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رئاسة الوزراء
الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين

  محافظة مأرب

صادر عن الوحدة التنفيذية الدارة مخيمات النازحين - محافظة مأرب

تقرير 
 كارثة السيول واالمطار والرياح                

االستجابة واالحتياج 



نظرة عامة على الوضع 

شهدت اليمن خالل شهر يوليو الماضي وأغسطس الحالي تغيرات مناخية وامطار شديدة الغزارة ومنها محافظة مأرب التي كان لها النصيب 
بالغبار واألتربة وتدفق كبير للسيول  األكبر حيث تساقطت وعلى نحو غير مسبوق أمطارًا غزيرة مصحوبة بعواصف ورياح شديدة محملة 
تسببت بأضرار هائلة في مخيمات النازحين في المحافظة البالغ عددها (197) مخيم وموقع خلفت األمطار والسيول القادمة من الجبال أضرارًا 
فادحة وجسيمة في األرواح والممتلكات، وتضرر أجزاء من األراضي الزراعية  للمواطنين حيث ضاعفت بشكل مباشر من معاناة األسر النازحة 
في المخيمات والتي ادت إلى تلف كبير للمأوى الطارئ والمأوى اإلنتقالي  ومواد اإليواء والغذاء ولم تقتصر االضرار على جانب المأوى بل 
تعدتها الى انقطاع الخدمات األساسية كالمياه والكهرباء والطرقات والخدمات الصحية مما جعل من الوضع كارثة حقيقية مؤكدة، تستوجب 
استنفار وحشد كافة الجهود لمعالجة ما خلفته تأثيرات االمطار والرياح والسيول وبرغم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطة المحلية وشركاء 

العمل اإلنساني اال أن الكثير من النازحين في المخيمات ال يزالون يعيشون ظروف انسانية سيئة وبالغة التعقيد.
 أننا نؤكد أن الوضع اإلنساني للنازحين في المخيمات المتضررة مزري للغاية وأن التدخالت الحالية لشركاء العمل اإلنساني ال تكفي ولم 
تغطي نصف االحتياج ولم تعالج المشاكل واالضرار الناتجة عن المنخفض الجوي وندعوا الجميع إلى تقديم المزيد من الدعم وتكثيف الجهود 
وحشد الموارد من أجل توفير بيئة معيشية مالئمة للنازحين في المخيمات وهناك مشاكل وتحديات مماثلة في أماكن أخرى خارج المخيمات 

تأوي االسر النازحة وهذه دعوة لكافة الشركاء لتوسيع دائرة االستهداف لتشمل النازحين خارج المخيمات للتخفيف من معاناتهم.
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اإلجراءات االحترازية 

بعد تلقي التحذيرات  بناء على معلومات األرصاد الجوية قامت الوحدة التنفيذية بالتنسيق 
مع السلطة المحلية بتحرك عاجل و عمل مجموعة من اإلجراءات االحترازية منها : 

إصدار تعميم عاجل و تحذيرات و مجموعة من التعليمات للساكنين بالقرب من أماكن ومجاري السيول  . 
نشر التعميم على وسائل اإلعالم المختلفة المرئية والمسموعة وشبكات التواصل االجتماعي . 

التوعية من خالل فرق الوحدة التنفيذية في الميدان من أدارة المخيمات والقطاعات واللجان المجتمعية .

تشكيل فريق طوارئ لرصد وتقييم األضرار وتلقي المعلومات الميدانية على مدار الساعة . 

تخصيص خط ساخن للطوارئ في مكتب الوحدة التنفيذية في المحافظة و في فروع الوحدة التنفيذية بالمديريات والقطاعات . 

االتصال والتواصل والتنسيق المستمر مع السلطة المحلية والجهات ذات العالقة من المكاتب التنفيذية وتهيئة المدارس القريبة من المخيمات المتضررة الستقبال األسر وايوائها. 
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اإلجراءات العاجلة 
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اإلجراءات العاجلة 

أبرز اإلجراءات التي قامت بها الوحدة التنفيذية بالتنسيق مع السلطة المحلية والجهات ذات العالقة :  

إطالق سلسة نداءات استغاثة إنسانية ونشرها على وسائل التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية ومشاركتها مع شركاء العمل اإلنساني والكتل الفرعية بالمحافظة . 

إيواء العشرات من األسر في المدارس القريبة من أماكن التضرر . 

دعت الوحدة التنفيذية والسلطة المحلية إلى اجتماع تنسيقي عاجل والدعوة الى تشكيل لجنة طوارئ على مستوى المحافظة . 

تشكيل لجنة طوارئ وغرفة عمليات إلدارة األزمات والكوارث . 

إغالق الطرقات تجنبًا ألي مخاطر بسبب  تدفق السيول في المجاري واألودية. 

مدير عام الوحدة التنفيذية يتفقد ٣٠ مخيم ويشرف على عملية إغاثة األسر وعلى عمليات  اإلخالء واإليواء وتوزيع اإلغاثة العاجلة للمتضررين عند اللحظات األولى . 

التنسيق مع الجهات ذات العالقة في في المحافظة ( الجهات األمنية –  مكتب االشغال - التربية – مكتب صندوق التحسين - مكاتب السلطة المحلية بالمديريات) لعملية 
اإلنقاذ واالخالء وفتح الطرقات لالسرالعالقة و المتضررة   بالتعاون مع المجتمع المضيف .

إنشاء حواجز وممرات ترابية لمنع وصول السيول المتدفقة وحماية المخيمات والمزارع وممتلكات المجتمع  المضيف . 

اصدار التقارير  الطارئة بعد  تقييم حجم االضرار  و مشاركتها مع شركاء العمل اإلنساني في المحافظة  اوًالً باول  خالل مرحلة المنخفض الجوي.

التحرك العاجل لفرق العمل التابعة للمنظمات الدولية والمحلية وبدء توزيع كميات من مخزون المأوى واإليواء والمواد الغذائية .

تزويد شركاء العمل اإلنساني بكافة البيانات لالسر المتضررة وتنسيق التدخالت .
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االستجابة العاجلة  - السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية 

باشر مكتب األشغال فتح الطرقات في المديرية والمخيمات المتضررة. 

وجه نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ المحافظة بسرعة التحرك الفوري إلى المكاتب التنفيذية واغاثة األسر 

السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية :  مباشرة تطبيع الحياة في المخيمات من خالل اصالح الخدمات الكهرباء والمياه وشفط المياه من المخيمات بعد تحولها إلى بحيرات . 

عمليات اإلخالء ومساعدة األسر المتضررة بمشاركة متطوعين والمجتمع المضيف . 

شارك الجيش والجهات األمنية بعمليات إنقاذ العالقين وإجالءهم. 

القيام  بحمالت توعية بالتنسيق  مع الكتل الفرعية وشركاء العمل اإلنساني.



المتضررين حسب المديريات

لوحة معلومات االضرار

4,125

1,4952,958

8,952

281

564 268

 12,755 أرسة      5,974  أرسة
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نوع الماوى المتضرر

عشش ( اعواد النباتات )خيــــــــام شبكيات حديد مأوى مؤقت

اسر متضررة من 
السيول

اسر متضررة من 
العواصف 

15,6273,102
اصاباتاصابات

بصواعق رعدية  

29
وفاة ناتجة عن 

الغرق

9 2

نوع االضرار 

تلف وأضرار جسيمة 
في مساكن النازحين 
من الخيام والشبكات 

تلف 
المواد الغذائية 

 تضــــــــرر خــــــزانات 
الميـــــــــــاه االسرية  

وشبكات الصرف 

 فقـــــــدان وتلـــــــــــف 
المقتنيـــات الشخصية 

لألســـــــر المتضـــررة رصف صحي بيارات 
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التدخالت والفجوات

مياه شرب

6,561

4,725
حقائب نظافة 

685
تركيب 
حمامات

خزانات اسرية

520

االحتياج المتبقي

مساعدات نقدية

325136

189 1,263
حقائب كرامةدعم نفسي

دعم قانوني

االحتياج المتبقي

الحماية المياه واالصحاح البيئي

9,2384,061

خيام

خيام

1,561

10,669

حقائب ايواء

حقائب ايواء

أغطية بالستيكية
  ( طرابيل ) بمعدل ��لكل اسرة

أغطية بالستيكية
  ( طرابيل ) بمعدل ��لكل اسرة

8,488 2,086

المأوى والمواد الغير غذائية 

4,41314,485

االحتياج المتبقي

أسرة أسرة 

سلة غذائيةوجبات جاهزة
نقد مقابل الغذاء

3,500

1,886

8,779

األمن الغذائي وسبل العيش

سلة غذائية9,950االحتياج المتبقي
نقد مقابل العذاء
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االحتياج المتبقي

توعية

رعاية صحية أولية 

إسرة 

دعم نفسي

2,3622,634

1,8951,886

حقيبة

2,067

االستجابة الطارئةالصحة

التدخالت والفجوات

6,306

حقيبة8,409االحتياج المتبقي

عيادات متنقلة - مستلزمات دوائية  
مستلزمات طبية 

التعليم

االحتياجات في قطاع التعليم

 

االضرار في قطاع  التعليم 

فصول ( كونتي�ات ) مدمرة 

 

تلف مقاعد دراسية 

 

تلف فصول مؤقتة (خيام)   

 أسقف فصول اقتلعت  

مستلزمات مدرسية 

خزانات مدارس 

19

31

256
23

50
21

فصول ( كونتي�ات ) 

 

 مقاعد دراسية 

 

 فصول مؤقتة (خيام)   

 اصالح أسقف فصول اقتلعت  

توف� مستلزمات مدرسية 

خزانات مدارس 

19

31

256
23

50
21

فصول مؤقتة ( خيام )

13

التدخالت في قطاع التعليم



الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين 
يناير - يونيو 

الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين 

10محافظة مأرب  تقرير كارثة السيول واالمطار والرياح     االستجابة واالحتياج 

جانب من استجابة الشركاء للمتضررين



التوصيات

نحث كافة شركاء العمل اإلنساني في المحافظة وخارجها بتكثيف الجهود وزيادة التدخالت استجابة لوضع النازحين المزري في المخيمات .              

ندعوا الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئاسة الوحدة التنفيذية لالضطالع بمسئولياتهم تجاه االسر المتضررة وتقديم المساعدات العاجلة .

نحث الشركاء لالستجابة السريعة لتغطية احتياجات المتضررين في  المأوى واإليواء والغذاء والمياه .                                       

ندعوا شركاء كتلة ادارة وتنسيق المخيمات للقيام بواجبهم لتأهيل وصيانة المأوى و وضع المعالجات والحلول العاجلة للتخفيف من أثر اضرار االمطار والسيول على النازحين .                            

ندعوا شركاء كتلة المأوى الى تبديل المأوى الطارئ بمأوى إنتفالي يتناسب مع طبيعة الظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة.  

ندعوا كافة االسر النازحة بأخذ االحتياطات الالزمة اثناء تدفق السيول واالمطار والعواصف الرعدية حسب التعليمات المعممه في المخيمات .                                        
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