وظروفها وتحدياتها في محافظة مأرب.

 خاتمة ..
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     Yemen, Marib, Main ST, Office Planning – اليمن - مأرب - الشـــارع العــــام - مكتب التخطيط
+967 +967- 711648524 711046894

info@exu-marib.com


