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 من االسر النازحة في محافظة مارب   ألالف بأضراراالمطار تتسبب 

 

 07/08/2022تاريخ التقرير: 

 اليوم: االحد 

 مساء 1:00الوقت: 

 مقدمة  

تقع محافظة مارب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء وهي حاليا النزوح الى المحافظة االكثر استيعابا للنازحين في اليمن  

 ( من النازحين في البالد.  %76حيث يتواجد في المحافظة )

 وصف الحدث  

السبت   يوم  النازحين  مخيمات  فيها  بما  المحافظة  من  مختلفة  مناطق  على  غزيرة  امطار   06/08/2022الموافق  هطلت 

النازحة في   وممتلكات االسرادت االمطار الغزيرة الى سيول جارفة جرفت االالف من خيم    ساعات حيثواستمرت االمطار عدة  

 العديد من المخيمات المنتشرة في المحافظة 

بشكل جزئي ( اسرة تضررت  11448( اسرة تضررت بشكل كلي بينما )5287( اسرة متضررة منها )16735فقد سجلت )

ولم يتم االشارة الى وجود اي تدخل حتى لحظة كتابة هذا التقرير. ولم يتم االشارة الى وجود اي تدخل حتى لحظة كتابة هذا  

 التقرير. يوضح الجدول التالي حجم االضرار التي سببتها االمطار والسيول والرياح في الموقع:  
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 االضرار الناتجة 

 الجدول التالي احتياجات االسر المتضررة في الموقع: يوضح 

 جزئي  اكلي الطور  مديرية:
 االجمالي

 كلي 

 االجمالي 

 مدمر جزئيا  

 مدينة مأرب

 1340 270 الجفينة   

3885 

 

8252 

 

 385 178 الجبول 

 463 370 السد

 846 485 المطار  

 241 135 العرش 

 1246 454 الشمالي 

 546 373 المجمع 

 287 24 جول العبر 

 1442 946 جول النسيم 

 463 212 الفاو  

 678 267 الروضة

 315 171 الشركة

 الوادي 

 245 86 االول 

1115 

 
2558 

 426 246 الثاني 

 441 148 الثالث 

 376 184 الرابع 

 292 165  الخامس 

 248 84 السادس  

 243 104 السابع 

 287 98 الثامن 

 396 223 396 223  رغوان 

 242 64 242 64    حريب 

 االجمالي
   5287 11448 

 5287 11448 16 735 
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 التوصيات 

 نوصي التالي: 

الغير حكومية   .1 الدولية والمنظمات  المساعدة  االستجابة السريعة من قبل الشركاء االنسانيين والمنظمات  والمحلية 

 االسر المتضرر بتوفير المأوى والمواد الغير غذائية والمواد الغذائية.

 حلول مواقع امنة وبعيدة عن مجرى السيول.   إليجادالمحلية والمنظمات الغير حكومية    تطالالسالتعاون المشترك بين   .2

من الخسائر    لللتقليقع مخيمات النازحين  االنذار المبكر من اخطار االمطار والسيول في موا  اجهزة وتقنياتتوفير   .3

 واالضرار.

 رفع التوعية في مخيمات النازحين من مخاطر االمطار والسيول وكيفية االستعداد لها خصوصا في موسم الصيف.  .4

 المتضررة.   لألسر على السلطات المحلية القيام بواجبها في تقديم المساعدات  .5

الشركاء االنسانيين والمنظمات الغير حكومية الدولية والمحلية للوصول الى  على السلطات المحلية تسهيل مرور   .6

 المواقع المتضررة. 

 الخالصة 

الموافق   السبت  يوم  النازحين  مخيمات  فيها  بما  المحافظة  من  مختلفة  مناطق  على  غزيرة  امطار   06/08/2022هطلت 

النازحة في   وممتلكات االسرجارفة جرفت االالف من خيم  ادت االمطار الغزيرة الى سيول    ساعات حيثواستمرت االمطار عدة  

( اسرة  11.448( اسرة تضررت بشكل كلي بينما )5287( اسرة متضررة منها )16.735العديد من المخيمات فقد سجلت )

تدخل    تضررت بشكل جزئي ولم يتم االشارة الى وجود اي تدخل حتى لحظة كتابة هذا التقرير. ولم يتم االشارة الى وجود اي

 حتى لحظة كتابة هذا التقرير.  
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 ملحق الصور 
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