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Situation overviewنظرة عامة على الوضع

The most prominent damage

بفعــل العواصــف الرعديــة التــي صحبتهــا ريــاح شــديدة وأمطــار  
ــة  ــة تضــررت أجــزاء مــن مخيمــات القطــاع الثامــن فــي مديري مفاجئ
ــأوى  ــن ( م ــا بي ــاكن م ــأوى والمس ــوع الم ــث أن ن ــوادي حي ــأرب ال م
ــل  ــة وتحم ــى مقاوم ــدرة عل ــا الق ــس له ــت )  لي ــأوى مؤق ــارئ – م ط
تغيــرات وتقلبــات الطقــس المتوقعــة وغيــر المتوقعــة ومــا قــد يلحقــه 
مــن اضــرار بهــا  ونتيجــة مــا حــدث تلقــت الوحــدة مــن فريقهــا فــي 
الميــدان وإدارة المخيمــات بالغــات بتعــرض عــدد مــن االســر النازحــة 
الــى تلــف وتضــرر فــي المــأوى والمــواد غيــر الغذائيــة  كليــا وجزئيــا 
والوحــدة التنفيذيــة تهيــب بالشــركاء االنســانيين الــى مضاعفــة 
االحتياجــات  المتضــررة وتوفيــر  العــون لالســر  الجهــود وتقديــم 
ــا  ــالل فريقه ــن خ ــة م ــدة التنفيذي ــة والوح ــاة القائم ــف المعان وتخفي
فــي الميــدان جمعــت احصائيــات و بيانــات المتضرريــن وقامــت 
ــورده مــن خــالل هــذا  ــن ن ــم عاجــل الحتياجــات النازحي باجــراء  تقيي

التقرير .

As a result of the thunderstorms accompanied by strong winds and 
sudden rain, which lasted from 5:00 PM to 4:20 AM 25/4/2022 , parts of the 
eighth sector camps (Al-Rweik Al-Sharqi - Abu Janab) in Marib Al-Wadi 
district were affected. 
All families in these camps became in panic and fear until the storm 
stopped , As the type of shelter and dwellings between (emergency shelter 
of tents and plastic covers) do not have the ability to resist and withstand 
the expected and unexpected changes and fluctuations of the weather and 
the damage it may inflict on them. As a result of what happened, Executive 
Unit received reports from its team in field and camp management that a 
number of displaced families Damage and damage to shelter and 
non-food items in whole or in part.
The Executive Unit through its team in the field, collected statistics and 
data of the affected and conducted an urgent assessment of the needs of 
the displaced, which we present through this report.
Executive Unit calls upon the humanitarian partners to redouble efforts 
and provide aid to the affected families, provide needs and alleviate the 
existing suffering.

- تلف في مساكن النازحين من الخيام  بما فيهـا المواد ايوائية .
- تضــــــــرر خــــــزانات الميـــــــــــاه االسرية  وشبكات الصرف الصحي  .
- فقـــــــدان وتلـــــــــــف المقتنيـــات الشخصية لألســـــــر المتضـــررة .

Damage to the homes of IDPs , which are tents and NFLs .
Damage to water tanks and sewage networks.
Loss and damage of personal belongings.
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مأوى 
Shelter

إيواء ومواد غير غذائية 
NFIs

مياه واصحاح بيئي 
WashFoods غذاءprotection حمايةHelth صحة
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  36 أرسة  
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No. affected families عدد االسر المتضررة 

Recommendations التوصيات

Executive Unit Proceduresاجراءات الوحدة التنفيذية 

Needsاالحتياجات 

Districts المديرية

مأرب الوادي
Marib (AL-Wadi)

Total االجمالي

عدد االسر المتضررة جزئيا 
Partially affected families

عدد االسر المتضررة كليا 
Totally affected families

  
تقييـــــــــــــــم االضـــــــــــــــــرار فــــــــــي المخيمــــــــــــــــــات المتضــــــــــــــــــــــررة 
الرفــع باالحتياجــات الــى رئاســة الوحــدة التنفيذيــة ومقدمــي الخدمــات والكتــل واالوتشــا   

Assessment of damage in the affected camps.
Report for the basic needs to the executive unit IDPs, service providers, 
cluster and Ocha.

We urge all partners to provide urgent aid to those 
affected families.

We urge the humanitarian partners to respond quickly to 
meet the needs of the affected people and to provide 
shelter, non-food items, blankets and bags.

We call on the CCCM to do its duty to rehabilitate and 
maintain the shelter and to intervene in the 
implementation of treatments to mitigate the damages of 
rain and torrential rain.

We urge partners to put an end to the suffering of the 
displaced and to re-review the standards of shelter 
interventions in a manner that takes into account the 
principles of sustainability and is commensurate with the 
harsh and desert climatic conditions in the governorate.

نحــث كافــة الشــركاء علــى تقديــم معونــات عاجلــة لهــذه 
. المتضــررة.                    االســر 

احتياجــات  لتغطيــة  الســريعة  لالســتجابة  الشــركاء  نحــث 
ــة  ــة واألغطي ــر الغذائي ــواد غي ــأوى والم ــي  الم ــن ف المتضرري
                          . البالســتكية 

                .
ــام بواجبهــا  ــى القي ــة ادارة وتنســيق المخيمــات ال ندعــوا كتل
لتأهيــل وصيانــة المــأوى و وضــع معالجــات ووســائل لتخفيــف 
اضــرار االمطــار والســيول   .                                   .

نحــث الشــركاء الــى وضــع حــد لمعانــاة النازحيــن وبحــث 
واعــادة ومراجعــة معاييــر   تدخــالت المــأوى بمــا يتوائــم مــع 
الظــروف المناخيــة القاســية والصحروايــة فــي المحافظــة.                                             

Mobile medical clinics عيادات متنقلة ومستلزمات دوائية

MEDICAL SUPPLY مسلتزمات طبية

اسم المخيم 

الرويك الشرقي 

أبو جنب 
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