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 شراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.بال
 نقذ األرواحنالتنسيق ب

  بحر العرب نحو تجهتي تتشاباال وميغ ومنطقة الضغط المنخفض االستوائي ال يراعصإلالموقع الحالي 
 

 الرسائل الرئيسية

 عنةدغزيةر  أو أمطةار قويةة رياح ولم يتم اإلبالغ عن اآلن،  هو يتبددمنخفض مداري وإلى  من عاصفة استوائيةوتحول  ميغر المداري اعصاإل َضُعف 

 ليمن.لالبر الرئيسى  علىاليابسة ه إلى لووص

 منزل. 800أكثر من إتالف   وأسر 3,000نزوح ن ع، مع ورود تقارير في جزير  سقطرى بأضرار كبير  البنية التحتية الحيوية أُصيبت 

  لقةد وفةرتوالمناطق المتضةرر . إلى المواد غير الغذائية والخيام والمواد الغذائية واإلمدادات الطبية وصول مع  اتساعا  االستجابة اإلنسانية يزداد نطاق 

توزيةع اآلن بم قةووت أسةر ، 1,450للشةرب ل الميةا  الصةالحةو، أسةر  830ألكثر مةن  األمم المتحد  وشركاؤها مجموعات المواد غير الغذائية والخيام

 شخص. 25,000لى ع البسكويت عالي الطاقة

 الوضع نعامة ع لمحة

 30حةوالي علةى ُبعةد سةواحل الةيمن،  فةوقبالتوقيةت المحلةي، كةان يمةر  12.00السةاعة مةن  اعتبةارا  ومةنخفض اسةتوائي. إلةى اآلن  ميةغر المةداري اعصتحول اإل
 ذات يةةالداخلالمنةاطق إلةى  انتقالةه أثنةا بسةرعة  يتبةددشمال شرق عدن، و كيلومترا  

عةدم وجةود إلى  غرب اليمن. وتشير التقارير األوليةفي التضاريس الوعر  والجافة 
المنةاطق التةي كةان مةن هةي و ،فةي عةدن وأبةين وشةبو غزيةر  ر امطأأو  قويةرياح 

 خةةاللالعاصةةفة ومةةن المتوقةةع أن تتبةةدد األكثةةر عرضةةة للخطةةر.  صةةب تأن  المتوقةةع
إلةةى  طريقهةةا فةةياسةةتوائي  منطقةةة ضةةغط مةةنخفض وتوجةةدالمقبلةةة.  12السةةاعات ال

عةن كثةب مكتب تنسيق الشؤون اإلنسةانية  هاراقبوي، في الوقت الحالي البحر العربي
 عاصفة استوائية أخرى.إلى  هالوحلتتحسبا  

أنةه بن والسةكان المحلية وقد أفةاد، ا  جزير  سقطرى شديد على ميغكان تأثير إعصار 
بينهم امةرأ  من خمسة أشخاص، وفا  تم اإلبالغ عن وكان أشد من إعصار تشاباال. 

مصةرعهم جةرا  قةوا لواحد  وطفل واحد، ليصةل العةدد اإلجمةالي لاشةخاص الةذين 
وأفةادت تقةةارير أن الةيمن. فةةي فةي جميةةع المنةاطق المتضةرر   14إلةى  ينراعصةاإل

أصةيب في عةداد المفقةودين وقد أصبحوا ، من بينهم عدد من الصيادين، شخصا   16
الطةرق  ذلة  البنيةة التحتيةة، بمةا فةيب  كبيةرلحقت أضرار . وقد بجروح شخصا   60

أنابيب الميا  واآلبار. وتأثرت أيضا سبل عةي  النةاس، خطوط وأبراج االتصاالت و
اآلالف مةةن أشةةجار النخيةةل،  تلعةةاقتُ مصةةائد األسةةما ، وبأضةةرار جسةةيمة  تولحقةة
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 مكتب األمم المتحد  لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا(
 www.unocha.org بالتنسيق ننقذ األرواح |

 

 لمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال ب:

  jensen8@un.org، رئيس المكتب، تروند ينسن
  thomasp@un.org، نائب رئيس المكتب، المركز اللوجيستي في عّمان، بول توماس

 6288 367 917 1+  ، هاتف:weatherill@un.org، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في نيويور ، شعبة التنسيق واالستجابة، جيمس ويذريل
  www.unocha.org/yemen  |www.unocha.org | www.reliefweb.intتحديثات مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية العاجلة متوفر  على المواقع التالية: 

 

أسةر   3,000مةا يقةدر بنحةو  نةزحو ،جزئةيالكلي أو للتدمير المنزل  800أكثر من  عرض. وتإتالف المعدات الزراعيةفضال  عن  ،الماشيةبر كبير  ئخساولحقت 
، بمةا اإلعصةار م المةدى الكامةل ألثةريتقيبصدد السلطات المحلية وال تزال المدارس والمساجد ومستشفى قيد اإلنشا .  الذا  داخلأغلبهم ميتخذ شخص(،  18,000)

 .قلنسيةونجاد في ذل  في المناطق النائية من الجزير ، مثل 

د مةن قةدر  المجتمةع اإلنسةاني شةبكات االتصةاالت السةلكية والالسةلكية فةي جميةع المحافمةات المتضةرر  تُحةالتةي لحقةت ب ياتتلفال تزال الليمن، ل بر الرئيسيعلى ال
العديد من وكةاالت األمةم المتحةد  والمنممةات غيةر الحكوميةة ذكرت قد و. اتبع جميع توزيعات المساعدلحصول على صور  كاملة لالحتياجات اإلنسانية وتتعلى ا

وم فةي شةبو ، وهةي إحةدى المنةاطق األكثةر تضةررا  مةن إعصةار ضةفقد وردت تقةارير مةن منطقةة رل ، مع ذ. ويدانشركائها في المبعلى االتصال   نها غير قادرأ
الطعةام والخيةام والبطانيةات إلى  (، معممهم في حاجةشخصا   3,684أسر  ) 614 نزوح إلى نسمة(، باإلضافة 8,400أسر  ) 1,400أكثر من  أثرت تشاباال، عن

 والفر  وغيرها من إمدادات اإلغاثة.

أسةر  نازحةة  240إلةى  باإلضةافةمسةاعدات إنسةانية، إلةى  حاجةةب( ا  شخصة 13,944أسةر  ) 2,324المنممات المحلية  ات التي أجرتهاتقييمحددت الفي المكال، و
 .ةجسيمبأضرار  شبكات الميا  واآلبار والطرق وشبكات االتصاالت وقوارب الصيد كما أُصيبت، بشكل كامل منزال   125وتضرر (. ا  فرد 1,404)

 االستجابة اإلنسانية

المنممةةةةات غيةةةةر الحكوميةةةةة المحليةةةةة تقةةةةوم فةةةةي جزيةةةةر  سةةةةقطرى، 
(NGOs )دول الخلةةيخ خةةالل تها قةةدمتةةي توزيةةع إمةةدادات اإلغاثةةة الب

سةةبوا الماضةةي. وهةةذا يشةةمل المةةواد الغذائيةةة والخيةةام والبطانيةةات األ
المستشةفى ال يةزال (. NFIsوالفر  والمةواد غيةر الغذائيةة األخةرى )

غمةر الميةا  ، علةى الةرغم مةن في العمةل مستمرا   في الجزير الموجود 
طةةن متةةري  700جهةةود لتفريةةغ بةةذل  أيضةةا   يجةةري. وأجةةزا  بعض لةة
(MT من إمدادات اإلغاثةة مةن سةفينة ) اإلمةارات العربيةة تابعةة لدولةة

 شةاط  علةىسةو لرل يهاسةع  نةاثالعاصةفة أكانت قةد حاصةرتها  المتحد 
المنممةةة الدوليةةة للهجةةر  ومنممةةة الصةةحة العالميةةة وم وتقةةالجزيةةر . 

سةقطرى إلةى  بوضع خطط إلرسال مواد غيةر غذائيةة وإمةدادات طبيةة
 .اتبالطائر

األمةةم المتحةةد   لمفوضةةيةتابعةةة شةةاحنة  21 أصةةل أربعةةة مةةنوصةةلت 
اليونيسةف منممةة و المنممة الدوليةة للهجةر و السامية لشؤون الالجئين

الشةةةاحنات  بينمةةةا تةةةأخرتالمكةةةال،  إلةةةىنقةةةل المسةةةاعدات مةةةن عةةةدن وت
تحميةل شةاحنة إضةافية  ويجري حاليا  المتبقية بسبب سو  حالة الطرق. 

تسةع بةين مةن وفةي عةدن. الصحية النمافة  اتلزممستبليونيسف ل تابعة
تحتةةةوي علةةةى ولمفوضةةةية ومنممةةةة الصةةةحة العالميةةةة تابعةةةة لشةةةاحنات 

تحميلهةةا فةةي صةةنعا  طبيةةة التةةي تةةم المةةدادات اإلغذائيةةة والمةةواد غيةةر ال
ابعةةةة لمنممةةةة الصةةةحة شةةةاحنة واحةةةد  فقةةةط توصةةةلت الليلةةةة الماضةةةية، 

الحصةول الشةاحنات المتبقيةة فةي انتمةار ال تةزال المهر  و إلى العالمية
 .ة  أمنييراتصعلى 

 مجموعةات المةواد غيةر الغذائيةة والخيةام المنفةذوالشةري  مفوضية األمةم المتحةد  السةامية لشةؤون الالجئةين ت وفرتشرين الثاني، نوفمبر/ 8 إلى 2 خالل الفتر  من
 طقم مطبخ. 930و ،  للنوم ودال  بالستيكيةحصير 1,676، ةوبطاني فرشا   4,092( في شبو  وحضرموت. وهذا يشمل ا  شخص 5,430أسر  )حوالي  838ل

  ايةلتةر مةن الم 76,000محافمةة شةبو  )ب( في منطقة ميفعة ا  شخص 10,133أسر  ) 1,447إلى نقل الميا  يوميا  المنفذون يواصل شركا  المنممة الدولية للهجر  
 (.لتر يوميا   8,000أبين )بمحافمة ( في منطقة زنجبار شخصا   441) أسر  63( وإلى يوميا  

مسةةتلزمات النمافةةة  أيضةةا  اليونيسةةف منممةةة  وسةةتوفر. بعنايةةة مراقبةةة األمةةراض ورصةةد األوبئةةة المحتملةةةب ةالصةةحفةةي مجةةال األمةةم المتحةةد  وسةةائر الشةةركا   قةةومت
مةن البسةكويت عةالي  ا  طنة 30ن توزيةع و  المنفةذؤبرنامخ األغذيةة العةالمي وشةركا ، يواصللغذا با وفيما يتعلقفي حضرموت وشبو  خالل األيام المقبلة. الصحية 

األغذيةة برنةامخ  مةن قبةلشةخص،  30,000هدف سةتلةذي يالتوزيةع العةام لاغذيةة، اكمةا يةتم تنمةيم شةخص.  25,000 ونسةتهدفيالطاقة في شبو  وحضرموت، و
 في المناطق المتضرر .العالمي 
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