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نازحــي مديريــة رغــوان بيــن النســيان والمعانــاة ، نــزوح متكــرر  واحتياجــات فــي 
كافــة القطاعــات اإلنســانية وانعــدام للخدمــات تضاعــف مــن معانــاة النازحيــن فــي 
ــي 6  ــون ف ــرة يتوزع ــم 455 أس ــرة منه ــا 1,917 أس ــد فيه ــي يتواج ــة الت المديري
مخيمــات يســكن أكثــر مــن 90٪ منهــم فــي مســاكن مــن مــأوى الطــارئ مكــون 
ــأوى  ــة ، م ــام المهترئ ــية والخي ــة القماش ــجر ) واألغطي ــواد الش ــش (أع ــن العش م
ــد  ــؤدي عن ــا ي ــار مم ــر واالمط ــاح واألعاصي ــن الري ــر م ــا يتأث ــرعان م ــك س متهال
حــدوث زخــات المطــر الخفيفــة الــى تلــف فــي المــواد الغذائيــة وااليوائيــة ، هــذا 
ــر مــن 5  ــر مــن 80٪ مــن االســر النازحــة فــي مخيمــات رغــوان نزحــت ألكث وأكث
ــزوح أغلــب األســر وســبب  مــرات وبعضهــم نــزح لمــا يقــارب 8 مــرات وأنهــك الن
إربــاك لــدى النازحيــن وهلــع لــدى الفئــات االشــد ضعفــا خصوصــًا النســاء واألطفــال 
وجعلهــم النــزوح المتكــرر فــي حالــة طــوارئ اســتعدادا ألي نــزوح اخــر ممــا انعكــس 
ســلبًا علــى حياتهــم النفســية واالجتماعيــة وفــي األســابيع الماضيــة ضاعفــت 
ــث  ــوان مــن معاناتهــم حي ــة رغ ــي شــهدتها مديري اضــرار الســيول واالمطــار الت
ــي  ــرة ف ــر مباش ــرة وغي ــرار مباش ــى أض ــكن ال ــة مس ــن ثالثمائ ــر م ــت أكث تعرض
المــأوى ومــواد اإليــواء والمــواد الغذائيــة فــي ظــل الغيــاب التــام لشــركاء العمــل 
اإلنســاني والوحــدة التنفيذيــة تؤكــد التزامهــا بتقديــم كافــة التســهيالت للشــركاء 

للوصول الى نازحي رغوان الغاثتهم بشتى السبل .
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أحد أنواع المأوى الحدى االسر النازحة -مديرية رغوان

مأوى طارئ
240
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االحتياجات ذات األولوية القصوى للمأوى والمواد غير غذائية عند سكان  المخيمات في مديرية رغوان كاالتي :

تحتاج 241 أسرة الى مأوى طارئ من الخيام والشبكيات كون تلك األسر تسكن في
 مساكن من العشش المتهالكة والخيام الممزقة وبحاجة ماسة إلى 

مأوى طارئ من الخيام القماشية الجيدة أو الشبكيات . 

653الطرابيل

تحتاج  653 اسرة الى الطرابيل لحماية المساكن من الرياح واألعاصير واالمطار كون
 تلك األسر تسكن في مساكن من العشش المتهالكة والخيام الممزقة وبحاجة ماسة
 إلى طرابيل لحمايتها وللحفاظ على مواد اإليواء من التلف وكذلك المواد الغذائية . 

حقيبة 743حقائب االيواء

 خيمة / شبكية

تحتاج 743  أسرة الى حقائب اإليواء من الفرش والبطانيات والمخداتوالحصير والناموسيات
 وادوات المطبخ والمواد األخرى كون تلك األسر لم يتم استهدافها منذ أكثر من عامين بمواد

 اإليواء ونتيجة النزوح المتكرر تلفت معظم مواد اإليواء الخاصة بهم . 

324مأوى انتقالي

تحتاج 324  أسرة الى توفير مأوى انتقالي لتلك األسر التي تسكن مأوى طارئ متهالك
 لضمان حياتهم وحياة أسرهم من المخاطر واألضرار وهناك ارض مهيئة لبناء المأوى
 االنتقالي بدون اي خالف عليها وبموافقة مالك األرض لبناء وحدات سكنية من البلك

 او كنتيرات لتلك األسر وبحاجة الى تدخل الشركاء في ذلك المجال . 

احتياجات المأوى والمواد غير الغذائية 



احتياجات  الغذاء

نموذج ألحد الحمامات ألحد األسر النازحة

684
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االحتياجات ذات األولوية القصوى للمواد الغذائية عند سكان  المخيمات في مديرية رغوان كاالتي :

االحتياجات ذات األولوية القصوى للمياه واالصحاح البيئي عند سكان  المخيمات في مديرية رغوان كاالتي :

تحتاج 684 أسرة الى التدخل العاجل بالمواد الغذائية نظرا لالضرار التي تعرضوا لها وخاصة مع حدوث الكوارث 
الطبيعية والوضع الصعب الذي تعاني منه تلك األسر في ظل البطالة وانعدام فرص العمل وقطع المرتبات وفقدان 

غالبية األسر لمصادر رزقها االساسية من مزارع ومواشي وغيرها بسبب الحرب والتهجير والنزوح . 

653
تحتاج 354  أسرة الى التدخل العاجل في مجال المياه بتوفير أربع شاحنات لنقل المياه بشكل عاجل إلغاثة النازحين  ، وبعد نقاش 

مع  الوجهاء ومسؤولي المخيمات أفادوا بأن هناك بئر ماء ألحد وجهاء المنطقة ووافق على نقل الماء منها الى النازحين وتغطيتهم 
وهناك شاحنات لنقل المياه في المديرية مستعدين للتعاقد مع اي جهه لتزويد النازحين بالمياه كما تحتاج المخيمات الى اربع نقاط 

مياه ثابتة او إثنين مشاريع مياة من الخزانات البرجية مع شبكة نقل المياه .

طربال

 إسرة

االحتياجات في المياه واالصحاح البيئي 

655  خزان اسري180 حمام 5 شاحنات مياه
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احتياجات  التعليم

يحتاج 180 طالب الى توفير خدمات التعليم لحيث وهم بحاجة الى توفير
 8 فصول دراسية مع الكراسي والماسات واالحتياجات المكتبية األخرى

 والكتاب المدرسي والزي المدرسي مع حوافز المعلمين واإلداريين 
لعدد 16 مدرس بشكل عاجل .

احتياجات  الصحة

التمكين االقتصادي وسبل العيش

يحتاج نازحي مخيمات مديرية رغوان الى اربع عيادات طبية ثابتة واربع عيادات
 متنقلة باإلضافة الى دعم وتأهيل ثالثة مراكز حكومية في مركز المديرية مع
 توفير الكادر الطبي في النقاط الثابتة كما يحتاج النازحين الى توفير األدوية
 الالزمة خصوصًا عالجات األمراض السارية وكذلك عالجات األمراض المزمنة

وأمراض األطفال .

احتياجات  الحماية 

تحتاج ثالثمائة وتسعة واربعين أسرة الى التدخل العاجل بمشاريع التمكين 
االقتصادي وسبل العيش نظرا لالضرار التي تعرضو لها والوضع الصعب الذي
 تعاني منه تلك األسر في ظل البطالة وانعدام فرص العمل وقطع المرتبات 

وفقدان غالبية األسر لمصادر رزقها االساسية من مزارع ومواشي وغيرها
 بسبب الحرب والتهجير والنزوح فمثل هذه المشاريع ستعمل على إعادة االمل 
لتلك األسر وتخفيف معاناتها المستمرة فهناك مجال خصب في مخيمات رغوان
 لمثل تلك المشاريع فهناك نساء مستعدات للعمل في مجال الخياطة والتطريز

 والحياكة واألعمال الحرفية األخرى وكذلك استعداد بعض االسر للعمل في 
مجال التربية الحيوانية وانتاج األلبان واالجبان وكافة مشتقاتها باإلضافة الى

 األعمال األخرى وكذلك المشاريع الزراعية وأي مشاريع اخرى مدرة للدخل .

  الدعم النفسي واالجتماعي

هناك احتياج لمشاريع الدعم النفسي واالجتماعي في مخيمات النازحين
 بمديرية رغوان نظرا لما نتج من حاالت نفسية جراء النزوح المتكرر 

والبطالة والمعاناة .

 عالج اصابات االطفال واألمراض المزمنة
هناك احتياج لمشاريع الحماية الخاصة بعالج االطفال الذين تعرضو إلصابات 

جراء الحرب أو الناجمة عن األلغام والصواريخ كما إن هناك احتياج لعالجات
 األمراض المزمنة خصوصا لدى كبار السن 

االحتياجات ذات األولوية القصوى في الصحة  عند سكان  المخيمات في مديرية رغوان كاالتي :

االحتياجات ذات األولوية القصوى في التعليم عند سكان  المخيمات في مديرية رغوان كاالتي :

االحتياجات ذات األولوية القصوى في الحماية عند سكان  المخيمات في مديرية رغوان كاالتي :
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التوصيات

ندعوا المنسق اإلنساني ومكتب الشئون اإلنسانية األوتشا في المحافظة وجميع الكتل الفرعية في المحافظة الى حشد الموارد وتوجيه االستجابة لمديرية رغوان كون 
هذه المديرية ال تتوفر فيها أدنى الخدمات وال يوجه الشركاء أي نسبة من استجابتهم لها برغم وضعها اإلنساني .

نطالب جميع المنظمات الدولية واألممية والمانحين وجميع شركاء العمل اإلنساني بالتحرك العاجل لتقديم االستجابة الطارئة للنازحين في مديرية رغوان والتخفيف 
من معاناتهم بتوفير االحتياجات األساسية والمستدامة التي توفر لألسر النازحة حياة كريمة ومستقرة.

نحث الشركاء الى وضع حد لمعاناة النازحين وبحث واعادة ومراجعة معايير تدخالت المأوى بما يتوائم مع الظروف المناخية القاسية والصحراوية في محافظة مأرب .

ندعوا شركاء العمل االنساني الى العمل الجاد مع الوحدة التنفيذية والجهات الحكومية المعنية من أجل تبني استراتيجية عامة لحماية المخيمات وصيانتها وتأمينها 
من الكوراث الطبيعية والحرائق وتحويل مجاري السيول و عمل مصدات حمايتها .
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