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شتاء يطرق األبواب كل ليلة ،وموجات من الصقيع والبرد القارس تداهم المخيمات وتلقي بظاللها لتخلف مزيد من المعاناة ، خيام مهنرئة ومأوى متهالك ال يحمي وال يقي 
من ضيف ثقيل ال تقوى على تحمله أجساد ضعيفة ال تحتمل المعاناة أكثر ، نقص حاد في المأوى والمواد االيوائية و امدادات الغذاء والدواء ولوازم الشتاء ،محافظة مأرب 
مناخ قاسي وطبيعة صحرواية شديدة الجفاف والبرودة خالل فصل الشتاء تصل فيها درجات الحرارة الى  � تحت الصفر والجدير بالذكر أن االسر النازحة في طول وعرض 
� نازح ونازحة في المحافظة في ظل تجاهل ونسيان �������المخيمات والبالغ عددها (���) مخيم وعشرات المناطق في األرياف من النازحين خارج المخيمات بإجمالي ���
أدوار ومسئوليات بعض الجهات المعنية لهذه المأساة ، بالمقابل كل عام تتناقص المساعدات اإلنسانية في ظل صمت وتنصل عن المسئوليات واالدوار ومع استجابة 
ضعيفة تنذر بكارثة تبلغ ذروتها لدى سكان المخيمات، ففي العام الماضي فقد عدد من سكان المخيمات حياتهم بسبب البرد، فحين ضربت موجات صقيع شديدة خالل 
نهاية ديسمبر ومطلع يناير أدت لوفاة � نازحين داخل المخيمات متجمدين من البرد منها � حاالت وفاة ألطفال حديثي الوالدة وتعاني االسر النازحة أوضاعًا متردية 
اقتصاديا في المخيمات ، فتزداد أعدادهم كل عام بالمقابل تنقص المساعدات اإلنسانية الُمقدمة ، وال تستجيب معظم المنظمات اإلنسانية إال بعد وقوع الكارثة مما ينذر 
بمؤشرات خطيرة قد تودي بوقوع حاالت وفاة بسبب البرد يعاني النازحين  من ظروف مادية صعبة جراء تدهور االوضاع االقتصادية في البالد واحتياجات النازحين في 
مخيمات محافظة مأرب حيث تزداد حدتها يوما بعد اخر ومع انعدام وسائل التدفئة واالحتياجات األساسية المنقذة للحياة في وقت تشهد االستجابة الحتياجات النازحين 
من وسائل تدفئة والمواد االيوائية والمالبس الشتوية في مأرب  ضعفا ال يتناسب مع الحاجة الفعلية للنازحين في المخيمات، علما بأن معاناة النازحين ال تتوقف على انعدام 
وسائل ومقومات الحياة الضرورية، إذ بات معظمهم ال يمتلك أدني مقومات الحياة االساسية وتأتي مثل هذه الكوارث لتفاقم من معاناتهم وتضاعفها و أصبحت الخيام 
ووسائل التدفئة حلما لدى الكثير منهم لعدم قدرتهم على تحمل أعباء الشراء وتكاليف وسائل التدفئة، كما يجدر االشارة بان المنشآت الطبية بشكل عام تعاني من قلة 

الكوادر الطبية ومحدودية الدعم وشحة العقاقير الطبية الالزمة في ظل الضغط على المراكز الصحية القليلة والغير قادرة على استيعاب األعداد الهائلة من المرضى.
وتشهد مخيمات النزوح بالمحافظة ظروف صحية سيئة تنعكس حتما بشكل سلبي على حياة الناس وصحتهم، إذ تنتشر االمراض التنفسية والجلدية على نطاق واسع، 
خصوصا بين النازحين" علما بأن برامج وخدمات العيادات المتنقلة التي تقدم الرعاية الصحية األولية توقفت عن النزول في كثير من المخيمات في ظل ادعاءات نقص 

التمويل  مما أدى الى انعدام شبه كامل وتوقف خدمات الرعاية الطبية والصحية والتغذوية للنساء الحوامل واألطفال وهذا مؤشر ينذر بكارثة وشيكة .

المقدمة 
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استنادا للمرجعيات والمعايير المطلوبة عبر مجموعة من األنشطة تمثلت في عقد جلسات بؤرية معمقة صمم قسم نظم المعلومات والتقارير في الوحدة 
التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين استبانة بالتعاون مع كتلة إدارة وتنسيق المخيمات وكتلة المأوى والمواد غير الغذائية و عقدت جلسة بؤرية لمجموعة 
من االستشاريين من شركاء العمل اإلنساني  لغرض تصميم االستبانة لهذا التقرير بناًء على منهجية ومعايير الكتلة لضمان سياق احتياجات الشتاء، نفذ 
المسح والتقييم بواسطة فريق تلقى التدريب الكافي على المهارات الالزمة لجمع البيانات ، وقد شارك بجمع البيانات 210 راصدًا ضمن عشرات المواقع 
والتجمعات والمخيمات في المديريات يتواجد فيها اسر نازحة ، منها 197 مخيم معتمد في كتلة إدارة وتنسيق المخيمات (CCCM) منها (86) مخيم مدار 
من قبل شركاء CCCM ، وتملك الوحدة التنفيذية فريق من المتطوعين يعملوا بشكل طوعي ضمن المخيمات التي يسكنون في نطاقها مما يسهل من 
عملية  الوصول للمعلومات واالعتماد على مالحظاتهم المباشرة، وقد أجرى الراصدين مقابالت مع مصادر البيانات من اللجان المجتمعية المشكلة من 
الوحدة التنفيذية ، كما قاموا بمجموعة من المقابالت مع العديد من االسر النازحة لمعرفة أهم احتياجاتها، وقد أجرت الوحدة التنفيذية مسح شامل خالل 
عملية جمع بيانات احتياجات الشتاء للمخيمات للحصول على اعداد تحديثات االسر النازحة الجديدة وتفاصيل الفئات العمرية المختلفة وللوقوف على واقع 
المخيمات واالحتياجات من خالل لقاءات مع مسئولي المواقع التابعين للوحدة التنفيذية ، و استخدم فريق الرصد أثناء عملية جمع البيانات استبيانات ورقية 

. ( KoBo Collect) ثم تّم إفراغ هذه االستبيانات على نموذج

 POWER) بدأت عملية جمع البيانات في مطلع نوفمبر واستمرت لمدة شهرا كامال ليصدر التقرير بعد عملية تصفية البيانات والتحليل بواسطة األدوات
BI) وبرنامج االكسل من قبل فريق نظم المعلومات والتقارير في الوحدة التنفيذية .

ثانيا : المنهجية
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اجريت عملية المسح في عدد (197) مخيما منها عدد (86) مخيم بإدارة شركاء إدارة وتنسيق المخيمات (CCCM)  وعدد (111) مخيم 
غير مدار وتوزعت هذه المخيمات على 23 قطاع جغرافي  في أربع مديريات بأجمالي (73) مخيم في مديرية مدينة مأرب و بعدد (115) 

مخيم في مديرية الوادي وبعدد (6) مخيمات في مديرية رغوان و(2) مخيمات بمديرية حريب.

وجدت نتائج المسح أن 95% من المخيمات تقع في أراضي رملية وزراعية على مجاري االدوية وهي أكثر عرضة للسيول والفيضانات 
وأن 88% منها ال تحتوي على أنظمة مناسبة لتصريف مياه االمطار والسيول وقد تعرضت هذه المخيمات الى اضرار خالل السيول 

والفيضانات األخيرة في يوليو المنصرم .

وجدت نتائج المسح أن المخيمات المهددة باإلخالء (29) مخيم وتنوعت األسباب ما بين (19) لتشغيل مقار حكومية و (10) مواقع يريد 
مالكي األرض استثمارها .

197

111
مخيم غير مدار 

من قبل الشركاء 
مخيم مدار من قبل 

الشركاء

86

إجمالي عدد المخيمات 

معلومات عن المخيمات 

معلومات عن النزوح في المحافظة 

مخطط (١) يظهر نسبة توزيع المخيمات غلى المديريات

المديريات مخطط (2) يظهر نسبة المخيمات المدارة وغير المدارة من شركاء في (CCCM)على المديريات

مأرب الوادي

مدينة مأرب

رغوان

حريب

مدغل

44%

56%

مخيمات يديرها  شركاء مخيمات غير مدارة 
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58.38%

37.06%

3.05%

1.02%

اسر نازحة داخل المخيمات

2,222,530
عدد النازحين في المحافظة 

261,513 55,991
اسر تازحة خارج المخيمات



التركيبة السكانية للنازحين في مخيمات محافظة مأرب

بلغ  المخيمات   سكان  عدد  ان  بالمحافظة  النازحين  مخيمات  في  االسر  بيانات  مسح  نتائج  اظهرت   
(299,325) نسمة و يشكل ذلك عدد (55,991)اسرة و بلغ عدد الذكور فيها  (144,049) بنسبة ( 48 
52% ) كما هو موضح في   ) (155,276) ، وذلك يشكل النسبة األكبر وهي  % ) وبلغ عدد االناث فيها 

الرسم البياني رقم (3) والرسم البياني رقم (4) 

55,991299,325

سكان المخيمات

إجمالي عدد األفرادإجمالي عدد األسر

ذكور
إناث

60 - وما فوق19 -660 -018 - 5

68,51895,936118,21116,889

مدیریات محافظة مأرب–أعداد النازحین في المخیمات ) 1(جدول 

18-13سنة12-6سنوات5-1اقل من عامالمدیریة
60اكثر من سنة60-40سنة40-19سنة

عام
12,14727,89727,38727,20439,18131,0118,546مدینة مأرب

8,81718,46719,40919,86424,95320,6947,779مأرب الوادي

201582521546724576256رغوان

12628152947664642675حریب
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مخطط (3) يظهر التوزيع السكاني للفئات السكانية في المخيمات في محافظة مأرب

مخطط (4) يظهر النسبة المئوية لنوع الجنس في المخيمات  



توضح نتائج مسح االسر في مخيمات مديرية المدينة ان عدد االطفال من عمر( 0 حتى 18 عام) بلغ (94,635) 
نسمة ويشكلون النسبة األكبر من عدد السكان  بنسبة (54 ٪ ) وبلغ عدد كبار السن  ( 8,546 ) بنسبة ( 5 ٪ ) 

في مخيمات مديرية مدينة مأرب .

اظهرت نتائج المسح ان االطفال من عمر(0 ــ 18 سنة  ) هم النسبة االكبر حيث بلغ تعدادهم (66,557) بنسبة 
(55 ٪ ) وبلغ عدد كبار السن  ( 7779 ) بنسبة ( 7٪ ) في مخيمات مديرية مأرب الوادي  .

اظهرت نتائج المسح ان االطفال من عمر(0 ــ 18 سنة  ) هم النسبة االكبر حيث بلغ تعدادهم (1,412) بنسبة 
(55 ٪ ) وبلغ عدد كبار السن  ( 79 ) بنسبة ( 3٪ ) في مخيمات مديرية حريب 

وتوضح نتائج المسح ان االطفال من عمر(0 ــ 18 سنة  ) هم النسبة االكبر حيث بلغ تعدادهم (����) بنسبة    
( 54% ) وبلغ عدد كبار السن  ( 256 ) بنسبة ( 8٪ )  في مخيمات مديرية رغوان .

وهذا يعني أن أكثر من �� ٪  من النازحين الذين يعيشون في مخيمات محافظة هم االشخاص االكثر ضعفًا في 
التركيبة السكانية  ما يفاقم المشكلة ويزيد من الحاجه الملحة لتوفير احتياجات الشتاء و االحتياجات االخرى.

التركيبة السكانية للنازحين في مخيمات مديريات محافظة مأرب
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3.37%
3.74%

7.64%

8.14%

7.71%

8.27%

7.74%

8.33%

10.68%

11.21%

8.41%

9.2%

2.99% 2.58%

ذكور اطفال اقل من عام 

إناث اقل من عام

ذكور5-1 سنوات 

إناث 5-1 سنوات

ذكو 6-12سنة 

إناث 6-12سنة 

ذكور 13 - 18 سنة

إناث 13 - 18 سنة

ذكور 19-40سنة

إناث 19-40سنة

ذكور 40-60سنة

إناث 40-60سنة

إناث اكثر من 60 عام 

ذكور اكثر من 60 عام 

48.12%
51.88%

عدد الذكور

ناث عدد ا

57.92%

40.08%

0.86%

0.69%

 المديريات

حريب

رغوان

مدغل

مخطط (5) يظهر نسبة توزيع الفئات العمرية من النازحين في المخيمات - ذكور  - اناث

مخطط (٦) يظهر نسبة الذكور - االناث  من اجمالي النزوح في المخيمات 

مخطط (�) يظهر نسبة توزيع  االسر النازحة على المديريات

مأرب الوادي

مدينة مأرب

رغوان

حريب

مدغل



اشخاص مصابين بإعاقة
 ذهنية او عقلية

نساء حوامل مسنين فوق  60 سنةمعاقين جسديااطفال غير مصحوبيناطفال يعولون اسرنساء  تعول اسر
ومرضعات

اشخاص مصابين 
بامراض مزمنة

6,1601,3172,7951,8691,658112,3141,715427

التركيبة السكانية للنازحين- حاالت الضعف - مخيمات محافظة مأرب
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مخطط ( � ) يظهر نسبة حاالت الضعف كم اجمالي المخيمات- محافظة مأرب
فتيات  و   (����) لألسرة  كأرباب  (الذكور)  أطفال  أن  المسح  نتائج  واظهرت 
عددهم  مصحوبين  الغير  (الذكور)  األطفال  و   (���) باجمالي  لألسرة  كأرباب 
 ( �����) األرامل  النساء  عدد   (���) مصحوبين  غير  السن  كبار  و   (  ����)
المرضية  الحاالت  و   (����) اسر  تعول  ونساء   (���) المطلقات  والنساء 
اإلعاقة  ذوي  الحاالت  و    (���) الخطيرة  المرضية  الحاالت   (����) المزمنة 
الذهنية (���) و  الحاالت ذوي اإلعاقة الجسدية (����) كما هي مفصلة في 

 (�) المخطط 

في  الضعف  حاالت  من  العدد  هذا  وجود  فان  للدراسة  ووفقا 
الحاجه  من  ويزيد  المشكلة  يفاقم  للمخميات  السكانية  التركيبة 

. الشتاء لهم  احتياجات  لتوفير  الملحة 

1317
6%

212
1%

2795
13%

530
2%

2717
13%

2403
11%

966
4%

6160
28%

1715
8%

458
2%

472
2%

1869
9%

171
1%

كأرباب لألسرة) الذكور(أطفال 

فتیات كأرباب لألسرة

الغیر مصحوبین ) الذكور(األطفال 

كبار السن غیر مصحوبین

عدد النساء األرامل

عدد النساء المطلقات

نساء تعول اسر

الحاالت المرضیة المزمنة

الحاالت المرضیة الخطیرة

الحاالت ذوي اإلعاقة الذھنیة

الحاالت ذوي اإلعاقة الجسدیة

الحاالت التي تعاني من مجاعة او سوء تغذیة حاد



خالل الشتاء السابق من العام الماضي 2021 توفي 6 أطفال لم تحتمل أجسادهم  الضعيفة  موجات الصقيع و الشتاء القارس في مخيمات النزوح وتفاقمت تلك الكارثة مما تسبب بتدهور الوضع 

الصحي ألصحاب االمراض المزمنة وما عقبه من انتشار االمراض الناتجة عن فصل الشتاء من نزالت البرد الشديدة و االلتهابات الرئوية خاصة في فئات األطفال و كبار السن،  وأثارت معاناة 

النازحين في المخيمات بمحافظة مارب استياء واسع من منظمات محلية وناشطين محليين في ظل عجز  عن احتواء االزمة وتوفير االحتياجات  الالزمة ال سيما مع عجز النازحين عن تحمل تكاليف 

التدفئة وصيانة الماوى والمالبس الشتويه وضعف دور الجهات الصحية وعدم توفر اإلمكانيات والدعم الالزم لها للقيام بدورها لتنفيذ تدخالت طارئة مما ضاعف معاناة االسر والتي تعاني 

األمرين مرارة الشتاء و التشريد والنزوح، ويجدر االشارة أن إقامة النازحين في مناطق مفتوحة بمواجهة الرياح الشديدة واختيارهم مواقع عشوائية غير مخططة و هذا النوع من المخيمات اكثر 

عرضة لمثل هذه الظواهر وللكوارث الطبيعية  كما أن المحافظة تعاني من عدم وجود وسائل للتدخالت الطارئة لمواجهة الكوارث التي تفاقم من معاناة النازحين ودور الشركاء ضعيف جدا في 

هذا المجال حيث ان التدخالت الطارئة كانت شبه منعدمة وتواجه المنظمات المحلية صعوبة في االستجابة ألزمة الصقيع الحالية، حيث أن االستجابة ال تتجاوز 5٪ مقارنة مع االحتياج القائم 

وموجات الصقيع القادمة والتي يمكن أن تسبب كارثة محققة .

الوضع خالل الشتاء السابق  - 2021

العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
طتاشزئ طأرب

 2022
11

االحتياجات الشتوية
محافظة مأرب 



 االحتياجات الشتوية للنازحين في محافظة مأرب

شبكيات حديدعشش ( اعواد النباتات )مأوى طارئ مأوى مؤقت

أتواع المأوى في المخيمات 

مخطط ( 9) يظهر احتياجات المأوى في
 محافظة مأرب

اظهرت نتائج المسح ابرز االحتياجات في قطاع المأوى واالحتياجات الشتوية لألسر 
المخيمات نلخصها من خالل  المحافظة والنازحين خارج  النازحة في جميع مخيمات 

هذا اللوحة من الرسوم البيانية و المعلومات :

العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
طتاشزئ طأرب

 2022
12

االحتياجات الشتوية
محافظة مأرب 

58.66%

41.34%
عدد ا التي  يتوفر لها ايواء

عدد ا التي يتوفر لها ايواء 

مخطط (��) يظهر حالة NFls في المخيمات 

وفقا لنتائج المسح فأن االحتياجات شملت  االسر النازحة  
داخل المخيمات وخارج المخيمات وقد أظهرت مؤشرات 
نوع الماوى لالسر خارج المخيمات والذي توزع ما بين ( 
مأوى طارئ - مأوى انتقالي - مبنى غير مكتمل ) ووفقا 
الحقيبة  احتياج  حجم  ظهر  المسح  في  لالحصائيات 
تلك  تسكن  و  االنتقالي  المأوى  الى  والتبديل  الشتوية 
االسر في( احواش - مزراع -بيوت مهجورة - وشبيكات 

غير مثبتة مغطاة باغطية قماشية وطرابيل ) .

28,954

أبرز احصئايات انواع المأوى في المخيمات - محافظة مأرب 

مبنى مكتملمأوى انتقالي مأوى طارئ

5,6198,223

مبنى غير  مكتمل 

13,195 49,885

أبرز احتياجات  الشتاء للنازحين داخل  مخيمات 

حقائب شتوية

اسرة دفايةحقيبة

مالبس شتوية دفايات 

19,76527,072

30,228

أبرز احتياجات  الشتاء للنازحين خارج المخيمات 

مالبس شتوية دفايات حقائب شتوية

14,76518,112

1,550

أبرز احتياجات المأوى  - محافظة مأرب 

تبديل الى مأوى اصالح أو صيانةإعادة تأهيل مأوى 
انتقالي

10,68737,149

اسر ال تتوفر لها 
مأوى 

3,609
اسرة دفايةحقيبة

21.64%

3.14%

75.22%

ح او صيانة  أص

إعادة تأهيل مأوى

تبديل الى ماوى انتقالي



7.25%

43.98%

30.44%

18.33%

مأوى انتقالي

مأوى طارئ

مبنى غير مكتمل

مبنى مكتمل

22.27%

4.64%

73.09%

ح او صيانة  اص

 أعادة تأهيل

تبديل الى مأوى انتقالي

 االحتياجات الشتوية للنازحين - مديرية مدينة مأرب 

احتياجات المأوى - مديرية مدينة  مأرب

بحسب نتائج المسح توزعت احتياجات المأوى ما بين :

العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
طتاشزئ طأرب

 2022
13

االحتياجات الشتوية
محافظة مأرب 

��) يظهر نوع المأوى في مخيمات - مديرية مدينة مأرب���) يظهر احتياجات المأوى في مخيمات مديرية مدينة مأربمخطط ( �مخطط ( 

��) يظهر حالة المأوى في مخيمات مديرية مدينة مأرب�مخطط ( 

1,313

تيديل الى مأوى اصالح أو صيانيةاعادة تأهيل
انتقالي

6,30220,681

العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
طتاشزئ طأرب

 2022
13

االحتياجات الشتوية
محافظة مأرب 

أظهرت نتائج المسح أن عدد االسر التي تسكن مأوى طارئ مكون من خيام و ESK وأخرى مأوى مؤقت مكون من شبكيات حديد وطرابيل وعشش 
ومخلفات مواد بناء واعود النباتات (15,361) اسرة ومأوى انتقالي ( 2,533 ) اسرة ومبنى مكتمل (6,404) اسرة وعدد االسر التي تسكن مأوى غير 

مكتمل (10,632) اسرة في مخيمات مديرية مدينة مأرب .



19.43%

1.01%

79.56%

ح وصيانة اص

 إعادة تاهيل

التبديل الى ماوى انتقالي

 االحتياجات الشتوية للنازحين - مديرية مأرب الوادي 

أظهرت نتائج المسح أن عدد االسر التي تسكن مأوى طارئ مكون من خيام و ESK وأخرى مأوى مؤقت مكون من شبكيات حديد وطرابيل وعشش 
ومخلفات مواد بناء واعود النباتات (13,268) اسرة ومأوى انتقالي (24,15) اسرة ومبنى مكتمل (17,62) اسرة وعدد االسر التي تسكن مأوى غير 

مكتمل (2,563) اسرة في مخيمات مديرية مأرب الوادي.

8%

92%

-

مأوى تالف كلي 

ضرر تالف جزئي
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االحتياجات الشتوية
محافظة مأرب 

احتياجات المأوى - مديرية مأرب الوادي

بحسب نتائج المسح توزعت احتياجات المأوى ما بين :

202

تيديل الى مأوى اصالح أو صيانيةاعادة تأهيل
انتقالي

3,89615,953

مخطط ( ���) يظهر حالة المأوى في مخيمات -  مديرية مأرب الوادي

مخطط (  ١٥) يظهر احتياجات المأوى في مخيمات -  مديرية مأرب الوادي

مخطط (  16 ) يظهر نوع المأوى في مخيمات - مديرية مأرب الوادي

12.07%

66.31%

12.81%

8.81%

مأوى انتقالي

مأوى طارئ

مبنى غير مكتمل

مبنى مكتمل



372

100

262

114

90

143

حریبمدغلرغوان

عدد االسر التي یتوفر لھا ایواء عدد االسر التي ال یتوفر لھا ایواء

 االحتياجات الشتوية للنازحين - مديريات ( رغوان - حريب - مدعل الجدعان )

العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
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االحتياجات الشتوية
محافظة مأرب 
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مأوى تالف جزئي مأوى تالف كلي 

مخطط ( 17) يظهر نوع المأوى في مخيمات - مديريات ( رغوان -حريب - مدغل )

مخطط ( 18 ) يظهر  االسر التي يتوفر لها ايواء والتي ال يتوفر لها  في مخيمات - مديريات ( رغوان -حريب - مدغل 
(

مخطط (  ���) يظهر حالة المأوى  في مخيمات - مديريات ( رغوان -حريب - مدغل )

احتياجات المأوى - مديريات رغوان - حريب - مدغل

بحسب نتائج المسح توزعت احتياجات المأوى ما بين :

35

تيديل الى مأوى اصالح أو صيانيةاعادة تأهيل
انتقالي

489515

أظهرت نتائج المسح أن عدد االسر التي تسكن مأوى طارئ مكون من خيام  ( 325 ) اسرة وأخرى مأوى مؤقت مكون من شبكيات حديد وطرابيل وعشش 

ومخلفات مواد بناء واعود النباتات  ( 507  ) اسرة ومأوى انتقالي (164) اسرة ومبنى مكتمل مباني طينية (67) اسرة وعدد االسر التي ال يتوفر لها مأوى (18) 

اسرة وتسكن باستضافة اسر نازحة اخرى في مخيمات المديريات .



العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
طتاشزئ طأرب

 2022
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االحتياجات الشتوية
محافظة مأرب 

 االحتياجات الشتوية قي قطاع الصحة  و التغذية للنازحين في مخيمات محافظة مأرب 

یةمخیمات تفتقر الى الخدمات الصح
مخیمات مغطاة بالعیادات المتنقلة
مخیمات قریبة من مرافق صحیة

مخطط (  ٢٠) يظهر نسبة  التغطية الصحية في المخميات  .

مخطط (  ٢١ ) يظهر حاالت سوء التغذية في المخميات  .

أظهرت نتائج المسح  بقياس مستوى وتواجد الخدمات الصحية المقدمة في المخيمات ان عدد 
المخميات التي تتلقى خدمات صحية هو (139) مخيم بواسطة عيادات متنقلة وقريبة من مرافق 
صحية بينما توضح نتائج المسح ان عدد المخيمات التي لم تتلقى االسر فيها اي خدمات صحية 
هو (58) وهو ما يفاقم المعاناة االنسانية لسكان هذه المخيمات خصوصا في فصل الشتاء التي 
نتائج  تشير  كما  السن  وكبار  االطفال  بين  خصوصا  الشديدة  البرد  ونزالت  االمراض  فيه  تكثر 
المسح الى أن الخدمات الصحية المقدمة في المخيمات توزعت الى ( رعاية صحية أولية - معالجات 

حاالت سوء التفذية -تنظيم االسرة - دعم نفسي ) .

ووفقا لننائج المسح فان الخدمات الصحية المقدمة في المخميات  مقارنة مع حجم عدد النازحين 
في المخيمات والحاالت المرضية وانتشار االمراض.

احتياجات الصحة - مخميات محافظة مأرب

بحسب نتائج المسح توزعت االحتياجات ما بين :

58

مخيمات تفتقر
 الى الخدمات الصحية

مخيمات مغطاة بالعيادات 
المتنقلة

مخيمات قريبة من مرافق 
صحية

8455

21%

33%

46%
عدد حاالت سوء التغذیة من الدرجة األولى

عدد حاالت سوء التغذیة من الدرجة الثانیة
عدد حاالت سوء التغذیة من الدرجة الثالثة

1,889

عدد حاالت سوء التغذية من 
الدرجة الثالثة

عدد حاالت سوء التغذية  سوء التغذية من الدرجة الثانية
من الدرجة األولى

1,344848



العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
طتاشزئ طأرب

 2022
17 االحتياجات الشتوية

محافظة مأرب 
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العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
طتاشزئ طأرب

 2022
18 االحتياجات الشتوية

محافظة مأرب 

التوصيات 

وجدت نتائج المسح الى أن ��٪ من اجمالي نوع المأوى تسكنه االسر النازحة داخل المخيمات التي شملها المسح توزعت ما بين مأوى طارئ بنسبة  
55 ٪ و ومأوى مؤقت �� ٪ وهذه دعوة للجهات الفاعلة اإلنسانية لوضع استراتيجية لتحسين جودة المأوى واالنتقال من المأوى الطارئ والمؤقت 

الى المأوى االنتقالي لضمان تدخالت الحد األدنى حسب المعايير لحفظ كرامة وحماية االسر النازحة والتخفيف من معاناتها .

ندعوا جميع الوكاالت االممية والمنظمات الدولية والجهات المانحة والممولة وجميع شركاء العمل اإلنساني بالتحرك العاجل لتقديم االستجابة 
الطارئة للنازحين والتخفيف من معاناتهم بتوفير االحتياجات األساسية والمستدامة التي تحفظ لألسر النازحة بقاءها على قيد الحياة.

على الجهات الفاعلة من شركاء العمل اإلنساني تلبية احتياجات الشتاء والعمل على تزويد االسر النازحة باالحتياجات األساسية لحمايتها من موجات 
البرد القارس والصقيع ومراعاة فئة األطفال والمسنين وحاالت الضعف وهم األشد ضعفا و هذه الفئات األكثر تضررا من الطقس البارد .

العمل مع الوحدة التنفيذية ومضاعفة الجهود و وضع الية لمنع الحرائق في المخيمات و تقييم المخاطر و الوضع القائم بالمخيمات واقتراح المعالجات 
وحساب تكلفة صيانة المأوى واألثر المجتمعي للحرائق وحشد الجهود وتوفير طفايات حريق وأدوات السالمة والتدريب للجان المجتمعية للتعامل مع 

الحرائق. 



العتثة الاظفغثغئ �دارة طثغمات الظازتغظ 
طتاشزئ طأرب
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االحتياجات الشتوية
محافظة مأرب 

التوصيات 

) مخيما ال يتوفر فيها عيادة متنقلة و إيجاد الية تعمل على توفير   58  ) زيادة عدد العيادات المتنقلة في المخيمات حيث أظھرت النتائج بان 
العالجات والرعاية الصحية الالزمة للنازحين الذين يعانون من امراض مزمنة حيث وجد ان ( 1,314 ) فرد من النازحين في المخيمات يعانون من 

امراض مزمنة. 

زيادة خدمات الحماية في المخيمات حيث أظهرت النتائج بأن ( 132 ) بما نسبته (64)٪ مخيمًا ال تتواجد فيها خدمات الحماية وقد وجد أن هذه 
المخيمات تتركز فيها حاالت الضعف .

زيادة عدد المخيمات المتنقلة في المخيمات حيث أظهرت النتائج بأن (58) مخيما ال يتوفر فيها عيادة متنقلة وإيجاد آلية على توفير المعالجات 
والرعاية والصحية الالزمة للنازحين الذين يعانون من أمراض مزمنة حيث وجد أن( 4,359) فرد من النازحين في المخيمات يعانون من أمراض 

مزمنة .

االستجابة الحتياجات الغذاء وسبل العيش في المحافظة والعمل على تلبية الفجوات واالحتياج القائم في مجال الغذاء بمشاريع سبل العيش و 
التمكين االقتصادي والنقد مقابل الغذاء والسالت الغذائية الطارئة ، وسرعة ضم االسر النازحة التي لم تحصل على الغذاء الى حصص قوائم الغذاء 

واالستجابة الشهرية من قبل برنامج الغذاء العالمي والعمل على الحد من تقليص وجودة مكونات السلة الغذائية  .

العمل من خالل مكتب الصحة والجهات المعنية للقضاء على مسببات انتقال االمراض المعدية العمل على توفير مراكز صحية في المخيمات 
مدعمة بكادر طبي حيث وجد ان ( 5,605) يعانون من االمراض المعدية  كما وجد ان ( 58 ) مخيما ال يتواجد فيها عيادة ثابتة.

ضد  لألطفال  التحصين  خدمات  لتقديم  احتياجاتها  وتغطية  الطبية  والمستلزمات  باألدوية  الصحية  المراكز  لدعم  الصحة  مكتب  مع  التنسيق 
األمراض المعدية وزيادة عدد حمالت الصحية التوعية الصحية في المخيمات .



 االحتياجات الشتوية لمخيمات
محافظة مأرب

info@exu-marib.com

https://www.exu-marib.com


