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نظرة عامة على الوضع

117 مخیم و موقع للنازحین  

71 مخیم و موقع للنازحین  

6  مخیم و موقع للنازحین  

ــر  ــق كبي ــا تدف ــاعات رافقه ــقوط لس ــتمرت بالس ــديدة أس ــف ش ــة بعواص ــرة مصحوب ــار غزي ــقطت أمط س
للســيول مــن جبــال وأوديــة مديريــة صــرواح تســببت بجــــرف وتلــف بمئــات مــــن المســــاكن بمــا فيهــا من 
ــذه األســر ظــروف انســانية صعبــة ونتــج عنهــا اضــرار جســيمة  ــة وغذائيــة وتعيــش هـ مســتلزمات إيوائيـ
وفادحــة ، وتســببت الســيول بقطــع الطرقــات وتحولــت أجــزاء كبيــرة مــن مخيمــات وتجمعــات األســر الــى 
مســتنقعات وبحيــرات مــن الميــاه فــي جميــع المديريــات حيــث أن نــوع المــأوى المتضــرر ( مــأوى طــارئ – 
مــأوى مؤقــت – عشــش – كونتينــرات -شــبكيات – طرابيــل – بيــوت طينيــة )  ليــس لهــا القــدرة علــى تحمــل 
ــد  ــيول ق ــق الس ــار وتدف ــذه االمط ــتمرار ه ــال اس ــي ح ــأرب و ف ــة م ــي محافظ ــاخ ف ــات المن ــرات وتقلب تغي
يتفاقــم الوضــع ويســوء أكثــر والوحــدة التنفيذيــة تؤكــد بــأن مــا حــدث فــي المخيمــات كارثــة حقيقيــة تحتــاج 
لوقفــة جــادة مــن جميــع الشــركاء والجهــات ذات العالقــة للقيــام بمســئولياتهم ونهيــب بالجميــع ســرعة 

التحرك لمعالجة الوضع ووضع حد للكارثة .
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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

 5,407

11,448

٠

مخيم مصنع عذبان - مديرية مدينة مأرب 
خريطة محافظة مأرب 

2  مخیم و موقع للنازحین  

1  مخیم و موقع للنازحین  
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قطاع جو النسيم - مأرب المدينة 

وفيات  3 اصابات 5 مفقودين 6



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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نوع الماوى المتضرر

عشش ( اعواد النباتات )خيــــــــام شبكيات حديد مأوى مؤقت
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8,252

2,5581,235

3,885

64

223 396

  11,448 أرسة  
  Family

 5,407 أرسة  
  Family

242

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
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بيوت طينية



مأوى 
Shelter

إيواء ومواد غير غذائية 
NFIs

مياه واصحاح بيئي 
Wash

Foods غذاءprotection حماية
Helth صحة

5,40716,855

9,314 14,456

8,366

Needsاالحتياجات 
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Recommendations التـوصيـــــات

نهيــب بكتلــة ادارة وتنســيق المخيمــات القيــام بدورهــا ومضاعفــة الجهــود وتوجيــه الشــركاء وحشــد 
المــوارد  وتنســيق عمليــة االســتجابة الطارئــة لألســر المتضــررة  وتأهيــل وصيانــة المــأوى و وضــع 

معالجات ووسائل لتخفيف اضرار االمطار والسيول .    

نهيــب بكتلــة المــأوى و المــواد غيــر العذائيــة بســرعة االنتقــال الــى المــأوى االنتقالــي كــون غالبيــة 
االســر تعانــي مــن المــأوى الطــارئ والغيــر مناســب لمنــاخ المحافظــة ومــر علــى معظمهــا ســنتان مــن 

المعاناة  .

ــر  ــواد غي ــأوى والم ــي  الم ــن ف ــات المتضرري ــة احتياج ــريعة لتغطي ــتجابة الس ــركاء لالس ــث الش نح
الغذائية واألغطية البالستكية والغذاء والحماية وبقية االحتياجات .                          

                .

ــة  ــات الحكومي ــة والجه ــدة التنفيذي ــع الوح ــاد م ــل الج ــى العم ــاني ال ــل االنس ــركاء العم ــوا ش ندع
المعنية من أجل تبني استراتيجية عامة لحماية المخيمات من كوراث السيول والحرائق.

.                                             

وجبات جاهزة طارئة
مواد غذائية  
نقد مقابل غذاء

مياه صالحة للشرب
حقائب نظافة
خزانات اسرية

شفط البيارات الطافحة
صيانة شبكات الصرف الصحي

حمامات

خيام 
حقائب ايوائية 

صيانة مأوى
طرابيل 

مساعدات نقدية 
دعم نفسي

مساعدة قانونية 
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عيادات متنقلة
أدوية ومستلزمات طبية
حقائب اسعافات أولية 

طرابيل لحاالت الطوارئ

64,620
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