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  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم املتحدة 

  في سبع محافظاتل األمطار يو س: اليمن 

 
 201بريل أ 19 |( 2رقم )املستجدات ب تقرير

 الرئيسية النقاط

  24اإلبالغ عن تم و  ،شخص 149,000 حواليتشير التقديرات إلى تضرر 

 .حالة وفاة

 املحاصيل وغرق  تضرر و  الخاصةتمتكاات املخسائر كبيرة في  اإلبالغ عن

 .املدخالت الزراعيةفقدان و اش ي و امل

  ستاابة ال لتنسيق في الدولية و منظتمات إنسانية وطنية  10أكثر من تعتمل

 .مع السكطات الوطنية
  

  

  

 

 

 

 

 

   

 ع:حول األوضاحة مل

 تضررت والتي اليتمن في محافظات سبع في املحكية باملاتتمعات لحقت التي لألضرار  واالستاابة لكتقييم أعتمالهم والسكطات اإلنساني املاال في العتمل شركاء يواصل

 وعدن وصنعاء وحجة وعمران الحديدة محافظات في وفاة حالة 24 عن اإلبالغ وتم شخص 49,000 حوالي تضرر . ابريل 14 و  13 يومي هطكت التي الغزيرة باألمطار 

 .املحويت ومأرب

  التقارير  وتفيد. أشخاص ثتمانية حوالي ومقتل قرية 20 تضرر  إلى التقارير  أشارت حيث، تضرًرا األكثر  هي الحديدة محافظة تزال ما
ً
 في وقعت األضرار  أغكب بأن أيضا

 في األسر  من املائة في 80 حوالي(. شخص 1,800) نازحة أسرة 300 حوالي منهم شخص 6,480) األقل على أسرة 1,080 حوالي وتضررت. واللحية الزهرة مديريتي

  نزحو  يقيتمون  الوادي ربوع في األسر  من املائة في 90 و  الرفيع منطقة
ً
 إلى والطفل لكتمرأة التنتموية عبس  منظتمة تقارير  وتشير . مأوى  وجود عدم بسبب العراء إلى حاليا

 االصول  الخسائرفي تشتمل. التقييم لعتمكيات أعاقة يسبب ما وهو  املناطق بعض إلى الوصول  اعاقة في الفيضانات تستتمر (. شخص 3600) أسرة 600 قرابة نزوح

  30و الحيوانية والثروة الشامية والذرة والستمسم الذرة املعيشية
ً
 .العتمل عن األسواق توقف إضافة وذلك، املحاصيل من هكتارا

 بحوالي لحق الدمار  أن إلى األولية التقديرات وتشير . الحاومية املدارس في منهم كثيًرا إيواء وتم. عمران محافظة في( شخص 18,000) أسرة 3,000 من أكثر  تضررت

 املرسكة الختمس التقييم فرق  وقامت. أسرة 1196 حوالي أبريل 17-15 الفترة خالل التقييم وشتمل. املياه لخدمات التحتية والبنى الطرقات تدمرت كتما. منزل  200

 املواد/اإليواء قطاعات من السريع التدخل ضرورة النتائج وأبرزت(، شخص  4,944) أسرة 824 بتقييم عتمران مدينة في واملنتشرة الطوارئ  عتمكيات فريق قبل من

 فقدوا يزيد عيال وجبل عتمران مديريات في( شخص 12,000) أسرة 200 أن إلى أيضا األولية التقارير  وتشير . والنظافة، الصحي والصرف واملياه، والغذاء، غيرالغذائية

 .ومحاصيكهم مواشيهم

  أوكسفام منظتمة أجرت
ً
  14 مصرع أظهر  شرس بتمديرية أبريل 14 في حجة محافظة في تقييتما

ً
( شخص 900) أسرة 150 ونزوح الصخرية االنهيارات بسبب شخصا

 تقوم. شخص 98,512 حوالي تخدم مياة شباات يهدد الذي األمر  كبيرة بأضرار  املياه لخدمات التحتية البنية أصيبت. قرى  سبع الى املؤدية الطرقات انقطاع إلى إضافة

 آبار  وثالث الري  آبار  من 12 بحوالي املحكية السكطات لتقارير  وفقا السيول  أضّرت. اليونيسيف منظتمة مع بالتنسيق باالضرار  قائتمة باعداد املحكية املياه مؤسسة

  وثالثون  لكشرب مخصصة
ً
 .املاشية من رأس 430 نفوق  إلى إضافة. لكتمزارع الحتماية حواجز  جدران من واثنين مزرعة 32و املياه لحصاد مخصص خزانا

 لحقت كتما(. شخصا 648) أسرة 108 حوالي نزوح عن التقارير  وتفيد. هتمدان مديرية في ضروان منطقة تقييم باستكتمال صنعاء محافظة في التنفيذية الوحدة قامت

  .سابقا الجوية الغارات استهدفته والذي الطينية االنهيارات جّراء مناخة بتمديرية باسر  أضرار 

                                                           
 1

 .الذي اعدته املاتموعات القطاعيةعكومات تقييم االحتياجات وفقا ملتغير تقد . أوليةاحصائيات هذه هي  

 
  اإلنسانية الشؤون تنسيقل األمم املتحدة مكتب: املصدر

  ال الخريطة هذه على املستخدمة والتستميات املوضحة واألستماء الحدود
ً
  أو تعني إقرارا

ً
  قبوال

ً
من قبل االمم   رستميا

 املتحدة



2|  

 

http:// ocha-romena.org/yemen  |yemen.humanitarianresponse.info | www.unocha.org 

  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم املتحدة 

 قد وكريتر  واملعال  التواهي مديريات أن إضافية تقارير  وتشير . البريقة مديرية في( شخص 1,200) أسرة 200 تضرر  عن عدن محافظة في أوكسفام منظتمة تقارير  وتفيد

 .النظافة وأدوات الغذائية باملواد دعم إلى تحتاج كريتر  مديرية في مناطق هناك. الضنك وحمى املالريا انتشار  حول  مخاوف أثار  ما وهو  الغزيرة األمطار  من تضررت

  املناطق أكثر  مأرب محافظة وفي
ً
 التحتية البنية مثل والخاصة العامة املتمتكاات من عدد في كبيرة اضرار  إلى الفيضانات ادت حيث. القراميش حريب مديرية هي تضررا

 األحتمر  الهالل جتمعية تقدرات فحسب، صرواح مديرية في أما. القراميش حريب مديرية الى املؤدي الرئيس ي الطريق وكذلك الزراعية واألراض ي املياه ومضخات لكتمياه

 .الفيضانات بسبب نازح 1600 حوالي هناك اليتمني

 .التحتية لكبنى الدمار  من واملزيد الزراعية املناطق في فيضانات إلى ادى متما السد انفاار  عن معكومات هناك املحويت محافظة وفي

 االستاابة اإلنسانية

 الجئينشؤون الالسامية لاملفوضية تقوم و واملواد غير الغذائية. أدوات اإليواء  من أطقم 250توزيع ب ابريل 15يوم  الحديدة محافظة في منظتمة أطباء بال حدودقامت 

 
ً
بالستيكية أغطية بشخص(  5,820أسرة ) 970 بدعم أوكسفاممنظتمة كتما قامت . ةالزهر  مديريةفي  واملواد غير الغذائيةأدوات اإليواء  من أطقم 346بتوزيع  حاليا

 املاكسودعم مصادر املياه.  إضافة مادة الاكور إلىب القيام ،لحديدةبتمحافظة ا اليونيسيفمنظتمة أحد شركاء  ،ملشاريع مياه الريفالهيئة العامة بدأت وبناء مراحيض. 

إضافة إلى  كيةالسيراميبالفكترات املياه  ادوات ترشيحمستكزمات النظافة و من أطقم  500عبر توفير ة الزهر مديرية في شخص(  3000أسرة ) 500 لالجئين الدنتماركي

أسرة  380لحوالي  األعالف الحيوانيةة من حزم 3,750و ككغ من بذور الحبوب )القتمح/الذرة(  20,000 "الفاو" والزراعة األغذية منظتمةكتمياه. وقدمت لخزانات  10

أوعية و  ،معالجة املياه بالاكور، وخزانات املياهمواد و  ،النظافةأدوات  أطقممثل  إغاثةواد بعتمكية خزن مسبق استباقي ملقامت منظتمة اليونسيف و . شخص( 2280)

 الدنتماركي املاكسر و الخيالشريكة في ماتموعة قطاع املياه والنظافة والصرف الصحي مثل جتمعية نظتمات املستقوم  املياه.فكترات و  ،واملراحيض املؤقتة نقل املياه،

 .حتياجات النازحينال تقييم ببعتمكيات  منظتمة أطباء بال حدود ومنظتمة أوكسفامو  لالجئين

أسرة.  254 لحواليغذائية مواد غير بتوزيع  املاكس النرويجي لالجئينوقام عتمكيات التقييم واالستاابة. لتنسيق ال عمرانمحافظة في  يواصل فريق عتمكيات الطوارئ 

 قام(. و شخص 552) أسرة 92ساعدة ملالجتمعية ايضا  تخططكتما  شخص( 888أسرة ) 148 عددغذائية لة الهالل األحتمر اليتمني بتوزيع مواد غير جتمعيوقامت 

 شخص 1,404أسرة ) 234 لحواليالنظافة أدوات  أطقمبتوزيع  املاكس الدنتماركي لالجئين
ً
أسر  110حوالي غذائية ل التبرنامج الغذاء العالمي بتوزيع سكتما قام  (.ا

من  400 ها لعددتوزيع الجئينشؤون الل املتحدة األمم مفوضيةواصكت  غذائية.غير مواد غذائية و سالل بتوزيع صنعاء الخيرية أيضا جتمعية قدمت و (. شخص 660)

 من الفيضانات  اليونيسيف فريق متنقل لدعم النازحين املتضررينمنظتمة نشرت و املواد غير الغذائية. من  1000ومستكزمات اإليواء  أطقم
ً
 وغذائيا

ً
ولتقديم  صحيا

دورات أضافة إلى النظافة أدوات  أطقم (شخص 486تكقت ثتمانين أسرة ) والتغذية والتطعيم وخدمات الصحة اإلناابية.أمراض الطفولة ضد متاامكة خدمات 

ن من سوء التغذية يااألطفال يعانونتج ذلك عن إيااد حالتين من  ،من سوء التغذية الخامسة  العتمر طفل دون  114. تم فحص نحو حول النظافة الشخصية توعوية

 تحديد كتما  .العيادات الخارجية برنامج عالجي ملرض ى ضتمن ا إثر ذلكهتمنقكتم م وخيالحاد ال
ً
عشر نساء ت . تكقسوء التغذية الحاد املتوسط حاالت ثتمانتم أيضا

ما رعاية خدمات  ةمريض 19 توتكق ،ماهراتقابالت  يديأعلى واحدة والدة تم اإلبالغ عن وقوع حالة . حتمض الفوليكبوتم تزويدهن حوامل الرعاية السابقة لكوالدة 

 ككغ من األستمدة 14,000و من بذور الحبوب )القتمح / الذرة( ككغ 22,400 بحواليشخص(  2,280أسرة ) 380" الفاو" والزراعة األغذية منظتمة زودت بعد الوالدة.

 الحيوانية.األعالف ة من حزم  1,500البذور النباتية و من أطقم 280ويدوية الزراعة ال أدواتأطقم من  280و 

وقد قدمت  .مديرية شرسأكثر في أطقم توزيع املنظتمة لشخص( وتستعد  1,500أسرة ) 250النظافة على  أطقموزعت منظتمة أطباء بال حدود  حجةمحافظة في 

 موادفي دعتمه لجهود االستاابة على توزيع  املاكس النرويجي لالجئينكتما عتمل . خيامبتوزيع مل جتمعية األ وقامت  ،مساعدات الطبيةمنظتمة الصحة العاملية 
ً
غير  ا

 لالجئين املتحدة األمم فوضيةمل ويشتمل التوزيع املخطط .مديرية شرسغذائية في لتوزيع مواد غير  أيضا جاهزةمنظتمة أطباء بال حدود  طارئ. إيواء وأطقمغذائية 

توزيع مساعدات لخطط يالعالمي فريقا لتقييم الوضع في املحافظة و  الغذاءيرسل برنامج  (.شخص 186أسرة ) 31 لحواليغذائية ومواد غير  أطقم ايوائيةوشركائها 

الزراعية دوات األ أطقم من  200و  ككغ من األستمدة 10,000 "الفاو"قدمت منظتمة الغذاء والزراعة . شخص( 900أسرة ) 150 حواليلملرة واحدة غذائية طارئة 

 .شخص( 2,228أسرة ) 380لحوالي  يةالحيوان األعالف ة منحزم 1,500يدوية وال

أن  تقول   شخص(  648أسرة ) 108تقييم ل. التقارير األولية م2016أبريل  18ولي الذي قامت به الوحدة التنفيذية في م األ يأن تظهر نتائج التقي صنعاءفي يتوقع و 

 .هممع أقاربوالبعض اآلخر ي خيام و بعضهم فالنازحين حاليا يقيم واملياه الصالحة لكشرب.  والغذاءاإليواء حتياجات األكثر إلحاحا هي اال 

 يوم لتر   64,000حوالي تقوم املنظتمة بتوفير  في املعال وشخص(   13,260سرة )أ  2,211 لحوالياملياه  اتاحتياج عدنمحافظة في الطبية الدولية  املؤسسةتغطي 
ً
يا

 690 الطبية الدولية املؤسسة وزعتكتما  . (شخص  20,322أسرة )  3,387لتر يوميا لعدد 50,000تقوم بتقديم وفي كريتر من مياه الشرب(  لتر   44,000منها)

 في املنطقةكتمياه لخزانات  10إضافة إلى  ،في كريتر املياه والصرف الصحي والنظافةتوزيع  خطة النظافة كازء منمن أطقم   1,130وكية مياه سيرامي فكتراتمن 

 املؤسسةكتما ستقوم . ضافيةاإل  ( لتغطية احتياجات إمدادات املياهلتر 3000سعة كل خزان ثتمانية خزانات إضافية ) بناءلكقيام ب الطبية الدولية املؤسسة وتخطط

   طويل األمد. املخصصة الستخدام من الشباك املعالجة لكوقاية من الحشرات 900توزيع بأيضا  الطبية الدولية

 .نتظماملتوزيع الشخص( كازء من  7,200أسرة )  1,200لحوالي وزارة الداخكية لنقل البضائع  تصريح الجئينشؤون الاملفوضية السامية لتنتظر  ،مأرب محافظة في

https://ar-ar.facebook.com/Garwsp
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 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 مكتب اليمن، مدير :وريخورج ج khouryg@un.org   
  مكتب اليمن بعمان  :سباكاندروj@un.orgpachals  

 عبر زيارتكم للروابط االلكترونية التالية: اإلنسانية الشؤونالنشرات اإلنسانية الصادرة عن مكتب تنسيق يمكنكم الحصول على 
www.unocha.org/yemen  | | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

  فيهاالذي ياري التقييم ب املحويت محافظةفي املعكومات املحدثة ترتبط 
ً
 .حاليا

 

ملستشفى طبية  مستكزماتتوزيع لبترتيبات ة سبانياال منظتمة أطباء بال حدود وال تقوم . املواد غير الغذائيةأطقم توزيع ة بسبانياال منظتمة أطباء بال حدود تقوم ( شتمال الحديدة)الحديدة، سيل وادي مور محافظة في : تصحيح *

 .1 رقم تقرير املستاداتكتما ورد في الزهرة 

 

املؤسسة وأتحاد نساء اليتمن و املاكس الدنتماركي لالجئين  و  جتمعية الهالل األحتمر اليتمنيو  لالجئين النرويجي واملاكس ة لكنازحين بعتمرانوحدة التنفيذيالفي محافظة عتمران يشتمل  ةعتمكيات الطارئال/فريق االستاابة: مستادات* 

  .الطفولةرعاية الدولية لنظتمة املومنظتمة كير و  الوطنية لكتنتمية وحقوق االنسان
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