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 الكاتبةحول 

 

( CENDEPتعمل كإستشارية مع مؤسسة ديب روت  لإلستشارات، كما تعمل كباحثة مشاركة في مركز التنمية وممارسة الطوارئ ) عبير المتوكل

في جامعة أكسفورد بروكس. تركزت أعمالها البحثية واالستشارية على التدخالت التنموية واإلنسانية في حاالت الصراع، بما في ذلك قضايا 

ت أيًضا عن التهجير القسري والحماية وبناء السالم وتمكين الفئات المهمشة. بينما تركز عبير في أعمالها االستشارية والبحثية على اليمن، فقد عمل

غلت عبير في لبنان لدراسة تأثير الالجئين على المجتمعات المضيفة واالستجابات المحلية لتدفق الالجئين. ش-كثب مع الالجئين السوريين في صيدا

كس السابق منصب المدير العام ألحد أكبر المستشفيات في اليمن. وهي حاصلة على درجة الماجستير في التنمية واإلغاثة من جامعة أكسفورد برو

 وشهادة البكالوريوس في نظم المعلومات اإلدارية.

 

 حول الشركاء المنفذين
 

 2000مستقلة، تأسست في عام هي منظمة فنلندية  (CMI) مبادرة إدارة األزمات

من قبل الرئيس السابق مارتي أهتيساري والحائز على جائزة نوبل للسالم. 

الغير الرسمي  على منع وحل النزاعات العنيفة من خالل الحوار هذه المبادرة تعمل

وعن طريق إستخدام الوساطات. حيث وأن هذه الحلول تقوم على أساس مبادئ 

ية المحلية والشمول والتكامل. مما جعل هذه المبادرة تنمو الوساطة الصادقة والملك

 .لتصبح أحد الرواد في هذا المجال

 

هي مؤسسة إستشارية يتمثل محور تركيزها على قضايا التنمية مؤسسة ديب روت 

في اليمن. تهدف مؤسسة ديب روت إلى تقديم يد العون للجهات الفعالة في التنمية 

نظمات المجتمع المدني المحلي والجهات الحكومية الدولية والقطاع الخاص، وم

وذلك من أجل ترسيخ تدخالتهم في فهم عميق للسياقات الوطنية والمحلية في اليمن 

وبما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية. تتمتع إدارة المؤسسة ومجلس 

المستشارين في ديب روت بخبرة عملية طويلة في اليمن في القطاعات العامة 

     اصة وغير الربحية.والخ

 

 

 حول المشروع
 

دعم جهود صنع السالم الشامل واالنتقال مشروع 

مبادرة تنفيذه بالشراكة بين يتم  السياسي في اليمن

مؤسسة ديب و( CMI) إدارة األزمات الفنلندية

من اإلتحاد بتمويل و  روت  لإلستشارات

يهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم  األوروبي.

والفعال لجهود السالم واالنتقال السياسي في المرن 

اليمن، والمساهمة في استعادة ثقافة الحوار من أجل 

فإن هذا  لذا حل الخالفات قبل وأثناء عملية السالم.

المشروع قائم على تأكيد التكامل والتعاون في جميع 

الجهود المبذولة من الجهات الرئيسية والفاعلة على 

ة والوطنية واإلقليمية جميع المستويات المحلي

   والدولية.
 

 

 
 

 

 

تقدم معدة البحث خالص الشكر والعرفان لجميع من أقتطعوا من وقتهم وساهموا في إثراء هذا البحث ممن شاركوا في المقابالت أو في تقديم 

 .المعلومات كالتقارير وغير ذلك

  

على الدعم المالي المقدم للمشروع، وكذلك للبروفيسور سلطان بركات إلقتراحاته وإرشاداته  كما تقدم معدة البحث الشكر لإلتحاد األوروبي

القيمة. كما تقدم معدة البحث خالص االمتنان لجميع العاملين في مؤسسة ديب روت لإلستشارات ومبادرة إدارة األزمات الذين ساهموا في 

دعمهم الال محدود وعلى وجه الخصوص: برت سكوت، خطاب الروحاني والدكتور إعداد هذا البحث الذي لم يكن ليتحقق لوال مشورتهم و

 .بالل الروحاني
 

 

  

 شكر و عرفان
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 اجلزء األول: مقدمــــــة
 

فيما يتعلق ابحلالة اإلنسانية وتدمري البنية  وحتديدا  ، مديرية صرواحيف احلالية توفري فهم أفضل للظروف إىل هذا التقرير  يهدف
السالم واالنتقال السياسي يف  لبناءمشروع دعم اجلهود الشاملة صاحل البحث ل مت إجراء. الدائرنتيجة للنزاع  حدثي الذالتحتية 

.اد األورويباليمن الذي ميوله االحت  
 

متتتتتتا الستتتتتت ا   نتتتتتتوفمرمت إجرائهتتتتتتا رتتتتتتالل وتتتتتتهري أ تتتتتتتو ر و  تستتتتتتتند اتعلومتتتتتتاه التتتتتتوارد  يف هتتتتتتذا التقريتتتتتتر إىل مقتتتتتتا اله م   تتتتتتة
رافتتتتق توالستتتتلااه احملليتتتتة واتنظمتتتتاه  تتتتري احل وميتتتتة.  دارليتتتتا  النتتتتا ح   ذلتتتت  يف مبتتتتا،  ومتتتتبرك  شتتتت ل عتتتتامصتتتترواح احملليتتتت  متتتتن 

 علتتتتتة وتتتتتب ة تتتتتري احل وميتتتتتة ومرا تتتتتز البيتتتتتا ه  احملليتتتتتة للدراستتتتتاه الصتتتتتادر  عتتتتتن اتنظمتتتتتاه م تتتتتتي متتتتتا إجتتتتتراء استتتتتتعرا ذلتتتتت  
 احمللية. واتقا اله اإلنرتنت والتقارير اإلربارية

 
 : خارطة حمافظة مأرب1شكل 

  البيتتتتا ه الرحيتتتتة حتتتتول صتتتترواح ومتتتتبرك إىل حتتتتد  بتتتتري، قُتتتتدم  :منهتتتتا أثنتتتتاء إجتتتتراء هتتتتذا التقريتتتتر التحتتتتد ه  مجلتتتتة متتتتن مت مواجهتتتتة
و ذلتتتت   ابلبنيتتتتة التحتيتتتتة  ت حلقتتتتالتتتتير اضتتتتر متتتتن تقتتتتدت معلومتتتتاه عتتتتدد  فيمتتتتا يتعلتتتتق ابأل صتتتترواحاجمللتتتتل احمللتتتتي يف  عتتتتدم  تتتتن ن
 صتتتتترواحمعظتتتتتم أ تتتتترايف االتصتتتتتااله يف  تعرضتتتتتتذلتتتتت ، . عتتتتتالو  علتتتتتة التتتتتدائرالنتتتتتزاع  عتتتتتل مقيتتتتتد   لألمتتتتتا ن اتتضتتتتترر  أل  الوصتتتتتول

ة أو  تتتتتري متوقعتتتتتتأوقاهتتتتتتتا  أمتتتتتترا  صتتتتتعبا  و معهتتتتتم مقتتتتتتا اله إلجتتتتتراءألوتتتتتحملاي احملليتتتتتت  ابعتتتتتن  عتتتتتتد  االتصتتتتتتال، ممتتتتتتا جعتتتتتل للتتتتتتدمري
   .عدد 
 ، وفقتتتتا  والواقعتتتتة فيهتتتتا صتتتترواح واتنتتتتاحملق احملياتتتتة  للُعتتتتزل ابأللتتتتوا  مرمتتتتز التقريتتتتر، مت استتتتتحملدام عالمتتتتاه رقميتتتتة  هتتتتذا  تتتتل أجتتتتزاءيف  
نظتتتتتتر أ)صتتتتتترواح  تستتتتتمة أيضتتتتتتا  ُعزلتتتتتتة مديريتتتتتة صتتتتتترواح  يف توجتتتتتتد جتتتتتتتدر اإلوتتتتتار  إىل أنتتتتتته أد ه. 2 رقتتتتتتم لشتتتتت لا هتتتتتتو مبتتتتتت  يف اتتتتتت

 اليمنية اجلمهورية ،للمعلومات الوطين املركز: املصدر
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 http://www.geonames.org/6940839/Serwah.html: على متاح .GeoName (2018): املصدر
 

 : خارطة صرواح مرمزة ابأللوان2شكل 

،  ُعزلتتتتتةيف هتتتتتذا التقريتتتتتر، والتتتتتي ى يتتتتتتم حتديتتتتتدها علتتتتتة أ تتتتتا  صتتتتترواح أي إوتتتتتار  إىل  أ  ينبغتتتتتي افتتتتترتا لذذذذذ ل   ،(3 رقتتتتتم الشتتتتت ل
 .اتديريةإىل  اإلوار علة أ  اتقصود هبا 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 املناطق / القرى املأهولة  الُعزل  

 اإلسم الرقم  اإلسم الرقم  اإلسم الرقم
2 Arak 79 اراك Bani Shadad 44  ين وداد Al-Jufaynah اجل ينة 

3 Serwah 80 صرواح Bani Amru 54  ين عمرو Al-Hawtah احلوحملة 

6 Jibal Al-khashab 98 جبال داش اخلشب Al-Sahman  55 السهما Al-Maqtarah  اتحملدر /اتقار 

7 Al-Ashraf 1 األورف Souq Serwah 58 سوق صرواح Lakmah ل مة 

10 Madghil Al-Juda'an  4 مد ل اجلدعا Aal Suwaylih 58 َال صويلح AlLakmah ال مة 

11 Marib 9 مبرك Hazm Aal Dammaj 63 حزم َال دمايف Bani Sulayhah ين صليحة  

14 Al-Mahjizah  13 احملجز Marib Al-Qadim 63 مبرك القدت Al-Tarf الارف 

17 Aal Jalal 18 َال جالل Yala 71 يال Harrah  حر 

21 Ya'rah  19 يعر Aal Jalal 75 َال جالل Al-Shab Al-Aswad الشعب األسود 

22 Al-Makir Al-Lughuba 27 ات ري اللغباء Ar Ramsah 76 الرمسة Al-Sha'abat الشعباه 

23 Aal Shabwan  32 َال وبوا Al-Marda Aal Mu'ayli 77 اتدراء َال معيلي Al-Wutayr الوحملري 

29 Aal Rashid Munayf 33 ال رويد منيف Bayt Al-Shaykh Al-Ghadir 78  يت الشيخ الشيخ الغدير Al-Jarabat اجلرابه 

31 Habbab Aal Hanash 34 حباك َال حنش Salwah  85 سلو Al-Shatt الشط 

52 Aal Fujayh 35 َال فجيا Marda Aal Awshan  مدراء َال عووا       

53 Bani Sukran  36  ين س را Jadidah  جديد    

65 Al-A'rush 38 األعروش Al-Khaniq اخلانق    

66 Khawlan Al-Tiwal 39 روال  الايال Al-Wajnah الوجنة    

74 Iyal Ghufayr 40 عيال   ري Al-Jawniyah اجلونية    

http://www.geonames.org/6940839/Serwah.html
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 اجلزء الثاين: السياق احمللي
 

 تتتتتم  تتتتترك مدينتتتتتة متتتتتبرك  40، وتقتتتتتا علتتتتتة  عتتتتتد مديريتتتتتة 14 البتتتتتاله عتتتتتددها عافظتتتتتة متتتتتبرك متتتتتدير هواحتتتتتد  متتتتتن صتتتتترواح تعتتتتتتر 
 ال تتتتتتتر متتتتتتبرك  متتتتتتتدير هتعتتتتتتتتر واحتتتتتتد  متتتتتتن   ماستتتتتترتاتيجي.اإلوتعتتتتتترف ابستتتتتتم  البوا تتتتتتتة الرئيستتتتتتية لصتتتتتتنعاء   ستتتتتتتبب موقعهتتتتتتا 

. يبتتتتتتت  1قريتتتتتتتة 33التتتتتتت الث الُعتتتتتتتزل هتتتتتتتذه  تضتتتتتتتم، . إمجتتتتتتتاال  [2]اراك ذنتتتتتتته و  [3]صتتتتتتترواح و  [14]: احملجتتتتتتتز  ُعتتتتتتتزلوتنقستتتتتتتم إىل ثتتتتتتتالث 
  تقا فيها. اليوالُعزلة أد ه  ل قرية  3 رقم الش ل

 
: الُعزل الثالث وقراها اليت تتبع صرواح3شكل   3 

 
اثنا  من  يوجد يف اتديرية. واتنحدراه الشديد  اتتوساةاترت عاه اجلبال، مبا يف ل  مديرية صرواح عليها تضاريل تغلب  

 علي يتسم أبنه معلمي الذمناقة أثرية وهي موحملن معبد اتقه،  أيضا  صرواح م. تعتر و يق ووادي حر الض: وادي الود   الرئيسية
، وتقان اتناقة  ش ل رئيسي قبيلة آل 3نسمة 30,000و  28,000   يرتاوح مبا صرواح . يقدر عدد س ا  2ابر  للجذك السياحي

( قبيلة روال  ال ر ، علة الر م من عدم وجود هي ل هرمي واضح أو دينامي ية قوية تنحدر منمن ) جهم جزءا  عتر تجهم. 

                                                           
 .http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_dir&ide=246الدليل الشامل < عافظة مبرك < مديرية صرواح. متاح علة:  1
 .nic.info/gover/mareb/brife/-http://www.yemen اتر ز الوحملين للمعلوماه: نبذ  تعري ية عن عافظة مبرك. متاح علة: 2

 . l/BRJ7Wthttps://goo.g مديرية صرواح يف مبرك. متاح علة:
 .nic.info/contents/Brief/detail.php?ID=7611&print=Y-http://www.yemenاتر ز الوحملين للمعلوماه. متاح علة: 

 . متاح علة: 1994لتقسيم اإلداري لعام  يا ه اتدير ه وفقا  ل -اليمن  -اتر ز الوحملين للمعلوماه 
nic.info/contents/Brief/images/mareb.pdf-http://www.yemen. 

 نسبة  2018لس ا  اليمن يف عام  Worldometerعلوماه.  اده تقديراه موقا إحصاءاه العاى وفقا  للمر ز الوحملين للم 2004نسمة يف التعداد األرري يف عام  20,000 له عدد س ا  صرواح  3
 .2018نسمة يف عام  30,000و  28,000. ابستحملدام ن ل اتعدل، فإ  عدد س ا  صرواح ينبغي أ  يرتاوح ما    2005٪ منذ عام 41.5

population/-population/yemen-http://www.worldometers.info/world; nic.info/gover/mareb/brife/-http://www.yemen. 

http://www.yemenna.com/index.php?go=guide&op=show_dir&ide=246
http://www.yemen-nic.info/gover/mareb/brife/
https://goo.gl/BRJ7Wt
http://www.yemen-nic.info/contents/Brief/detail.php?ID=7611&print=Y
http://www.yemen-nic.info/contents/Brief/images/mareb.pdf
http://www.worldometers.info/world-population/yemen-population/
http://www.yemen-nic.info/gover/mareb/brife/
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يعتمدو   ش ل أساسي علة الزراعة وتر ية صرواح النزاع،  ا  س ا   اندالع . قبلوالقبيلة الرئيسية ال ر القبيلة  فحملذ   
 .عيشهماتاوية والتجار  والوظائف احل ومية ل سب 

 

 تتتتتت  احلتتتتتتوثي  وحل تتتتتتائهم متتتتتتن  حيتتتتتتتة  النتتتتتتزاعيف  اتواجهتتتتتتةواحتتتتتتد  متتتتتتن أهتتتتتتم راتتتتتتو  صتتتتتترواح ،  انتتتتتتت 2015منتتتتتتذ أوائتتتتتتل عتتتتتتام 
لقتتتتتتتال يف ستتتتتتتمرار ااألستتتتتباك الرئيستتتتتتية ال فتتتتتتإ  أحتتتتتتدوالقتتتتتواه اتواليتتتتتتة للتتتتتترئيل هتتتتتتادي متتتتتن جهتتتتتتة أرتتتتتتر . متتتتتتن اتنظتتتتتور احمللتتتتتتي، 

. ترت تتتتتتتز اتتنا عتتتتتتتة تتتتتتت  األحملتتتتتتتراف الرئيستتتتتتتية ومنقستتتتتتتم  متتتتتتتا  علتتتتتتتة أن ستتتتتتتهم صتتتتتتترواح منقستتتتتتتم أ  ستتتتتتت ا   اتديريتتتتتتتة يتم تتتتتتتل يف
ستتتتتتهل ، وعتتتتتتر [1]اتر تتتتتتزي صتتتتتترواح حيتتتتتتث يقتتتتتتا ستتتتتتوق  [3]ُعزلتتتتتتة صتتتتتترواح يف  و شتتتتتت ل رتتتتتتاي، اتديريتتتتتتة مر تتتتتتزاتواجهتتتتتتاه يف 
 القمم اجملاور .علة اتحملدره، و و اتشجا و االوقري و يال  ومرثد هالذي يال علة جبال وتالل صرواح الواسا 

 

نيتتتتتتة التحتيتتتتتتة احملليتتتتتتة ألضتتتتتترار ابلغتتتتتتة. تعرضتتتتتتت اتنتتتتتتا ل الستتتتتت نية واتمتل تتتتتتاه  الف متتتتتتن الغتتتتتتاراه نتيجتتتتتتة للنتتتتتتزاع، تعرضتتتتتتت الب
 احليتتتتتا  العامتتتتتة. وفق تتتتتا لدراستتتتتة مشتتتتترت ة أجرهتتتتتتا منظمتتتتتاه أد  إىل حتتتتتدوث وتتتتتلل  م تقريبتتتتتا  يفاجلويتتتتتة والقتتتتتذائف العشتتتتتوائية، ممتتتتتا 

ن ستتتتها، صتتتترواح  مديريتتتتة معظمهتتتتم إىل منتتتتاحملق أرتتتتر  يف، صتتتترواحابتائتتتتة متتتتن ستتتت ا   90حتتتتوا   نتتتتزح تتتتري ح وميتتتتة، فقتتتتد  عليتتتتة
، مرعتتتتتتتي مديريتتتتتتتة صتتتتتتترواحمتتتتتتتدير  أوتتتتتتتار. 4أرتتتتتتتر  يف احملافظتتتتتتتة وإىل عافظتتتتتتتاه أرتتتتتتتر  متتتتتتتدير هوإىل  [11]وإىل مدينتتتتتتتة متتتتتتتبرك 

 عضتتتتتا  متتتتتنهم أصتتتتتيبوا وحملصتتتتتا ،  170متتتتتدنيا  علتتتتتة األقتتتتتل قتتتتتد قُتلتتتتتوا وُجتتتتترح أ  تتتتتر متتتتتن  135أ   إىل ،2017 متتتتتايووتتتتتهر العتتتتتامري، يف 
 .5إبعاقاه دائمة

 

وُأصتتتتتتيب متتتتتتا ال يقتتتتتتل عتتتتتتن عشتتتتتتراه اتنتتتتتتا ل األرتتتتتتر . عتتتتتتالو  علتتتتتتة  تعرضتتتتتتت للتتتتتتتدمريمنتتتتتتزال   320أضتتتتتتاف العتتتتتتامري أ  حتتتتتتوا  
اضتتتتتار  متتتتتا .  [1]صتتتتترواح يف  اتر تتتتتزيحتتتتتوا  عشتتتتترين مزرعتتتتتة وطستتتتت  متجتتتتترا  يف مناقتتتتتة الستتتتتوق  إىل تتتتتتدمري النتتتتتزاع أد ذلتتتتت ، 

م ووقتتتتتتتف أي أنشتتتتتتتاة جتاريتتتتتتتة يف الستتتتتتتوق، ممتتتتتتتا تستتتتتتتبب يف رستتتتتتتار  مصتتتتتتتادر  التجتتتتتتتار إىل إ تتتتتتتالق متتتتتتتتاجرهم وستتتتتتتحب  ضتتتتتتتائعه
، ممتتتتا أد  إىل نقتتتتر يف تتتتتوافر اتنتجتتتتاه للتتتتتدمري اتديريتتتتةأر تتتتا عاتتتتاه وقتتتتود يف تعرضتتتتت  ستتتتب العتتتتيش. عتتتتالو  علتتتتة ذلتتتت ، 

تعرضتتتتتت   متتتتتا.  6تستتتتتافاه حملويلتتتتتة متتتتتن أجتتتتتل احلصتتتتتول علتتتتتة البنتتتتتزين والتتتتتديزل االرحتتتتتتالالن ايتتتتتة احملليتتتتتة وإجبتتتتتار الستتتتت ا  علتتتتتة 
. 7صتتتتترواحال هرابئيتتتتتة يف  للااقتتتتتةألضتتتتترار ابلغتتتتتة، ممتتتتتا أد  إىل فقتتتتتدا   امتتتتتل  يف اتديريتتتتتة عاتتتتة توليتتتتتد ال هتتتتترابء ووتتتتتب ة ال هتتتتترابء

 .8للتدمري ستة مساجد علية تعرضتابإلضافة إىل ذل ، 
 

                                                           
. اتشروع: ت عيل دور منظماه اجملتما اتدين اتستقلة يف تعزيز االستجا ة اإلنسانية للنا ح  دارليا  يف NEDمشروع من قبل ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي وور ائهم ال مانية،  تمويل من  4

 مبرك.
 تياجاه النا ح  دارليا  واجملتما احمللي يف عافظة مبرك .(  خمرجاه الدراسة اتيدانية حول اح2018ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي )

https://www.al-، متاح علة: «مناقة  من و ة»وحملر. ى يتم الع ور علة أي إحصائياه رحية. صرواح ...  300أوار أوحملاي آررين ممن مت إجراء مقا اله معهم إىل أ  عدد اتصا    له حنو  5

arabi.com/Read/12568. 
 اترجا ن سه. 6

 اترجا ن سه. 7

 أحاء اتساجد اتتضرر : مسجد حزم الراك، مسجد آل هذال، مسجد القليب، مسجد السوق اجلديد، اتسجد القدت ومسجد ال هيد. 8

https://www.al-arabi.com/Read/12568
https://www.al-arabi.com/Read/12568
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وثالثتتتتتتتتة مرا تتتتتتتتز صتتتتتتتتحية صتتتتتتتترواح . أصتتتتتتتتيب مستشتتتتتتتت ة 9للقصتتتتتتتتف، ومت تتتتتتتتتدمري طتتتتتتتتل متتتتتتتتدار صتتتتتتتترواح تعرضتتتتتتتتت اتتتتتتتتتدار  يف 
العتتتتتاليف. عتتتتتالو  علتتتتتة  اللتمتتتتتا اجملتتتتتاور   إىل اتتتتتتدير هأبضتتتتترار، ممتتتتتا دفتتتتتا الستتتتت ا  إىل الستتتتت ر تستتتتتافاه حملويلتتتتتة إىل صتتتتتنعاء أو 

 .للتدمري أر عة مشاريا مائية وطل مضحملاه مياه و عض ا ابر االرتوا ية تعرضتذل ، 
 

ما التتتتتتت  ،األضتتتتتترار والتتتتتتدمار متتتتتتن أعتتتتتتاله متتتتتتا مت ذ تتتتتتره التتتتتتي ترتبتتتتتتت علتتتتتتةو  علتتتتتتة الستتتتتت ا  احملليتتتتتت ، األعبتتتتتتاء اإلنستتتتتتانية متتتتتتا أ  
فقتتتتتتد ، وعتتتتتتدم االستتتتتتتقرار  صتتتتتت ة عامتتتتتتة. ابإلضتتتتتتافة إىل ارت تتتتتتاع أستتتتتتعار البنتتتتتتزين التنقتتتتتتلتت تتتتتتاقم  ستتتتتتبب العوائتتتتتتق التتتتتتي حتتتتتتتول دو  

التتتتتتوعر  ، ممتتتتتتا تستتتتتتبب يف تعايتتتتتتل حر تتتتتتة اتتتتتتترور وإجبتتتتتتار النتتتتتتا  علتتتتتتة استتتتتتتحملدام الاتتتتتترق لألضتتتتتترارعشتتتتتتر  حملتتتتتترق حيويتتتتتتة  تعرضتتتتتتت
 . 10البديلة

 مديريتتتتة  تتتتم الواقعتتتتةة عتتتتر ال رضتتتتتم استتتتتحملدام حملتتتتريق  رئيستتتتي  للتنقتتتتل  تتتت  صتتتتنعاء ومتتتتبرك: حملريتتتتق  تتتتا  يتتتتالنتتتتزاع،   انتتتتدالع قبتتتتل
 إىل صتتتتتتنعاء الستتتتتت رعنتتتتتتد (. 4 رقتتتتتتم نظتتتتتتر الشتتتتتت لأ)مديريتتتتتتة صتتتتتترواح عتتتتتتر  الوتتتتتتتد  التتتتتتي  تتتتتتروحملريتتتتتتق  ؛متتتتتتبرك إىل الشتتتتتتمال متتتتتتن
يتتتتتتم ا   استتتتتتحملدام حملريتتتتتق  تتتتتديل فإنتتتتته نتيجتتتتتة للنتتتتتزاع، و  ،حتتتتتوا  ثتتتتتالث ستتتتتاعاه الوقتتتتتت يستتتتتتغرققتتتتتد د  الوتتتتتتابستتتتتتحملدام حملريتتتتتق 

 نقا  الت تيش. اترور عر ذل  يتضمن ساعة، مبا 14إىل  13ستغرق ما    ويعافظة البيضاء الي  مير عر
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 أحاء اتدار  اتتضرر : مدرسة رالد  ن الوليد، مدرسة ال ور ، مدرسة  لقيل، مدرسة حزم الراك ومدرسة دمايف. 9

 لإلحملالع علة قائمة أبحاء الارق. اترجا ن سه. 1أنظر اجلدول رقم  10

 : طرق السفر بني مأرب وصنعاء4شكل 
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 11: ملخص األضرار اليت حلقت ابلبنية التحتية يف صرواح 1جدول 

 
متتتتتا حلتتتتتق هبتتتتتا متتتتتن و  صتتتتترواحيف  اتحملتل تتتتتة لبنيتتتتتة التحتيتتتتتةاألنتتتتتواع  اتعتتتتتروف للحجتتتتتم اإلمجتتتتتا  ملحملصتتتتتا   عتتتتتالهأ 1يقتتتتتدم اجلتتتتتدول رقتتتتتم 

 فإنتتتته ينبغتتتتي، عتدمتتتتة تشتتتتهد عمليتتتتاه قتاليتتتتة رئيستتتتية مناقتتتتة اتديريتتتتة هتتتتيأل   نظتتتترا  و حي متتتتا ينابتتتتق ذلتتتت .  التتتتدماراألضتتتترار أو 
إىل منتتتتتتاحملق الصتتتتتتراع و  الوصتتتتتتول القتتتتتتدر  علتتتتتتة إىل أ  تتحستتتتتتنأفضتتتتتتل التقتتتتتتديراه األوليتتتتتتة   وصتتتتتت هاالتعامتتتتتتل متتتتتتا هتتتتتتذه األرقتتتتتتام 

 .دقأاحلصول علة معلوماه 

                                                           
 حمللي يف مديرية صرواح؛ ابإلضافة إىل الروا ط التالية:مت مجا البيا ه الوارد  يف هذا اجلدول من اتقا لة الي مت إجراؤها ما أم  عام اجمللل ا 11

 . اى20  ر%20ا%-وه-اد-والعد--أل ا-54-مبرك-  حوarabi.com/Issues/10975/-https://www.alأل ا  ... والعّداد وّغال، متاح علة:  54  حو مبرك: 
 .arabi.com/Read/12568-https://www.al، متاح علة:: «مناقة  من و ة»صرواح ... 

   الصحية ووحد  آل دمايف الصحية. مستعر  اترافق الصحية. متاح علة:  أحاء اترافق الصحية: مستش ة صرواح الري ي ومستش ة احملجز  الري ي ومر ز الزور الصحي ووحد  آل حجال

ye.org/HFV_Marib/english/index_eng.html-www.mophp. 
 حول احتياجاه النا ح  دارليا  واجملتما احمللي يف عافظة مبرك .(  خمرجاه الدراسة اتيدانية 2018ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي )

 مالحظات األضرار العدد اإلمجايل نوع البنية التحتية رقم
 48دمره ابل امل،  5 56 اتدار  1

 تضرره جزئيا  

اتدار  اال تدائية وال انوية )مدرستا  اثنويتا  لل تياه(. ال  56تشمل اتدار  الباله عددها 
تزال ثالث مدار  م توحة: مدرستتتتتتتتتتتتتتتة واحد  للبناه ومدرستتتتتتتتتتتتتتتت  خمتلاة. مت تاوير مرا ز 

 التعليم يف جمتمعاه النا ح  دارليا ، ول ن يف جمال التعليم اال تدائي فقط. 

ال تزال هناك اثنت  من الوحداه / اترا ز الصتتتتتتتحية فقط تقدما  اخلدماه الصتتتتتتتحية )مر ز   1 1 اتستش ياه 2
الزور ووحد  الصتتتتتوا  (.  قية الوحداه / اترا ز الصتتتتتحية توق ت عن العمل  ستتتتتبب نقر 
اتوظ   واألدوية نتيجة للحرك. جتدر اإلوتتتتتتتتتتتتتتتار  إىل أ   عض اتعداه الابية وستتتتتتتتتتتتتتتياراه 

 مرا ز صحية قيد اإلنشاء. 4هناك  اإلسعاف تعرضت للسرقة.

اترا ز / العياداه  3
 الصحية

3 
 

  6 الوحداه الصحية 4

الارق اتتضرر : الزور والدمنة واحلقيل ونوع وردينة والرمضة وآل حجال  والضرك والشاب  10  ري معروف الارق 5
 و و ري وادي فرعة

  6  ري معروف اتساجد 6

 تعرضت لألضرار / التدمري 4  4 عااه الغا  7

  50  ري معروف احملاله التجارية 8

  320  ري معروف اتنا ل 9
 دمره ابل امل

منزل لألضتتتتتتتتتترار. هناك أيضتتتتتتتتتتا  تقارير عن اتمتل اه  1,000هناك تقديراه  تعر  أ  ر من 
 اخلاصة الي تعرضت للسرقة مبا يف ذل  السياراه

  4  ري معروف مشاريا اتياه 10

  5  ري معروف مضحملاه اتياه 11

   ري معروف  ري معروف ا ابر االرتوا ية 12

 ت اإلوتتتتتتتتار  إىل أ  األرقام قد ت و  أعلة. تعرضتتتتتتتتت  عض اتزارع للتدمري أو مت حرقها أو  20  ري معروف اتزارع 13
 قاعت اتياه عنها مما أد  إىل ج اف األر 

 1 عاة توليد  هرابء 14
 

من احملاة و ا اله نقل ال هرابء. جتدر اإلوتتتتتتتتتتتتتار  إىل أ  ال هرابء ال تتوفر يف  مت تدمري  ال   1
  ل القر  يف مديرية صرواح، ول ن فقط يف اتناحملق ذاه ال  افة الس انية العالية

تعرضتتتتتت معظمها لألضتتتتترار. النا  يف صتتتتترواح معزول  عن وستتتتتائل االتصتتتتتال ويتع  عليهم    أ رايف االتصااله 15
 .اه اتاتالذهاك إىل مناحملق معينة حىت يتم نوا من إجراء / تلقي 

https://www.al-arabi.com/Issues/10975/نازحو-مأرب-54-ألفا--والعد-اد-شغ-ا%20كثر%20الم
https://www.al-arabi.com/Read/12568
http://www.mophp-ye.org/HFV_Marib/english/index_eng.html
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  حاجلزء الثالث: النزو 
 

يف عافظتتتتتتة  حاليتتتتتتا  توجتتتتتتد    حتتتتتتة أستتتتتتر  25,455دمتتتتتتار. هنتتتتتتاك حتتتتتتوا  متتتتتتا يصتتتتتتاحبه متتتتتتن و  نتتتتتتزاعالنتتتتتتزوح هتتتتتتو نتيجتتتتتتة متوقعتتتتتتة ألي 
 متتتتن رتتتتاريف عافظتتتتة أيضتتتتا  و   تتتتل ،متتتتبرك يفخمتل تتتتة  متتتتدير همتتتتن  قتتتتدمتالنا حتتتتة األستتتتر هتتتتذه  .12ستتتتر لألأفتتتتراد  6متتتتبرك، مبعتتتتدل 

متتتتتدير ه متتتتتن أستتتتتر   511 هتتتتتا  حتتتتتة متتتتتن مجيتتتتتا أحنتتتتتاء التتتتتيمن، مبتتتتتا فيأستتتتتر   5,517حتتتتتوا   [11]. تستضتتتتتيف مدينتتتتتة متتتتتبرك متتتتتبرك
 .13اتدينة التمست احلصول علة مبو  يفأرر  يف عافظة مبرك 

 

وتشتتتتتتتري  ن ستتتتتتتها. اتديريتتتتتتتة يف إحملتتتتتتتار دارليتتتتتتتا     حتتتتتتتة أستتتتتتتر  3,476أفتتتتتتتاده التقتتتتتتتارير  وجتتتتتتتود حتتتتتتتوا   فقتتتتتتتد ،فيمتتتتتتتا يتعلتتتتتتتق  صتتتتتتترواح
،  ينمتتتتتتتا رتتتتتتتر األ متتتتتتتبرك صتتتتتتترواح ومتتتتتتتدير همتتتتتتتن  هتتتتتتتم النتتتتتتتا ح  دارليتتتتتتتا  يف صتتتتتتترواح متتتتتتتن  تتتتتتت ٪ 85التقتتتتتتتديراه إىل أ  حتتتتتتتوا  

 .14مبركعافظة  من راريف هم ٪ 15حوا  

،  متتتتا نزحتتتتوا 15القتتتتراميشب يتتتتر وحر وجمتتتتز وا  ور تتتت، [11]متتتتبرك اجملتتتتاور  م تتتتل مدينتتتتة متتتتبرك  متتتتدير ه إىل صتتتترواحستتتت ا  نتتتتزح   
مديريتتتتتتة متتتتتتن األستتتتتتر النا حتتتتتتة يف ٪ 40أ  تتتتتتر متتتتتتن  أيضتتتتتتا   تعتتتتتتر  متتتتتتا .  عافظتتتتتتة صتتتتتتنعاء وأمانتتتتتتة العاصتتتتتتمة )مدينتتتتتتة صتتتتتتنعاء(إىل 

جتتتتتتتروا علتتتتتتتة وأُ  ،اتعيشتتتتتتتة يف متتتتتتتد  م تتتتتتتل صتتتتتتتنعاء ومتتتتتتتبركيف ن قتتتتتتتاه يف اإلجيتتتتتتتار و  للتتتتتتتز داهنتيجتتتتتتتة  16اثنتتتتتتتوي لنتتتتتتتزويف صتتتتتتترواح
 عن اخلدماه م ل ال هرابء والنقل والصحة واتياه.  ئية  عيدا  و االنتقال مر  أرر  إىل مناحملق ري ية 

 

 مواقع النازحني:   1 - 3
 

ذنتتتتتة : مناقتتتتتة [2]راك ا ُعزلتتتتتة شتتتتت ل رئيستتتتتي يف ثتتتتتالث منتتتتتاحملق يف  دارليتتتتتا   النتتتتتا ح ن ستتتتتها، يرت تتتتتز مديريتتتتتة صتتتتترواح دارتتتتتل يف 
قتتتتد التتتتزور، حيتتتتث أ  معظتتتتم اتنتتتتاحملق األرتتتتر  و  ،ستتتتم الصتتتتوا  إبواتعروفتتتتة ومناقتتتتة ذنتتتتة الغر يتتتتة ستتتتم الروضتتتتة، إباتعروفتتتتة الشتتتترقية 
في دارليتتتتتتا  حين  لناامعظم د جوو وصتتتتتت ا  م صتتتتتتال  ألمتتتتتتا نناه أد 2 رقتتتتتتم وللجدا يقتتتتتتدممعظمهتتتتتتا ابلنتتتتتتزاع. يف أو  جزئيتتتتتتا   أتثتتتتتتره

. علتتتتة التتتتر م متتتتن اعتبتتتتار هتتتتذه دارتتتتل مديريتتتتة صتتتترواح نستتتتبيا   منتتتتاحملق آمنتتتتة  اتتتتتذ ور   تعتتتتتر اتنتتتتاحملق التتتت الثو . مديريتتتتة صتتتترواح
 عتتتتن وجتتتتتود إجتتتتراء مقتتتتا اله معهتتتتم متالتتتتذين النتتتتا ح  دارليتتتتا  عتتتتدد متتتتن  أفتتتتادعتتتتن رتتتتط اتواجهتتتتة، فقتتتتد  و عيتتتتد اتنتتتتاحملق آمنتتتتة 

حملتتتتترق  تتتتتري  ستتتتتلوكزيتتتتتد متتتتتن احلتتتتتذر وجتنتتتتتب اتالتتتتتذين يعيشتتتتتو  فيهتتتتتا تتتتتتوري  النتتتتتا  ه يتعتتتتت  علتتتتتةيف اتنتتتتتاحملق احملياتتتتتة وأنتتتتت ألغتتتتتام
  .رعي األ نام أثناء أو حىت التنقلمعروفة عند 

 

                                                           
 (  خمرجاه الدراسة اتيدانية حول احتياجاه النا ح  دارليا  واجملتما احمللي يف عافظة مبرك .2018ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي ) 12
 تقييم الوضا اإلنساين للنا ح  يف عافظة مبرك.( الدراسة اتيدانية ل2018اجلمعية اخلريية للرعاية االجتماعية ) 13
  (  خمرجاه الدراسة اتيدانية حول احتياجاه النا ح  دارليا  واجملتما احمللي يف عافظة مبرك .2018ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي ) 14

 مديرية. 14مدير ه ر وا  وجمزر وحريب القراميش هي  عض من مدير ه عافظة مبرك الباله عددها  15
 .arabi.com/Read/12568-https://www.alمتاح علة: «. مناقة  من و ة»صرواح ...   

 .اى20  ر%20ا%-وه-اد-والعد--أل ا-54-مبرك-  حوarabi.com/Issues/10975/-https://www.alأل ا  ... والعّداد وّغال، متاح علة  54  حو مبرك: 
 اجاه النا ح  دارليا  واجملتما احمللي يف عافظة مبرك .(  خمرجاه الدراسة اتيدانية حول احتي2018ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي )

 اترجا ن سه. 16

https://www.al-arabi.com/Issues/10975/نازحو-مأرب-54-ألفا--والعد-اد-شغ-ا%20كثر%20الم
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 يف صرواح : مواقع النازحني داخلياً 2جدول 

 عدد األسر  احلي املنطقة / القرية
 251 الروضة الروضة

 19 ل ج اتلح ل ج اتلح
 557 أراك  أراك

 350  يت الزايدي  يت الزايدي +  يت ال هيال
 495 اهليال الزور
 173 اهليال السد الزور

 43 الزور الزور
 602 الصوا   الصوا  

 112 ال اتسمة -ال  ي  يت اتسمة
 135 الردمانه  يت الردماين

 (2018املصدر: منتدى طالب مأرب )                             
 

متتتتتتتتبرك األرتتتتتتتتر  واحملافظتتتتتتتتاه  متتتتتتتتدير هنتتتتتتتتب النتتتتتتتتا ح  متتتتتتتتن اإىل ج يف مديريتتتتتتتتة متتتتتتتتبرك أيضتتتتتتتتا   صتتتتتتتترواح   حتتتتتتتتي يتواجتتتتتتتتدو   
حتتتتتتتي و الرميلتتتتتتة و التتتتتترريم و اخلستتتتتتيف و اجل ينتتتتتتة و يف اتنتتتتتتاحملق التاليتتتتتتة: احلتتتتتتدد  يف مديريتتتتتتة متتتتتتبرك تواجتتتتتتد النتتتتتتا ح  يرت تتتتتتز األرتتتتتتر .
 جتتتتتتتو العتتتتتتترو ايتتتتتتتداه التتتتتتتراء و اتنتتتتتتت  و اتغتتتتتتتاوير و اتاتتتتتتتار و صتتتتتتتنا واتاتتحتتتتتتتف و ال تتتتتتتاو و اجملمتتتتتتتا و  اجملتمتتتتتتتا  ليتتتتتتتة  -الروضتتتتتتتة و الروضتتتتتتتة 

 .17وم رق السد القدميةمبرك و حي الشر ة و اتر ز الصحي و  حصو  آل سعودو 
 

متتتتتتتتذ ح واجلتتتتتتتتراف ودار  و تتتتتتتتين احلتتتتتتتتارث يف منتتتتتتتتاحملق  يتواجتتتتتتتتدو ح النتتتتتتتتا ح  إىل صتتتتتتتتنعاء، فتتتتتتتتإ   تتتتتتتتالبيتهم ا أمتتتتتتتتا ستتتتتتتت ا  صتتتتتتتترو 
 .والسبع  واخلمس  ومناقة صرف

 

. أحتتتتتد اتعتتتتتايري الرئيستتتتتية عنتتتتتد ارتيتتتتتار ات تتتتتا  التتتتتذي يتتتتتتم االنتقتتتتتال إليتتتتته، معتتتتتايري متعتتتتتدد يف االعتبتتتتتار  أيرتتتتتذو   دارليتتتتتا  النتتتتتا ح 
 شتتتتتت ل رئيستتتتتتي علتتتتتتة آابر اتيتتتتتتاه مديريتتتتتتة صتتتتتترواح يف النتتتتتتا ح  دارليتتتتتتا  . يعتمتتتتتتد يتم تتتتتتل يف اتيتتتتتتاهنتتتتتتة ما  احملق نتتتتتتاتابإلضتتتتتتافة إىل 

متتتتتن ي تتتتتو  عتتتتتن ا ابر أو  قصتتتتتري  علتتتتتة األقتتتتتدام ستتتتتري اهإىل القتتتتتر  التتتتتي تبعتتتتتد مستتتتتاف للعتتتتتيش ينتقلتتتتتو فتتتتتإ م ، وابلتتتتتتا  ،اجلوفيتتتتتة
واألصتتتتتدقاء  اتوستتتتتعة أستتتتترهااالنضتتتتتمام إىل  األستتتتتررتتتتتر هتتتتتو اجملتمتتتتتا، حيتتتتتث تقتتتتترر ا عيتتتتتار ات. نهتتتتتاالستتتتتهل  ديتتتتتد أ  يتتتتتب اتيام

 تستتتتتتاهم فتتتتتتري العمتتتتتتل واخلتتتتتتدماه م تتتتتتل الصتتتتتتحة وال هتتتتتترابءفتتتتتتإ  إىل منتتتتتتاحملق معينتتتتتتة. إىل جانتتتتتتب ذلتتتتتت ،  ستتتتتتا قا  التتتتتتذين انتقلتتتتتتوا 
 م ا  العيش. قرار اختاذيف  أيضا  

  

                                                           
 مديرية )احلزم( عافظة اجلوف. -( جتمعاه النا ح  يف مديرية )مبرك اتدينة( عافظة مبرك2018اجلمعية اخلريية للرعاية االجتماعية ) 17
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 :املأوى 2 - 3
 

فإنتتتتته  هتتتتم،مع همقتتتتا ال مت إجتتتتراءالتتتتذين  للنتتتتا ح  دارليتتتتا   وفقتتتتتا   يف جتمعتتتتاه  تتتتري منظمتتتتة. صتتتترواح يف يعتتتتيش الستتتت ا  النتتتتا ح 
و تتتتتا  النتتتتتا  يف األستتتتتا  )مبتتتتتا يف ذلتتتتت  ، 2015يف عتتتتتام  اتديريتتتتتةيف  النتتتتتزاع انتتتتتدلاعنتتتتتدما  لإليتتتتتواءى ي تتتتتن هنتتتتتاك استتتتتتجا ة فوريتتتتتة 

ستتتتتتحملدم النتتتتتا  اخليتتتتتام ا، النتتتتتزوح البدايتتتتتة. يف النستتتتتاء واألحمل تتتتتال( هتتتتتم متتتتتن قتتتتتاموا أبن ستتتتتهم  بنتتتتتاء مستتتتتا نهم أو  شتتتتتراء ريتتتتتامهم
حديديتتتتة مغاتتتتا   هيا تتتتلق،  تتتتدأ النتتتتا  يف استتتتتحملدام ائتتتتاحلر  انتتتتدالع  شتتتت ل رئيستتتتي، ول تتتتن  عتتتتد حتتتتدوث العديتتتتد متتتتن حتتتتوادث

علتتتتتة هتتتتتذا  مت توضتتتتتيح أحتتتتتد األم لتتتتتةل )وتتتتتجر  معروفتتتتتة يف تلتتتتت  اتناقتتتتتة(  جتتتتتدرا . األثتتتتتاالستتتتتت اد  متتتتتن وتتتتتجر  متتتتتا  ابتشتتتتتما
 متتتتا الوايعيشتتتتو  يف هتتتتذه اتالجتتتت  ات توحتتتتة  ممتتتتن متتتتا ذلتتتت ، فتتتتإ  النتتتتا ح  دارليتتتتا   أد ه. 5 رقتتتتم يف الشتتتت ل  تتتتلا النتتتتوع متتتتن اهلي

رتتتتتالل النهتتتتتتار ت تتتتتو  حتتتتتتار  أ تتتتتا إذ أو  ريهتتتتتا متتتتتتن التغتتتتترياه اتناريتتتتتتة، حتتتتتتد ه التتتتتتر ح والعواصتتتتتف الرمليتتتتتتة اتوحيتتتتتة يواجهتتتتتو  
يعيشتتتتتتتو  يف مستتتتتتتا ن  صتتتتتتترواحيف  ٪ متتتتتتتن النتتتتتتتا ح  دارليتتتتتتتا  72أ   ا  حتتتتتتتدي  مت إجتتتتتتتراءه أظهتتتتتتتر مستتتتتتتح متتتتتتتا أثنتتتتتتتاء الليتتتتتتتل.   وابرد 

٪ 11 - ةقيتتتتتوالب٪ منهتتتتتا تت تتتتتو  متتتتتن اخليتتتتتام 17تت تتتتتو  متتتتتن أ تتتتتوام ومنتتتتتا ل مبنيتتتتتة متتتتتن اخلشتتتتتب واحلجتتتتتار  والاتتتتت ، يف حتتتتت  أ  
 .18مضي ة أسرأو ما  / و عامة مرافقو يعيشو  يف منا ل ووقق  - فقط

 

مجعيتتتتتتتة ، إال أ  دراستتتتتتتة أجرهتتتتتتتتا يف حتتتتتتتااله الاتتتتتتتوار علتتتتتتتة التتتتتتتر م متتتتتتتن أ   عتتتتتتتض اتنظمتتتتتتتاه قامتتتتتتتت  تتتتتتتتوفري اتتتتتتتتبو  واألدواه 
ومستتتتتتا ن القتتتتتتتش واخليتتتتتتام ومتتتتتتتواد  وال تتتتتتترشالباانيتتتتتتاه  هتتتتتتتارلصتتتتتتتت إىل أ  متتتتتتواد اإليتتتتتتتواء مبتتتتتتا في اإلصتتتتتتالح االجتمتتتتتتتاعي اخلرييتتتتتتة

يف أوقتتتتتتتاه ال الغتتتتتتتر  اتقصتتتتتتتود منهتتتتتتتا ويتتتتتتتتم تو يعهتتتتتتتا يف  عتتتتتتتض األحيتتتتتتتا   وال تلتتتتتتتي اجلتتتتتتتود الاهتتتتتتتي واألواين اتنزليتتتتتتتة ت تقتتتتتتتر إىل 
 .19ت و  هناك حاجة إليها أو ال تلي احتياجاه النا ح 

 مقدمة من الشيخ حممد طعيماناملصدر: صور 
  
 

. مي تتتتن رتتتتالل اتقتتتتا اله عتتتتن أستتتتباك عتتتتدم عتتتتودهتم إىل مستتتتا نهم األصتتتتلية صتتتترواحمتتتتن النتتتتا ح  دارليتتتتا   مت حملتتتترح ستتتت ال علتتتتة
 تلحملير الردود الرئيسية علة النحو التا :

 

 مناقي آمنة ا  ، ل ن منز  مدمر. .1

 أرشة أ  تعود احلرك إىل مناقي. .2

 ) النتتتتا ح، ل نتتتتين ارتتتترته البقتتتتاء متتتتا جمتمعتتتتي أستتتترص اتصتتتتغر متتتتا  منتتتتز توقتتتتف القتتتتتال يف مناقتتتتي ومي نتتتتين العتتتتود  إىل  .3
يف اتحملتتتتتتيم  ينمتتتتتتا ال مي تتتتتتنهم اتوستتتتتتعة  األستتتتتتر  قبيلتتتتتتة أوالتتتتتتترك  حتتتتتتال   يفأو اخلجتتتتتتل لعتتتتتتارابشتتتتتتعور  ال ستتتتتتبب و ذلتتتتتت  
 (.د رهمالعود  اىل 

 العيش من أجل العود .  سب  هناك حاجة إلعاد  أتهيل سبل .4
 

                                                           
 يدانية حول احتياجاه النا ح  دارليا  واجملتما احمللي يف عافظة مبرك .(  خمرجاه الدراسة ات2018ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي ) 18
 ( الدراسة اتيدانية لتقييم الوضا اإلنساين للنا ح  يف عافظة مبرك.2018اجلمعية اخلريية للرعاية االجتماعية ) 19

 أحد خميمات النازحني داخلياً يف صرواح مثال للمأوى يف صرواح رملية عاصفة

: ظروف اإليواء يف صرواح5شكل   
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رتتتتتتالل فتتتتتترت  اجملتمعتتتتتتاه احملليتتتتتتة تعتتتتتتاو  و  عتتتتتتض األم لتتتتتتة ات تتتتتتري  لالهتمتتتتتتام حتتتتتتول  ي يتتتتتتة دعتتتتتتم   تتتتتتر هأثنتتتتتتاء إجتتتتتتراء هتتتتتتذا البحتتتتتتث 
تقتتتتتدم   متتتتتا  اجملتمعتتتتتاه اتضتتتتتي ة؛ قبتتتتتلأو  تتتتتا اله ال هتتتتترابء أو تتتتتتوفري اتتتتتتبو  متتتتتن   ديتتتتتد أ  يتتتتتب اتيتتتتتاه يشتتتتتمل ذلتتتتت و احلتتتتترك.
األستتتتر إجيتتتتار؛ وتقتتتتوم  عتتتتض  دفتتتتا أرتتتتر  أستتتتر ديوا  جمتتتتا    متتتتبو ،  ينمتتتتا تالتتتتبأي التتتت،  رفتتتتة الضتتتتيوفاتضتتتتي ة  األستتتتر عتتتتض 

 م تتتتا  للعتتتتيش فيتتتته هوتقدميتتتتإصتتتتالح اجلتتتتزء اتتضتتتترر متتتتن منتتتتزل اتضتتتتيف  متتتتن رتتتتاللالنا حتتتتة األستتتتر متتتتا  ات اقتتتتاهاتضتتتتي ة  عقتتتتد 
 .مقا ل ذل 

 

 :العيش كسب  سبل 3 - 3
 

 يعتمتتتتدو   شتتتتت ل أساستتتتي علتتتتة الزراعتتتتة وتر يتتتتة اتاوتتتتتية احملليتتتت ،  تتتتا  الستتتت ا  2015يف عتتتتتام  صتتتترواحقبتتتتل أ  يصتتتتل القتتتتتال إىل 
.  . ستتتتب عيشتتتتهمفقتتتتد معظتتتتم النتتتتا  مصتتتتادر  نتيجتتتتة للنتتتتزاع و ل تتتتن . ل ستتتتب العتتتتيشوالتجتتتتار  والوظتتتتائف احل وميتتتتة  مصتتتتادر 

قتتتتتد انضتتتتتموا إىل  انتتتتتدالع النتتتتتزاع منتتتتتذ أ  ال  تتتتتريينالنتتتتتا ح  دارليتتتتتا  ممتتتتتن مت إجتتتتتراء مقتتتتتا اله معهتتتتتم إىل   عتتتتتض متتتتتن  متتتتتا أوتتتتتار
مصتتتتدر للتتتتدرل. متتتتا ذلتتتت ، فتتتتإ  اترتبتتتتاه التتتتي للحصتتتتول علتتتتة  وظي تتتتة ح وميتتتتة (  ذلتتتت   وصتتتت ه شتتتتار إىليُ  متتتتا اجلتتتتيش )أو  

 و ري منتظمة، وعاد  ما تصل  ل ثالثة إىل أر عة أوهر. اث تة ري  من الوظي ة احل ومية حيصلو  عليها
 

 فتتتتتردلتتتتتديهم  دارليتتتتتا  ٪ متتتتتن جمتمتتتتتا النتتتتتا ح  66 حتتتتتو  أ  صتتتتترواحيف  أظهتتتتتره الدراستتتتتة اتيدانيتتتتتة األرتتتتتري  حتتتتتول النتتتتتا ح  دارليتتتتتا  
٪ متتتتتنهم لتتتتتديهم وظتتتتتائف 55أ  تتتتتر متتتتتن  فتتتتتإ  العتتتتتامل ، األفتتتتترادهتتتتت الء ومتتتتتن  تتتتت   يعمتتتتتل،م هتواحتتتتتد علتتتتتة األقتتتتتل متتتتتن أفتتتتتراد أستتتتتر 

 واألعمتتتتتتتتال٪( 1٪( واخلتتتتتتتتدماه )3٪( والزراعتتتتتتتتة وتر يتتتتتتتتة اتاوتتتتتتتتية )5العمتتتتتتتتل يف التجتتتتتتتتار  ) يف إستتتتتتتتتمروا  قيتتتتتتتتة األفتتتتتتتترادح وميتتتتتتتتة. 
حتصتتتتتتل  مديريتتتتتتة صتتتتتترواحمتتتتتتن األستتتتتتر النا حتتتتتتة يف ٪95أ   أظهتتتتتتره الدراستتتتتتة أيضتتتتتتا    متتتتتتا.20٪(6) وأعمتتتتتتال أرتتتتتتر ٪( 1اخلاصتتتتتتة )

 يف الشهر.أمري ي دوالر  100يقل عن  متديندرل  علة
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  اتم لة يف التقرير. قد ختتلف األرقام  ش ل حمل يف.* مت تقدير النسب اتئوية اتستحملدمة من رالل أعمد  الرسم البياين
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 :املساعدات اإلنسانية 4 - 3 
 

 انتتتتتتتتت   و حصتتتتتتتتل النتتتتتتتتا حو  دارليتتتتتتتتا  يف صتتتتتتتترواح علتتتتتتتتة مستتتتتتتتاعداه متتتتتتتتن منظمتتتتتتتتاه  تتتتتتتتري ح وميتتتتتتتتة عليتتتتتتتتة ودوليتتتتتتتتة خمتل تتتتتتتتة.
إيتتتتتتواء وأدواه صتتتتتتحية. متتتتتتا  ستتتتتتالل  ذائيتتتتتتة ومتتتتتتبو  ومتتتتتتواد :اتستتتتتتاعداه اتقدمتتتتتتة للنتتتتتتا ح  دارليتتتتتتا  يف الغالتتتتتتب علتتتتتتة وتتتتتت ل 

ذلتتتتت ، ووفقتتتتتا  تتتتتتا ذ تتتتتره األوتتتتتحملاي التتتتتذين مت إجتتتتتراء مقتتتتتا اله معهتتتتتم، فتتتتتإ  اتستتتتتاعداه التتتتتي يتتتتتتم تلقيهتتتتتا ليستتتتتت اث تتتتتتة ويتتتتتتم 
تستتتتتتليمها  شتتتتتت ل متتتتتتتبرر وال تغاتتتتتتي احتياجتتتتتتاهتم وأحيتتتتتتا   ت تتتتتتو  األ ذيتتتتتتة اتقدمتتتتتتة منتهيتتتتتتة الصتتتتتتالحية أو  ل تتتتتتة. عتتتتتتالو  علتتتتتتة 

ذين مت إجتتتتراء مقتتتتا اله معهتتتتم أ  هتتتتذا النتتتتوع متتتتن اتستتتتاعداه  تتتتري مستتتتتدام وأ تتتتم ي ضتتتتلو  ذلتتتت ، أوتتتتار  عتتتتض األوتتتتحملاي التتتت
جيعتتتتتل النتتتتتا ح  دارليتتتتتا  أقتتتتتل اعتمتتتتتادا  علتتتتتة اتستتتتتاعداه اخلارجيتتتتتة. يوضتتتتتح الرستتتتتم  أ  تتتتتر استتتتتتدامة رؤيتتتتتة وتتتتت ل متتتتتن اتستتتتتاعداه

لتتتتتوحً أيض تتتتتا أ  هنتتتتتاك وتتتتتعورا  ابإلعيتتتتتاء  . 21البيتتتتتاين أد ه تتتتتتواتر حصتتتتتول النتتتتتا ح  دارليتتتتتا  يف مديريتتتتتة صتتتتترواح علتتتتتة اتستتتتتاعداه
واإلحبتتتتتا  يف أوستتتتتا  جمتمتتتتتا النتتتتتا ح  دارليتتتتتا  جتتتتتتاه منظمتتتتتاه اإل اثتتتتتة نتيجتتتتتة لتتتتتز راهتم اتستتتتتتمر  هلتتتتتم ومجتتتتتا اتعلومتتتتتاه عتتتتتنهم، 

 ول ن  دو  أي أثر ملحوظ علة أوضاعهم.

7 شكل (2018 - 2017داخلياً يف صرواح ): تواتر املساعدات اليت يتلقاها النازحون 7شكل   

 
 

يف حتتتتتت  أ  العديتتتتتتد متتتتتتن اتنظمتتتتتتاه تقتتتتتتدم اتستتتتتتاعداه إىل النتتتتتتا ح  دارليتتتتتتا  يف صتتتتتترواح، يعتتتتتتتر مر تتتتتتز اتلتتتتتت  ستتتتتتلما  لإل اثتتتتتتة 
واألعمتتتتتتتال اإلنستتتتتتتانية اتنظمتتتتتتتة الرئيستتتتتتتية يف هتتتتتتتذا اجملتتتتتتتال. اتنظمتتتتتتتاه األرتتتتتتتر  تشتتتتتتتمل: منظمتتتتتتتة اليونيستتتتتتتيف والصتتتتتتتليب األ تتتتتتتر 

للتنميتتتتتة االجتماعيتتتتتة. متتتتتا ذلتتتتت ، فتتتتتإ  اتستتتتتاعداه التتتتتي تقتتتتتدمها هتتتتتذه  التتتتتدو  واهلتتتتتالل األ تتتتتر اإلمتتتتتاراص وم سستتتتتة ستتتتتد متتتتتبرك
اتنظمتتتتتتتتاه األرتتتتتتتتر  يف مديريتتتتتتتتة صتتتتتتتترواح ال مي تتتتتتتتن مقارنتهتتتتتتتتا متتتتتتتتا اتستتتتتتتتاعداه التتتتتتتتي يقتتتتتتتتدمها مر تتتتتتتتز اتلتتتتتتتت  ستتتتتتتتلما  لإل اثتتتتتتتتة 

تنظمتتتتاه الدوليتتتتة واألعمتتتتال اإلنستتتتانية. يتتتتتم تقتتتتدت اتستتتتاعداه عتتتتاد  متتتتن قبتتتتل ال يتتتتا ه احملليتتتتة م تتتتل اتنظمتتتتاه احملليتتتتة ومم لتتتتي ا
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ممتتتتا يشتتتتري  فتتتتإ  هنتتتتاك استتتتتياء علتتتتي جتتتتتاه  ي يتتتتة تو يتتتتا اتستتتتاعداه  تتتت  النتتتتا ح  دارليتتتتا ،  تتتتري احل وميتتتتة والستتتتلااه. متتتتا ذلتتتت ،
 إىل انعدام اتساوا  واحملسو ية، واحلاجة إىل تعزيز الرصد من قبل اتنظماه الدولية  ري احل ومية.

 

 صتتتتتترواح ختتلتتتتتتف تبعتتتتتتا  للمنظمتتتتتتة / الدولتتتتتتة التتتتتتي تقتتتتتتدم اتستتتتتتاعداه. يتتتتتتتم إيصتتتتتتال الاتتتتتترق اتستتتتتتتحملدمة إليصتتتتتتال اتستتتتتتاعداه إىل
اتستتتتتاعداه التتتتتي تقتتتتتدمها دول اخللتتتتتيج، مبتتتتتا يف ذلتتتتت  اتستتتتتاعداه متتتتتن قبتتتتتل مر تتتتتز اتلتتتتت  ستتتتتلما  لإل اثتتتتتة واألعمتتتتتال اإلنستتتتتانية 

والتتتتتتي يتتتتتتتم إيصتتتتتتاهلا  عتتتتتتد ذلتتتتتت  إىل واهلتتتتتالل األ تتتتتتر اإلمتتتتتتاراص، عتتتتتتر من تتتتتتذ الوديعتتتتتتة التتتتتتري إىل الستتتتتلااه أو اتنظمتتتتتتاه احملليتتتتتتة، 
 ات وضتتتتتتية الستتتتتتامية لألمتتتتتتم اتتحتتتتتتد  لشتتتتتت و  الالجئتتتتتت اتنتتتتتتاحملق اتستتتتتتتهدفة مبتتتتتتا فيهتتتتتتا صتتتتتترواح. و تتتتتتااله اإل اثتتتتتتة األرتتتتتتر ، م تتتتتتل 

والصتتتتليب األ تتتتر التتتتدو ، تستتتتتلم اتستتتتاعداه عتتتتر مينتتتتاء احلديتتتتد  ويتتتتتم وتتتتحنها  عتتتتد ذلتتتت  إىل خما  تتتتا يف صتتتتنعاء ليتتتتتم تو يعهتتتتا 
 فظاه أو اتدير ه اتستهدفة يف مرحلة الحقة.علة احملا

 

جيتتتتب علتتتتة اتنظمتتتتاه احملليتتتتة يف متتتتبرك التتتتي تقتتتتوم  تو يتتتتا اتستتتتاعداه القادمتتتتة متتتتن و تتتتااله اإل اثتتتتة عنتتتتد القيتتتتام أبي أنشتتتتاة، 
الدوليتتتتة اتوجتتتتود  يف صتتتتنعاء التنستتتتيق متتتتا اهليئتتتتة الوحملنيتتتتة لتنستتتتيق الشتتتت و  اإلنستتتتانية، وهتتتتي هيئتتتتة أنشتتتتبهتا ستتتتلااه األمتتتتر الواقتتتتا 

وحتتتتد  التن يذيتتتتة إلدار  خميمتتتتاه النتتتتا ح  يف صتتتتنعاء.  حتتتتىت وقتتتتت قريتتتتب،  تتتتا  يُالتتتتق علتتتتة هتتتتذه الوحتتتتد  استتتتم الو يف صتتتتنعاء. 
صتتتتتتترواح أو  -متتتتتتبرك  -اجلتتتتتتوف  - تتتتتتا  الاريتتتتتتق اتستتتتتتتحملدم إليصتتتتتتال اتستتتتتتاعداه القادمتتتتتتة متتتتتتن صتتتتتتنعاء إمتتتتتتا حملريتتتتتتق صتتتتتتنعاء 

متتتتتبرك عتتتتتر البيضتتتتتاء هتتتتتو الاريتتتتتق األ  تتتتتر ت ضتتتتتيال   -حملريتتتتتق صتتتتتنعاء يعتتتتتتر  صتتتتترواح.  -متتتتتبرك  -البيضتتتتتاء  -ذمتتتتتار  -صتتتتتنعاء 
 24إىل  20يستتتتتغرق حملريتتتتتق البيضتتتتاء متتتتا  تتتتت  و مقارنتتتتة ابلاريتتتتتق التتتتذي ميتتتتر عتتتتر اجلتتتتتوف إليصتتتتال اتستتتتاعداه. اليتتتتا  حواستتتتتحملداما  

ستتتتتتاعة للشتتتتتتاحناه ال بتتتتتتري  إذا ى يتتتتتتتم إيقافهتتتتتتا أو حجزهتتتتتتا عنتتتتتتد أ   متتتتتتن نقتتتتتتا  الت تتتتتتتيش.  تتتتتتري أنتتتتتته يف حتتتتتتال مت إيقافهتتتتتتا، فتتتتتتإ  
الرحلتتتتتة مي تتتتتن أ  تستتتتتتغرق متتتتتا يصتتتتتل إىل ثالثتتتتتة أ م للوصتتتتتول إىل متتتتتبرك. ابلنستتتتتبة للشتتتتتاحناه الصتتتتتغري ، يستتتتتتغرق األمتتتتتر عتتتتتاد  

 ة عر البيضاء. ساع 13 - 12وقتا  أقل للوصول إىل مبرك؛ حوا  
 

إيصتتتتتال اتستتتتتاعداه القادمتتتتتة متتتتتن صتتتتتنعاء هتتتتتو أمتتتتتر أ  تتتتتر تعقيتتتتتدا  مقارنتتتتتة  تلتتتتت  التتتتتي تصتتتتتل عتتتتتر من تتتتتذ الوديعتتتتتة التتتتتري. هنتتتتتاك 
حاجتتتتة إىل جهتتتتود  بتتتتري  للتعتتتتاو ، ابإلضتتتتافة إىل راتتتتر االحتجتتتتا  عنتتتتد نقتتتتا  الت تتتتتيش. أوتتتتاره إحتتتتد  اتنظمتتتتاه احملليتتتتة التتتتي 

 تتتتتا  يتستتتتتبب يف حتتتتتدوث مشتتتتت لة   ات وضتتتتتية الستتتتتامية لألمتتتتتم اتتحتتتتتد  لشتتتتت و  الالجئتتتتت ار مت إجتتتتتراء مقا لتتتتتة معهتتتتتا إىل أ  وتتتتتع
يتعتتتتتترف اجلنتتتتتتود عنتتتتتتد نقتتتتتتا  الت تتتتتتتيش علتتتتتتة الشتتتتتتعار ويستتتتتتتمرو  يف عرقلتتتتتتة وصتتتتتتول الشتتتتتتحناه إىل متتتتتتبرك ويقومتتتتتتو   حيتتتتتتثهلا.

لتتتت  متتتتن رتتتتالل تلقتتتتي ابستتتتتجواك الستتتتائق . يتتتتة استتتترتاتيجية جديتتتتد  يتتتتتم حاليتتتتا  استتتتتحملدامها لتجنتتتتب هتتتتذه اتصتتتتاعب، ويتتتتتم ذ
األمتتتتتوال النقديتتتتتة  تتتتتدال  متتتتتن اتستتتتتاعداه العينيتتتتتة متتتتتن و تتتتتااله اإل اثتتتتتة،   وتتتتتراء اتستتتتتاعداه التتتتتي يريتتتتتدو  إيصتتتتتاهلا متتتتتن صتتتتتنعاء، 
ستتتتتواء   انتتتتتت متتتتتواد  ذائيتتتتتة أو متتتتتواد إيتتتتتواء وفقتتتتتا  للمعتتتتتايري احملتتتتتدد . متتتتتن هنتتتتتاك، تقتتتتتا علتتتتتة عتتتتتاتق اتتتتتتورد احمللتتتتتي مستتتتت ولية إيصتتتتتال 

لتتتتتتن  جبانتتتتتتب أنتتتتتته متتتتتتن متاعتتتتتتب نقتتتتتتا  الت تتتتتتتيش، اتنظمتتتتتتاه / اتناقتتتتتتة احملتتتتتتدد . هتتتتتتذه اإلستتتتتترتاتيجية حتتتتتتترر الشتتتتتتحنة إىل اتديريتتتتتتة
حتمتتتتتل الشتتتتتحناه أي وتتتتتعاراه لو تتتتتااله إ اثتتتتتة عتتتتتدد . يُالتتتتتب متتتتتن النتتتتتا ح  دارليتتتتتا  اتتواجتتتتتدين يف اتنتتتتتاحملق التتتتتي تقتتتتتا حتتتتتتت 

)عافظتتتتتتة صتتتتتتنعاء( أل تتتتتتا تعتتتتتتتر منتتتتتتاحملق آمنتتتتتتة  وجحانتتتتتتة [31]ستتتتتتيار  احلتتتتتتوثي  يف صتتتتتترواح أ  يستتتتتتتلموا مستتتتتتاعداهتم متتتتتتن حبتتتتتتاك 
نستتتتتتتبيا ، يف حتتتتتتت  أ  النتتتتتتتا ح  دارليتتتتتتتا  اتتواجتتتتتتتدين يف اتنتتتتتتتاحملق التتتتتتتي تستتتتتتتيار عليهتتتتتتتا احل ومتتتتتتتة اتعتتتتتتترتف هبتتتتتتتا دوليتتتتتتتا  يستتتتتتتتلمو  

 اتساعداه الي يتم إيصاهلا مباور  إىل مناحملقهم.
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متتتتتتتدار  للتعلتتتتتتتيم اال تتتتتتتتدائي وال تتتتتتتانوي  104مدرستتتتتتتة ا تدائيتتتتتتتة و مدرستتتتتتتت  اثنويتتتتتتتة و  321مدرستتتتتتتة يف عافظتتتتتتتة متتتتتتتبرك:  427توجتتتتتتتد 
األرتتتتتر ، وقتتتتتد مت ذ تتتتتر أ  أحتتتتتد األستتتتتباك الرئيستتتتتية  . تتمتتتتتتا متتتتتبرك  بنيتتتتتة حتتيتتتتتة قويتتتتتة نستتتتتبيا  للتعلتتتتتيم مقارنتتتتتة ابحملافظتتتتتاه22معتتتتتا  

ا ابء متتتتتتن ذهتتتتتتاك أحمل تتتتتتاهلم إىل القتتتتتتر  اجملتتتتتتاور   عتتتتتتض خيشتتتتتتة  حيتتتتتتثهلتتتتتتذا األمتتتتتتر هتتتتتتو يعتتتتتتود إىل اخلالفتتتتتتاه  تتتتتت  قبائتتتتتتل مبرك.
لتتتتألذ  نتيجتتتتتة خلالفتتتتاهتم متتتتتا القبائتتتتل األرتتتتر . لتتتتتذل ،  تتتتا   نتتتتتاء اتتتتتدار  متتتتتن  تتتت  اتاالتتتتتب  همتعرضتتتتتو لاللتحتتتتاق ابتتتتتدار  

يستتتتتية التتتتتي وضتتتتتعتها خمتلتتتتتف القبائتتتتتل متتتتتن متتتتتبرك علتتتتتة احل ومتتتتتة. متتتتتا ذلتتتتت ، فتتتتتإ  معظتتتتتم اتتتتتتدار  تتتتتتوفر التعلتتتتتيم اال تتتتتتدائي الرئ
 فقط.

 

، مبتتتتتن فتتتتتيهم األحمل تتتتتال [11]٪( يف مدينتتتتتة متتتتبرك 88وفقتتتتا  للجمعيتتتتتة اخلرييتتتتتة للرعايتتتتة االجتماعيتتتتتة، فتتتتتإ   البيتتتتتة األحمل تتتتال النتتتتتا ح  )
النتتتتا ح  متتتتن صتتتترواح، ال حيصتتتتلو  علتتتتة التعلتتتتيم نتيجتتتتة للمستتتتافاه الاويلتتتتة  تتتت  اتتتتتدار  يف اتدينتتتتة وخميمتتتتاه النتتتتا ح  وعتتتتدم 
قتتتتدر  اتتتتتدار  علتتتتة استتتتتيعاك مجيتتتتا األحمل تتتتال النتتتتا ح  وفقتتتتتدا  واثئتتتتق التعلتتتتيم الرحيتتتتة )م تتتتل الشتتتتهاداه( متتتتن أجتتتتل قبتتتتتوهلم يف 

                                                           
 ./nic.info/gover/mareb/service-https://www.yemenاتر ز الوحملين للمعلوماه. متاح علة:  -أهم ات وراه الرئيسية حملافظة مبرك  22

 االجتماعية للرعاية اخلريية اجلمعية: املصدر

 أحد خميمات النازحني داخلياً يف صرواح: فصل دراسي يف 8شكل 
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لتتتتتت ، ى يتتتتتتتم إنشتتتتتتاء أي فصتتتتتتول دراستتتتتتية أو ريتتتتتتام تعليميتتتتتتة يف خميمتتتتتتاه النتتتتتتا ح  دارليتتتتتتا  يف مدينتتتتتتة اتتتتتتتدار . عتتتتتتالو  علتتتتتتة ذ
 .23مبرك

 

، فتتتتإ  تواجتتتتد  البيتتتتتة النتتتتا ح  دارليتتتتا  يف مديريتتتتة صتتتترواح يرت تتتتز يف الروضتتتتة والصتتتتتوا   1 - 3علتتتتة حنتتتتو متتتتا مت ذ تتتتره يف القستتتتم 
. توجتتتتتتد يف جمتمتتتتتتا النتتتتتتا ح  دارليتتتتتتا  يف الروضتتتتتتة ثتتتتتتالث  تتتتتترف تستتتتتتتحملدم  مدرستتتتتتة. تستتتتتتتوعب هتتتتتتذه [2]والتتتتتتزور يف ُعزلتتتتتتة اراك 

يف الصتتتتتتوا  ،  أمتتتتتتاحملالبتتتتتتا  وتعمتتتتتتل علتتتتتتة فرتتتتتتتت  متتتتتتن أجتتتتتتل تتتتتتتوفري التعلتتتتتتيم جلميتتتتتتا الاتتتتتتالك النا ح . 60 إىل 50اتدرستتتتتتة متتتتتتا  تتتتتت  
 يوجد لد  الاالك النا ح  ست ريام تعليمية  دو  مراحيض.

 

٪ متتتتن األستتتتر النا حتتتتة يوجتتتتد فيهتتتتا فتتتترد واحتتتتد علتتتتة 66نيتتتتة التتتتي مت إجراءهتتتتا متتتت ررا  يف مديريتتتتة صتتتترواح أظهتتتتره أ  الدراستتتتة اتيدا
٪ متتتتتن األستتتتتر النا حتتتتتة ال يوجتتتتتد فيهتتتتتا أي أفتتتتتراد يتتتتتذهبو  إىل اتدرستتتتتة أو ليستتتتتوا 34األقتتتتتل متتتتتن أستتتتترهتا يف اتدرستتتتتة، يف حتتتتت  أ  

.  متتتتا  24٪ منهتتتتا يوجتتتتد فيهتتتتا فتتتترد مستتتتجل يف اجلامعتتتتة10ستتتتح، فقتتتتط يف ستتتتن االلتحتتتتاق ابتدرستتتتة. متتتتن  تتتت  األستتتتر التتتتي  لهتتتتا ات
 تتتتا  متوقعتتتتا ، فإنتتتته يظهتتتتر يف ال ئتتتتاه العمريتتتتة األعلتتتتة العتتتتدد األ تتتتر متتتتن األحمل تتتتال التتتتذين تستتتتر وا متتتتن اتدرستتتتة.  عتتتتض األستتتتباك 

يف ذلتتتتت : ال قتتتتتر التتتتتي تتتتتتدعو األحمل تتتتتال إىل التستتتتترك متتتتتن اتدرستتتتتة متشتتتتتاهبة متتتتتا أستتتتتباك النتتتتتا ح  دارليتتتتتا  يف مدينتتتتتة متتتتتبرك، مبتتتتتا 
واحلاجتتتتتتة لعمتتتتتتل ألحمل تتتتتتال وعتتتتتتدم التوافتتتتتتق  تتتتتت  العمتتتتتتل والدراستتتتتتة واتستتتتتتافاه الاويلتتتتتتة متتتتتتن أجتتتتتتل الوصتتتتتتول إىل اتتتتتتتدار  وراتتتتتتر 
الغتتتتاراه اجلويتتتتة عنتتتتد التتتتذهاك إىل اتدرستتتتة أو التواجتتتتد فيهتتتتا واالفتقتتتتار إىل واثئتتتتق التعلتتتتيم الرحيتتتتة والنتتتتزوح اتت تتتترر لتتتتبعض األستتتتر 

 .25اإل ثخبصوي  والتقاليد اليمنية
 

تواجتتتتته الستتتتتتلااه احملليتتتتتتة ال  تتتتتري متتتتتتن التحتتتتتتد ه يف تتتتتتوفري التعلتتتتتتيم للنتتتتتتا ح  دارليتتتتتا  نتيجتتتتتتة ألعتتتتتتدادهم ال بتتتتتري . تشتتتتتتمل هتتتتتتذه 
التحتتتتتتد ه االفتقتتتتتتار إىل الستتتتتتعة يف اتتتتتتتدار  احملليتتتتتتة الستتتتتتتيعاك  تتتتتتل الاتتتتتتالك اجلتتتتتتدد، وابلتتتتتتتا  ي تتتتتتتً الاتتتتتتالك يف ال صتتتتتتول 

لتتتتتتدريل وال تتتتتتب اتدرستتتتتية واألاثث اتدرستتتتتي والتتتتتزي اتدرستتتتتي واللتتتتتوا م. ابإلضتتتتتافة إىل الدراستتتتتية. هنتتتتتاك أيضتتتتتا  نقتتتتتر يف حملتتتتتاقم ا
، وافقتتتتتت 2018. يف عتتتتتام 26ذلتتتت ، هنتتتتتاك حاجتتتتتة أ تتتتتر إىل اتزيتتتتتد متتتتن اتتتتتتدار  ال انويتتتتتة يف مديريتتتتتة صتتتتترواح ويف  تتتتل أحنتتتتتاء متتتتتبرك

مبتتتتتا يف ذلتتتتت  الصتتتتت وف الدراستتتتتية اتقاتتتتتور  فصتتتتتال  دراستتتتتيا  جديتتتتتدا  ) 120جلنتتتتتة اتناقصتتتتتاه ال رعيتتتتتة يف عافظتتتتتة متتتتتبرك علتتتتتة إنشتتتتتاء 
واتتنقلتتتتتتة(  حتتتتتتل الستتتتتتتيعاك التتتتتتز د  اتستتتتتتتمر  يف أعتتتتتتداد النتتتتتتا ح  دارليتتتتتتا . عتتتتتتالو  علتتتتتتة ذلتتتتتت ، هنتتتتتتاك راتتتتتتط لتتتتتتز د  رواتتتتتتتب 

 .27اتعلم ، األمر الذي مي ن أ  يسهم يف حل النقر يف حملاقم التدريل
 

                                                           
 . متاح علة: (، الدراسة اتيدانية لتقييم الوضا اإلنساين للنا ح  يف عافظة مبرك، عجز مدار  مبرك عن استيعاك الاالك النا ح  من مناحملق احلوثي2018اجلمعية اخلريية للرعاية االجتماعية ) 23

raby.co.uk/society/2017/10/6/https://www.alaالنا ح -الاالك-استيعاك-عن-مبرك-مدار -عجز. 
  (  خمرجاه الدراسة اتيدانية حول احتياجاه النا ح  دارليا  واجملتما احمللي يف عافظة مبرك .2018ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي ) 24

 اترجا ن سه. 25
 اك الاالك النا ح  من مناحملق احلوثي . متاح علة:اترجا ن سه وعجز مدار  مبرك عن استيع 26
 https://www.alaraby.co.uk/society/2017/10/6/النا ح -الاالك-استيعاك-عن-مبرك-مدار -عجز. 

 عافظة من عافظاه اجلمهورية اليمنية يف هذا اإلجنا  اتتميز. متاح علة:مبرك تتصدر  بول  27
https://marebpress.net/news_details.php?sid=141803 

https://www.alaraby.co.uk/society/2017/10/6/عجز-مدارس-مأرب-عن-استيعاب-الطلاب-النازحين
https://www.alaraby.co.uk/society/2017/10/6/عجز-مدارس-مأرب-عن-استيعاب-الطلاب-النازحين
https://marebpress.net/news_details.php?sid=141803
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، أظهتتتتتتر أحتتتتتتتد 2005قبتتتتتتل انتتتتتتدالع النتتتتتتزاع،  انتتتتتتت عافظتتتتتتة متتتتتتبرك تعتتتتتتاين متتتتتتتن  نيتتتتتتة حتتيتتتتتتة ضتتتتتتعي ة يف جمتتتتتتال الصتتتتتتحة. يف عتتتتتتام 
وحتتتتتد  صتتتتتحية تقتتتتتدم رتتتتتدماهتا تتتتتتدير ه  49مر تتتتتز صتتتتتحي و  12مستشتتتتت ة و  13اتستتتتتوحاه أنتتتتته  تتتتتا  يوجتتتتتد يف عافظتتتتتة متتتتتبرك 

فظتتتتتة مستشتتتتت ة عتتتتتام واحتتتتتد فقتتتتتط يقتتتتتوم إبجتتتتتراء العمليتتتتتاه مديريتتتتتة. يف الوقتتتتتت التتتتتراهن، يوجتتتتتد يف احملا 14متتتتتبرك البتتتتتاله عتتتتتددها 
وطتتتتتتل مستشتتتتتت ياه مر زيتتتتتتة تتتتتتتتوفر فيهتتتتتتا قتتتتتتدراه معتدلتتتتتتة إلجتتتتتتراء   هيئتتتتتتة مستشتتتتتت ة متتتتتتبرك العتتتتتتامو هتتتتتتو  اجلراحيتتتتتتة اتعقتتتتتتد ، 

جمهتتتتتتتز   شتتتتتتت ل أساستتتتتتتي لتتتتتتتتوفري اخلتتتتتتتدماه  انتتتتتتتت (. اترافتتتتتتتق الصتتتتتتتحية اتوجتتتتتتتود  يف متتتتتتتبرك  3العمليتتتتتتتاه )أنظتتتتتتتر اجلتتتتتتتدول رقتتتتتتتم 
نستتتتتتمة فقتتتتتط، ول نهتتتتتا ا   ختتتتتتتدم حتتتتتوا  مليتتتتتتوين  350,000يبلتتتتتته عتتتتتددهم حتتتتتوا    تتتتتا   التتتتتذين و ق  يف احملافظتتتتتتةللستتتتت ا  الستتتتتا 

. عتتتتتالو  علتتتتتة ذلتتتتت ، و ستتتتتبب أ  حر تتتتتة اتتتتتترور يف الارقتتتتتاه يف متتتتتبرك قتتتتتد  اده نتيجتتتتتة لالن جتتتتتار الستتتتت اين والتتتتتز د  28نستتتتتمة
٪ 40حتتتتوادث الاتتتتترق. يتتتتتم معاجلتتتتة حتتتتتوا   هنتتتتاك إ د ديفيف الستتتت ر عتتتتر متتتتبرك إىل من تتتتتذ الوديعتتتتة التتتتري وماتتتتار ستتتتتيئو ، فتتتتإ  

 .29من هذه احلوادث يف عافظة مبرك، وراصة يف مستش ة مبرك

 : املستشفيات العاملة يف حمافظة مأرب3جدول 

 مالحظات املوقع إسم املستشفى
مبرك الذي جيري عملياه جراحية اتستتتتتشتتتت ة الوحيد يف عافظة  مدينة مبرك هيئة مستش ة مبرك العام

 معقد  للجمهور.

فقط  اجلرحى من املقــاتلني، وخيتتتدم 2016أعيتتتد افتتتتتاحتتته يف عتتتام  مدينة مبرك مستش ة مبرك العس ري
  ويقوم إبجراء العملياه اجلراحية اتعقد .

 يعمل  ستة أرصائي  فقط. مديرية حريب مستش ة عمد العاري اخلريي

 يعمل  سبعة أرصائي  فقط. مديرية اجلو ة سبتمر 26مستش ة 

أرصتتتتتتتتتتتتائي وتوجد فيه  14 ا  مر زا  صتتتتتتتتتتتتحيا . يعمل ا    وجود  مديرية الوادي مستش ة  ر  العام
ثالث  رف عملياه. يستتتتتتتتتقبل اترضتتتتتتتتة من مدير ه خمتل ة من 

  مبرك إىل جانب عافظة اجلوف.

 فقط.يعمل  ستة أرصائي   مديرية حريب مستش ة حريب العام

يقدم ردماته للمرضتتتتتة من عافظاه مبرك واجلوف وصتتتتتنعاء إىل  مديرية جمزر مستش ة الشهيد أ د جحزه
 جانب مديرية مد ل اجلدعا  يف مبرك.

                                                           
ألرقام من أجل احلصول علة اتزيد من اتساعداه وفقا  للمجلل احمللي يف مبرك، يوجد حاليا  مليوين نسمة يف مبرك. ما ذل ، فإ  هذا العدد عل رالف واقرتح اقرتاحاه من اتبالغة يف ا 28

 اخلارجية.

 لقاء راي ما مدير عام م تب الصحة العامة والس ا  مبحافظة مبرك الد تور عبدالعزيز الشدادي  29
https://www.youtube.com/watch?v=1yybJjVmXdg. 

 . ye.org/HFV_Marib/english/index_eng.html-www.mophpمستعر  اترافق الصحية. متاح علة:  
 .ain.com/article/54081-https://alمدير صحة مبرك لتصحي ة  الع  :  ارثة صحية ووي ة  سبب  النزوح . متاح علة: 

 .. مستش ة  ر  العام  اله علية لالرتقاء ابخلدماه الصحية. متاح علة:  مبرك
https://www.youtube.com/watch?v=pouNRmHdDRY&feature=youtu.be. 

 .gov.com/news_details.php?sid=622-http://marib. متاح علة: إجا   عيد ال ارم تب الصحة مبدينة مبرك يعلن وضا راة حملوار  رالل 
 .https://www.sabanew.net/viewstory/9245رئيل األر ا  ي تتح األقسام اجلديد  يف مستش ة الشهيد جحزه يف جمر . متاح علة: 

https://www.youtube.com/watch?v=1yybJjVmXdg
http://www.mophp-ye.org/HFV_Marib/english/index_eng.html
https://al-ain.com/article/54081
https://www.youtube.com/watch?v=pouNRmHdDRY&feature=youtu.be
http://marib-gov.com/news_details.php?sid=622
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والستتتتت ا  يف عافظتتتتتة متتتتتبرك، د. عبتتتتتد العزيتتتتتز الشتتتتتدادي، فتتتتتإ  اتنظمتتتتتاه الصتتتتتحية وفقتتتتتا  للمتتتتتدير العتتتتتام ت تتتتتتب الصتتتتتحة العامتتتتتة 
اللجنتتتتتة الدوليتتتتتة  تقتتتتتوم م تتتتتل منظمتتتتتة الصتتتتتحة العاتيتتتتتة ومنظمتتتتتة أحملبتتتتتاء  تتتتتال حتتتتتدود ال تتمتتتتتتا  ضتتتتتور قتتتتتوي يف عافظتتتتتة متتتتتبرك؛ و

د. عبتتتتتتد العزيتتتتتتز  أوتتتتتتار  متتتتتتااتستتتتتتاعداه الابيتتتتتتة إىل مستشتتتتتت ة متتتتتتبرك متتتتتتر  واحتتتتتتد  يف الشتتتتتتهر فقط.  تقتتتتتتدت للصتتتتتتليب األ تتتتتتر
الشتتتتتتتدادي إىل أ  مر تتتتتتتز اتلتتتتتتت  ستتتتتتتلما  لإل اثتتتتتتتة واألعمتتتتتتتال اإلنستتتتتتتانية واهلتتتتتتتالل األ تتتتتتتر اإلمتتتتتتتاراص ومنظمتتتتتتتة اليونيستتتتتتتيف هتتتتتتتم 
اتتتتتتتتتتزودين الرئيستتتتتتتتتي  للمستتتتتتتتتاعداه الصتتتتتتتتتحية للمحافظتتتتتتتتتة، وأ  اهلتتتتتتتتتالل األ تتتتتتتتتر اإلمتتتتتتتتتاراص خياتتتتتتتتتط إلعتتتتتتتتتاد  أتهيتتتتتتتتتل وتشتتتتتتتتتغيل 

مرفتتتتتق وفريتتتتتق صتتتتتحي مبتتتتتا يف ذلتتتتت  ال تتتتترق اتتنقلتتتتتة التتتتتي تتنقتتتتتل  535ذ تتتتتر الشتتتتتدادي أ  هنتتتتتاك حاليتتتتتا  و مستشتتتتت ي  يف احملافظتتتتتة. 
    مدير ه مبرك اتحملتل ة لتقدت اخلدماه الصحية.

 

 
، فإنتتتتتته يوجتتتتتتد مستشتتتتتت ي  يف مديريتتتتتتة صتتتتتترواح، مستشتتتتتت ة صتتتتتترواح الري تتتتتتي ومستشتتتتتت ة احملجتتتتتتز  2005وفقتتتتتتا  تستتتتتتح الصتتتتتتحة لعتتتتتتام 
أوتتتتتتار األوتتتتتتحملاي التتتتتتذين مت إجتتتتتتراء مقتتتتتتا اله  .30(9د  ووحتتتتتتدت  صتتتتتتحيت  )أنظتتتتتتر الشتتتتت ل رقتتتتتتم الري تتتتتي وعيتتتتتتاد  صتتتتتتحية واحتتتتتت

معهتتتتتم إىل أنتتتتتته قبتتتتتل انتتتتتتدالع النتتتتتزاع  تتتتتتا  مستشتتتتت ة احملجتتتتتتز  يعمتتتتتتل  عيتتتتتاد  صتتتتتتغري  تقتتتتتدم اإلستتتتتتعافاه األوليتتتتتة فقتتتتتتط ول تتتتتتن مت 
ف عتتتتتن العمتتتتتل، ابإلضتتتتتافة إىل فيمتتتتتا يتعلتتتتتق مبستشتتتتت ة صتتتتترواح، فقتتتتتد مت قصتتتتت ه يف  تتتتتاراه جويتتتتتة وتوقتتتتت .31تتتتتتدمريه أثنتتتتتاء النتتتتتزاع

لتتتتتتذل  ، فإنتتتتتته يتعتتتتتت  علتتتتتتة ستتتتتت ا  صتتتتتترواح التتتتتتذهاك إىل منتتتتتتاحملق أرتتتتتتر ، أحيتتتتتتا    .32وحتتتتتتدت  / عيتتتتتتادت  صتتتتتتحيت  أرتتتتتتري 
                                                           

 . ye.org/HFV_Marib/english/index_eng.html-www.mophpمستعر  اترافق الصحية. متاح علة:   30
 وفقا  ألوحملاي من صرواح مت إجراء مقا اله معهم. 31

  رفة. 18يت و  مستش ة صرواح من  32
 ريا  السعودي يستهدف مستش ة صرواح الري ي يف مبرك. متاح علة:مصادر مينية: الا

http://www.alalam.ir/news/1694258/مبرك-يف-الري ي-صرواح-مستش ة-يستهدف-السعودي-الاريا --مينية-مصادر. 
 . متاح علة:السلااه احمللية تعلن صرواح مديرية من و ة نتيجة الغاراه السعودية

 : خارطة املراكز الصحية يف صرواح واملناطق احمليطة هبا9شكل 

http://www.mophp-ye.org/HFV_Marib/english/index_eng.html
http://www.alalam.ir/news/1694258/مصادر-يمنية--الطيران-السعودي-يستهدف-مستشفى-صرواح-الريفي-في-مأرب
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صتتتتتتتيدلياه وأحملبتتتتتتتاء  توجتتتتتتتد يستتتتتتتتغرق األمتتتتتتتر ستتتتتتتاعاه، متتتتتتتن أجتتتتتتتل التمتتتتتتتا  العتتتتتتتاليف يف اتستشتتتتتتت ياه والعيتتتتتتتاداه اتتحملصصتتتتتتتة.
ال توجتتتتتد وحتتتتتداه صتتتتتتحية و ل تتتتتن  .يف صتتتتترواح دماه الصتتتتتحية األساستتتتتيةعليتتتتت  و عتتتتتض الوحتتتتتداه الصتتتتتحية التتتتتي تقتتتتتدم اخلتتتتت
يتشتتتتتتتارك النتتتتتتتا ح  دارليتتتتتتتا  يف الصتتتتتتتوا   والروضتتتتتتتة يف  علتتتتتتتة ستتتتتتتبيل ات تتتتتتتال، يف مجيتتتتتتتا جمتمعتتتتتتتاه النتتتتتتتا ح  دارليتتتتتتتا  يف صتتتتتتترواح.

 (.10( يف الوحد  الصحية ن سها عند احلاجة للعاليف )أنظر الش ل رقم [2]مناقة ذنه )يف ُعزلة اراك 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٪ متتتتتن األستتتتتر النا حتتتتتة التتتتتي  لهتتتتتا اتستتتتتح  تتتتتري راضتتتتتية عتتتتتن اخلتتتتتدماه الصتتتتتحية 94أظهتتتتتره الدراستتتتتة اتيدانيتتتتتة حتتتتتول صتتتتترواح أ  
. عتتتتتالو  علتتتتتة ذلتتتتت ، هنتتتتتاك وتتتتت او  متتتتتن  يتتتتتاك العتتتتتاليف اجملتتتتتاين واإلروتتتتتاد الصتتتتتحي 33اتتتتتتتوفر ، وذلتتتتت   ستتتتتبب تتتتتتدين جودهتتتتتتا

وتو يتتتتتا الناموستتتتتياه اتشتتتتتبعة للوقايتتتتتتة متتتتتن األمتتتتترا . ابإلضتتتتتافة إىل ذلتتتتتت ، فتتتتتإ  هنتتتتتاك حاجتتتتتة إىل اتزيتتتتتتد متتتتتن العتتتتتاليف والتتتتتتدعم 
ي يف االضتتتتاراابه العقليتتتتة ألولئتتتت  التتتتذين يعتتتتانو  متتتتن األمتتتترا  اتزمنتتتتة واحلتتتتااله احلرجتتتتة وأولئتتتت  ممتتتتن هتتتتم  اجتتتتة إىل أرصتتتتائ

والعصتتتتتتبية. حتتتتتتااله اإلصتتتتتتا ة أبمتتتتتترا  م تتتتتتل الر تتتتتتو واتتتتتتتالر  وال تتتتتتولريا و تتتتتتة الضتتتتتتن  واألمتتتتتترا  اجللديتتتتتتة ما التتتتتتت تستتتتتتتمر يف 
االنتشتتتتتتار يف أوستتتتتتا  جمتمتتتتتتا النتتتتتتا ح ، فضتتتتتتال  عتتتتتتن حتتتتتتااله اإلعاقتتتتتتة  تتتتتت  األحمل تتتتتتال نتيجتتتتتتة احلتتتتتترك. تشتتتتتتري التقتتتتتتديراه إىل أ  

٪ فقتتتتتط 22  ينمتتتتتايف صتتتتترواح ال مي تتتتتنهم الوصتتتتتول إىل اتتتتتتراحيض، وابلتتتتتتا  فتتتتتإ م يتتتتتتر و  يف العراء.٪ متتتتتن الستتتتت ا  النتتتتتا ح  28
٪( لتتتتتتتديهم أمتتتتتتتا ن خمصصتتتتتتتة قريبتتتتتتتة متتتتتتتن ات تتتتتتتا  التتتتتتتذي يعيشتتتتتتتو  فيتتتتتتته 40لتتتتتتتديهم متتتتتتتراحيض راصتتتتتتتة، يف حتتتتتتت  أ  معظمهتتتتتتتم )

  .تنتشر عن حملريق البعو  األمرا  فإ  نتيجة لذل  وتستحملدم  مراحيض من قبل أسر متعدد .

 

 

                                                           
http://www.alalam.ir/news/1965098/السعودية-الغاراه-نتيجة-من و ة-مديرية-صرواح-تعلن-احمللية-السلااه. 

 (  خمرجاه الدراسة اتيدانية حول احتياجاه النا ح  دارليا  واجملتما احمللي يف عافظة مبرك .2018ملتقة حملالك مبرك ال قايف التنموي ) 33

 : النازحني داخلياً يف اراك / ذنه، صرواح10شكل 

 

 

http://www.alalam.ir/news/1965098/السلطات-المحلية-تعلن-صرواح-مديرية-منكوبة-نتيجة-الغارات-السعودية
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 اخلامتة: الرابعاجلزء 
 

حتتتتتول التتتتتتبثري اإلنستتتتتاين للنتتتتتزاع يف التتتتتيمن علتتتتتة اتستتتتتتو  احمللتتتتتي، ال ستتتتتيما  اتعلوماتيتتتتتةيهتتتتتدف هتتتتتذا التقريتتتتتر إىل معاجلتتتتتة ال جتتتتتو  
ابلتعتتتتتتداد الستتتتتت اين ال بتتتتتتري التتتتتتذي  ل تتتتتته منتتتتتتاحملق أرتتتتتتر  صتتتتتترواح  يقتتتتتتار  عتتتتتتدد الستتتتتت ا  يفالتتتتتتدارلي. ال  نتتتتتتزوحفيمتتتتتتا يتعلتتتتتتق ابل
ممتتتتا جيعتتتتل صتتتترواح واتنتتتتاحملق اتشتتتتاهبة هلتتتتا متتتتن حيتتتتث ، األربتتتتار عتتتتن األ متتتتة االنستتتتانية يف التتتتيمن )م تتتتل احلديتتتتد (تتصتتتتدر عنتتتتاوين 
 متتتتتتا هتتتتتتو صتتتتتترواح   الوضتتتتتتا يفاإلنستتتتتتانية الدوليتتتتتتة. ومتتتتتتا ذلتتتتتت  ، فتتتتتتإ   التتتتتتتدرالهيف أستتتتتت ل قائمتتتتتتة أولتتتتتتو ه عتتتتتتدد الستتتتتت ا  

احلاجتتتتة إىل  تتتتج أ  تتتتر دقتتتتة يف  متتتتا يع تتتتل تحملتل تتتتة،  ا اتنتتتتاحملق اليمنيتتتتة متتتتد  أتثتتتتري النتتتتزاع علتتتتة يع تتتتلموضتتتتح يف هتتتتذا التقريتتتتر 
 تصميم التدراله اإلنسانية و ناء السالم وحتقيق االستقرار يف اليمن.


