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  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم املتحدة 

  ملحة عن السيول : اليمن 

 
 2016أبريل  22( | 3باملستجدات رقم ) تقرير

 رئيسيةعناوين 

  شخص في محافظات صنعاء وعمران ومأرب. 20,700ر من أكث تضرر 

  شخص(  في صنعاء، هذه األسر أصال هي أسر نارحة من محافظة صعدة ومديرية نهم.  104,1)أي حوالي  أسرة 184نزوح تم االبالغ عن 

  فريق يقومون بعمل تقييمات وأنشطة استجابة 16يوجد في محافظة عمران. 

  اإلنسانيألطراف العمل الوصول  اتما تزال االستجابة في محافظة مأرب بسيطة مقارنة ببقية املحافظات بسبب محدودية قدر   

 ملحة حول األوضاع:

 للمجتمعات الوصول  في والسلطات اإلنساني العمل شركاء يستمر 

 الفجوات وتشمل. االستجابة وتقديم املتضررة واملناطق املحتاجة

 في صعوبات إلى يؤدي ما وهو  الغزيرة األمطار  هطول  استمرار  والعوائق

 جمع على القدرة محدودية وبالتالي اإلنساني العمل شركاء حركة

 استمرار  من تمكنها التي للموارد الحكومية السلطات تفتقر . املعلومات

  .الطوارئ / العمليات غرف في العمل

 الوحدة بها قامت التي املسوحات تقارير  تشير : صنعاء محافظة في

 أسرة 184 نزوح إلى همدان بمديرية ضروان منطقة في التنفيذية

 نزحت أسر  هي األسر  هذه(. شخص 104,1  حوالي أي) األقل على

 ومديرية صعدة محافظة من نزوحها بعد  خيام في وتعيش قبل من

 إلى بحاجة اآلن األسر  واصبحت الخيام أالمطار  مياه جرفت.  نهم

 ضبيان بني مديرية في االبالغ وتم. غذائية ومواد اإليواء أدوات أطقم

 مياه مضخات وتضررت. مزرعة 40 حوالي غمرت قد السيول  أن عن

  .أيضا مطر  بني في نزوح حاالت وجود عن تقارير  وهناك. والشرب الري 

 حوالي أي) أسرة 000,3 من أكثر  تضرر : عمران محافظة في

 .الحيوانية الثروة في وخسائر  واملحاصيل املزارع في كبير  تدمير  إلى السيول  أدت. منزل  200 بحوالي الدمار  وحل( شخص 000,18

 تضرر  حيث. وصرواح القرامش حريب مديريتي في كبير  بشكل الزراعية واألراض ي للمياه التحتية البنية وكذلك والخاصة العامة املمتلكات تضررت: مأرب محافظة في

 وذلك األخرى  باملحافظات مقارنة جدا قليلة مأرب في االستجابة تزال ما. القرامش حريب مديرية إلى املؤدي الرئيس ي الطريق تضرر  كما. نازح شخص 600,1 حوالي

 .اإلنساني العمل ألطراف الوصول  قدرة محدودية بسبب

 االستجابة اإلنسانية

أسرة في بني مطر. وقام صندوق صيانة الطرق الحكومي بإصالح  40: وزعت جمعية الهالل األحمر اليمني حصص غذائية ومواد غيرغذائية لحوالي  محافظة صنعاءفي 

 جسر عصفره الذي يربط  بين صنعاء والحديدة.

ية للصليب األحمر من خالل جمعية الهالل األحمر اليمني بتوزيع فريق بعمل تقييمات وأنشطة استجابة في املحافظة. وقامت اللجنة الدول 16قام  محافظة عمران:في 

م فريق مشترك من د  شخص( في مدينة عمران. ق 200,1أسرة ) 200شخص( ومواد ايوائية ومواد غير غذائية لحوالي  500,4أسرة ) 750سالل غذائية لحوالي 

واملجلس  ةلو ة الوطنية للتنمية وحقوق اإلنسان واملجلس النرويجي لالجئين ومنظمة رعاية الطفوكاالت )جمعية الهالل األحمر اليمني ومنظمة كير الدولية واملؤسسال

ياجات تنتائج التقييم أن أكثر االحتياجات إلحاحا هي اح وأظهرتأسرة  636,1 أوضاع اليمن( وبقيادة الوحدة التنفيذية بعمران بتقييم الدنماركي لالجئين واتحاد نساء

ع املجلس النرويجي لالجئين طقم أدوات افيواءأل 
شخص(  400,2أسرة ) 400في مدينة عمران مواد غيرغذائية على  واألمن الغذائي والصحة واملياه والصرف الصحي. وز 

النظيفة  لتر من املياه 000,10 ةلو شخص( وقدمت منظمة رعاية الطف 020,4أسرة ) 670النظافة على  أطقم أدواتوقام املجلس الدنماركي لالجئين بتوزيع 
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  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية –األمم املتحدة 

 : مع صلوامعلومات ، يرجى التلمزيد من الل
 اليمن -مبكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وحدة املعلومات العامة والتقارير: فيديريكا دي أندريا جيوفاني. dandreagiovannif@un.org 
 مكتب اليمن، مدير :جورج خوري khouryg@un.org   
  مكتب اليمن بعمان  :السباتشاندروj@un.orgalspach  

 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 

 في مدرسة تأوي النازحين مؤقتا. نشرت منظمة رعاية األطفال فريق صحي متنقل لعالج مولود رس وطقم ادحدى املالصالحة للشرب إل 
 
طفل  270المرأة وضعت وليدا

 شخص(. 678,3أسرة ) 613يعانون من الجرب. كما قام برنامج األغذية العالمي من خالل وزارة التربية والتعليم بتوزيع سالل غذائية لحوالي 

شخص(. تواصل منظمة اليونيسيف من خالل  6,895أسرة ) 829وزعت املفوضية السامية لالجئين من خالل جمعية الهالل األحمر اليمني مواد غير غذائية لحوالي 

ألمراض الطفولة والتغذية والتطعيم وخدمات الصحة اإلنجابية. اإلدارة املتكاملة  ودعمالفرق الصحية وفرق التغذية املتنقلة دعم النازحين املتضررين من الفيضانات 

سنوات من سوء التغذية. وُوجد أن  5طفال تحت سن  189النظافة إضافة إلى دورات توعوية صحية. تم فحص  أدوات شخص( أطقم 642أسرة ) 107كما تلقت 

حالة من سوء التغذية الحاد  23ت . كما وجدفي العيادات الخارجيةم إلى البرنامج العالجي ثالثة أوالد وفتاة واحدة يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد وتم نقله

 امرأة مرضعة من خدمات الرعاية السابقة للوالدة وحمض الفوليك. 34امرأة حامل و  40املغذيات الدقيقة. واستفادت  منثالثة وعشرين طفل  استفاداملتوسط. 

امرأة من وسائل تنظيم  61مريضة رعاية ما بعد الوالدة. إضافة إلى ذلك، استفادت  34على يد احدى القابالت املاهرات وتلقت وأفادت التقارير حدوث حالة والدة 

 كلغ من 600,26طفال. وزعت منظمة األغذية والزراعة  13طفال دون سن الخامسة خدمات من اإلدارة املتكاملة ألمراض الطفولة كما تم تلقيح  245الحمل. وتلقى 

كلغ من  700,17كلغ من بذور القمح و  160,14أسرة في جبل عيال يزيد. كما وزعت منظمة األغذية والزراعة  375كلغ من األسمدة لحوالي  759,18القمح و 

 أسرة في املدينة. 177األسمدة لحوالي 

شخص(. وقامت منظمة 200,1أسرة ) 200من األسمدة لحوالي كلغ   000,20كلغ من القمح و 000,16وفي مديرية عيال سريح وزعت منظمة األغذية والزراعة 

شخصا(  780أسرة ) 130مياه وايتات لحوالي ر الدولية أوكسفام باعادة تأهيل خمس من دورات املياة في احدى املدارس املستضيفة للنازحين. كما وفرت منظمة كي

 في املدارس.  ةمن األسراملوجود

 مأرب وصرواح. يشخص( في مديريت 200,7أسرة ) 200,1مم املتحدة لالجئين منتظرة تصريح نقل إمدادات لحوالي مازالت مفوضية األ  ب:أر محافظة مفي 

 ند توفر معلومات إضافية.ع# وسيتم نشر التحديث القادم 
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