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نظرة عامة على الوضع

117 مخیم و موقع للنازحین  

71 مخیم و موقع للنازحین  

6  مخیم و موقع للنازحین  

تشــهد محافظــة مــأرب منــذ مســاء األربعــاء 13 يوليــو الجــاري علــى نحــو غيــر مســبوق أمطــارًا غزيــرة مصحوبــة بعواصــف وريــاح 
شــديدة محملــة بالغبــار واألتربــة وتدفــق كبيــر للســيول وهــذا مــا تســبب بغمــر أجــزاء كبيــرة مــن مســاكن النازحيــن فــي المخيمــات 
البالــغ عددهــا (197) مخيــم وموقــع وعشــرات االالف مــن االســر النازحــة خــارج المخيمــات ألحقــت أضــرارًا ماديــة فادحــة وجســيمة ، 
هــذا وتتنــوع المســاكن المتضــررة مــا بيــن ( مــأوى طــارئ – مــأوى مؤقــت – عشــش – كونتينــرات -شــبكيات – طرابيــل  )  ليــس 
لهــا القــدرة علــى تحمــل تغيــرات وتقلبــات المنــاخ فــي محافظــة مــأرب و فــي حــال اســتمرار  التغيــرات فــي حالــة الطقــس قــد يتفاقــم 

الوضع ويسوء أكثر ونؤكد أن هذه المخيمات تواجه اليوم كارثة حقيقة تهدد حياة األسر النازحة .
والوحــدة التنفيذيــة  تدعــوا الجهــات ذات العالقــة لســرعة التحــرك العاجــل لمواجهــة هــذه الكارثــة اإلنســانية و تحملهــم مســئولية 

إنقاذ حياة األسر المتضررة  .
والوحــدة التنفيذيــة تهيــب بــأن الكــوارث اإلنســانية تتطلــب تدخــال وعونــًا عاجــال مــن المنظمــات اإلنســانية والهيئــات اإلغاثيــة 
ــة  ــدة التنفيذي ــد الوح ــة وتؤك ــات العاجل ــة االحتياج ــة وتغطي ــر المحيط ــا للمخاط ــررة وتفادي ــر المتض ــاة االس ــف معان ــك لتخفي وذل
جاهزيتهــا و اســتعدادها التــام للتنســيق وتســهيل األعمــال بمــا يعيــد لألســر المتضــررة حياتهــا الطبيعيــة علمــًا بــأن االحتياجــات 
الطارئــة تتمثــل حاليــا بالخيــام واألغطيــة البالســتيكية والوجبــات الســريعة والمــواد الغذائيــة والمالبــس والعيــادات المتنقلــة كمــا 
ــات  ــت معلوم ــرار وجمع ــم األض ــد وتقيي ــات ورص ــارة المخيم ــت بزي ــة قام ــدة التنفيذي ــة للوح ــرق الميداني ــير أن الف ــود أن نش ن

نستعرضها في هذا التقرير .
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اجمالي عدد االسر المتضررة كليا 
The total number of totally affected families

عدد االسر المتضررة جزئيا
The number of partially affected families

 2,577

10,972
٠

مخيم مصنع عذبان - مديرية مدينة مأرب 

خريطة محافظة مأرب 

2  مخیم و موقع للنازحین  

1  مخیم و موقع للنازحین  



أبرز األضرار 

تلف وأضرار جسمية في 
مساكن النازحين 

من الخيام والشبكات بما 
فيهـا المواد ايوائية .

تلف 
المواد الغذائية 

 تضــــــــرر خــــــزانات 
الميـــــــــــاه االسرية  
وشبكات الصرف الصحي 

 فقـــــــدان وتلـــــــــــف 
المقتنيـــات الشخصية 
لألســـــــر المتضـــررة

Number of affected camps
عدد المخيمات المتضررة 

197
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1,771

5724,587

5,815

198

372 145

  10,972 أرسة  
  Family

 2,577 أرسة  
  Family

89

Districts المديرية

Almadina المدينة

مأرب الوادي
Marib Al-wadi  

Total االجمالي

عدد االسر المتضررة جزئيا 
Partially affected families

عدد االسر المتضررة كليا 
Totally affected families

Raghwan رغوان

Harib   حريب 

Number of affected families in the districtsعدد االسر المتضررة في المديريات

نوع الماوى المتضرر

عشش ( اعواد النباتات )خيــــــــام شبكيات حديد مأوى مؤقت
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مأوى 
Shelter

إيواء ومواد غير غذائية 
NFIs

مياه واصحاح بيئي 
Wash

Foods غذاءprotection حماية
Helth صحة

2,5779,832

6,424 9,362

6,253

Needsاالحتياجات 
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Recommendations التوصيات

نحث كافة الشركاء على تقديم معونات عاجلة لهذه االسر المتضررة.                   .

نحــث الشــركاء لالســتجابة الســريعة لتغطيــة احتياجــات المتضرريــن فــي  المــأوى والمــواد غيــر 
الغذائية واألغطية البالستكية .                          

                .
ــة ادارة وتنســيق المخيمــات الــى القيــام بواجبهــا لتأهيــل وصيانــة المــأوى و وضــع  ندعــوا كتل

معالجات ووسائل لتخفيف اضرار االمطار والسيول .                                   .

ــالت  ــر تدخ ــة معايي ــادة ومراجع ــث واع ــن وبح ــاة النازحي ــد لمعان ــع ح ــى وض ــركاء ال ــث الش نح
المأوى بما يتوائم مع الظروف المناخية القاسية والصحرواية في المحافظة.

ندعــوا شــركاء العمــل االنســاني الــى العمــل الجــاد مــع الوخــدة التنفيذيــة والجهــات الحكوميــة 
المعنية من أجل تبني استراتيجية عامة لحماية المخيمات من كوراث السيول ةالحرائق 

.                                             

وجبات جاهزة طارئة
مواد غذائية  
نقد مقابل غذاء

مياه صالحة للشرب
حقائب نظافة
خزانات اسرية

شفط البيارات الطافحة
صيانة شبكات الصرف الصحي

حمامات

طرابيل 
خيام 

حقائب ايوائية 
صيانة مأوى

مساعدات نقدية 
دعم نفسي

مساعدة قانونية 
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عيادات متنقلة
أدوية ومستلزمات طبية
حقائب اسعافات أولية 

طرابيل لحاالت الطوارئ

64,620


