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 شراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.بال
 األرواحنقذ نالتنسيق ب

 الرسائل الرئيسية

  الضغط المنخفض االستوائي، التي تشق طريقها إلى بحر العرب، ستتحول إلى عاصفة استوائية في الوقت الراهن.نطقة مال يبدو أن 

  فري جميرع المنراطق  26، ليصل العدد اإلجمالي لألشخاص الذين تم اإلبالغ عن مصررعهم جرراإ إعصرارين إلرى 18ارتفع عدد القتلى في سقطرى إلى
 المتضررة في اليمن.

  د المتحدة وشركاؤها إيصال اإلمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى المناطق المتضررة، وستستمر في توزيع المواد الغذائيرة والخيرام والمرواتواصل األمم
 غير الغذائية والمياه الصالحة للشرب في محافظات أبين وشبوة وحضرموت.

 لمحة عامة عن الوضع

تبدد اإلعصار المداري مير  علرى البرر الرئيسرى 
نوفمبر/تشرين الثاني، ولرم يتسربب  10لليمن في 

في هطول أمطار غزيررة أو هبروب ريراو قويرة. 
وال يبرررررررردو أن منطقررررررررة الضررررررررغط المررررررررنخفض 

إلرى بحرر العررب، االستوائي، التي تشق طريقها 
سرروت تتحررول إلررى عاصررفة اسررتوائية فرري الوقررت 

 الراهن.

تشررير تقررارير إضررافية مررن جزيرررة سررقطرى إلررى 
شخصررررراذ، وبرررررذل  يصرررررل عررررردد  18مصرررررر  

األشررخاص الررذين تررم اإلبررالغ عررن مقررتلهم جررراإ 
فررررري جميرررررع المنررررراطق  26اإلعصرررررارين إلرررررى 

المتضرررررررة فررررري الررررريمن. وال ترررررزال السرررررلطات 
أشررررخاص فرررري عررررداد  المحليررررة تبلرررر  عررررن سررررتة

المفقودين فري سرقطرى، والتردمير الكامرل ألكثرر 
منررزل، وتشررير التقررديرات إلررى أن مررا  500مررن 

منررزل قررد أتصرريبت ب ضرررار  3,000يقرررب مررن 
ر  جزئية. ال يزال عدد النازحين في سقطرى يتقردر

شررخص ، وقررد  18,000أسرررة   3,000بنحررو 
تررم إجررالإ جررزإ مررن سرركان عبررد الكرروري، وهرري 

رة تقرررع قبالرررة جزيررررة سرررقطرى، جزيررررة صرررغي
ونقلهم إلى حضرموت. تضرر عدد من مخرازن 
الغررررذاإ بسرررربب الفيضررررانات، وال تررررزال معظررررم 
الطررررررق مغلقرررررة، وهنرررررا  نقرررررص فررررري الوقرررررود 
والكهرباإ. وعلرى الررغم مرن تحسرن الطقر ، ال 

  إلرى NGOsلسرلطات المحليرة والمنظمرات غيرر الحكوميرة  يستطيع العديد من الصيادين الخروج إلى البحر بسبب تعررض قرواربهم ألضررار جسريمة. وأشرارت ا
   والخيام والمستلزمات الطبية بوصفها أولويات عامة.NFIsوجود احتياجات كبيرة في جنوب الجزيرة، وأبرزت نقص الوقود والمواد غير الغذائية  

جميع المناطق المتضررة، بما في ذلر  أبرين وشربوة وحضررموت والمهررة وانعدام فرص الوصول إلى  -معظم خطوط الشبكة الهاتفية معطلة  -انقطا  االتصاالت 
وة، تشرير وسقطرى، جعل من الصعب على المجتمع اإلنسراني تحديرد العردد اإلجمرالي لألشرخاص الرذين أصربحوا بحاجرة إلرى المسراعدة نتيجرة ل عصرارين. فري شرب

. هرذا باإلضرافة إلرى أولئر  المحتراجين بالفعرل إلرى شركل 18,000ن اإلعصار قد يصل إلرى تقديرات برنامج األغذية العالمي إلى أن عدد األشخاص المتضررين م
شخص في شبوة وما يقرب من مليون شخص فري حضررموت. وهنرا  أيضراذ  440,000من أشكال المساعدة اإلنسانية بسبب األزمة الحالية. وهذا يشمل أكثر من 

ة المحلية تفيد ب ن بعض األسر بدأوا في العودة إلى ديارهم، مع انخفراض فري عردد النرازحين الرذين يتخرذون تقارير وردت من عدد قليل من المنظمات غير الحكومي
سروت يصربم مرن الممكرن مالذاذ في المباني العامة. وبعد تحسن شبكات االتصاالت في المناطق المتضررة واالنتهاإ من التقييمات التي يجريها الشرركاإ المنفرذون، 

 أكثر اكتماالذ لالحتياجات اإلنسانية واألضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية.الحصول على صورة 

 االستجابة اإلنسانية

طرائرة محملررة بامرردادات اإلغاثرة قررد وصررلت مرن دول الخلرريج منررذ وصرول إعصررار تشرراباال إلرى اليابسررة علررى  20أفرادت السررلطات المحليررة فري جزيرررة سررقطرى أن 
 700د الغذائية تلفت من جراإ المياه التي غمرت المستودعات. وقد أدت األضرار التي لحقت بالمينراإ إلرى بردإ الجهرود الراميرة لتفرير  الجزيرة، ولكن بعض الموا

نة.   مررن إمرردادات اإلغاثررة مررن سررفينة تابعررة لدولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة، ويحرراول السرركان فرري الوقررت الررراهن بنرراإ ممررر للوصررول إلررى السررفيMTطررن متررري  
السرتجابة. وأعلنرت وتواصل المنظمات غير الحكوميرة المحليرة توزيرع مرواد اإلغاثرة، علرى الررغم مرن أن األضررار التري لحقرت بالبنيرة التحتيرة قرد أدت إلرى تبراطؤ ا

أسرررة  500طرررد غرذائي علررى  25,000اللجنرة العليررا ل غاثرة فرري الكويررت، وهري ائررتالت يضرم عرردد مررن المنظمرات غيررر الحكوميررة الكويتيرة، أنهررا سرتقوم بتوزيررع 
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تصوير: فهمي محمد سعيد                                              الفيضانات في جزيرة سقطرى                 
 سلمان



|2  

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  أوتشا 
 www.unocha.org األرواو |بالتنسيق ننقذ 

 لمزيد من المعلومات، يترجى االتصال ب:

  jensen8@un.org، رئي  المكتب، تروند ينسن
ان، بول توماس   thomasp@un.org، نائب رئي  المكتب، المركز اللوجيستي في عمر

 6288 367 917 1+  ، هاتت: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 متوفرة على المواقع التالية: 

 

ل طرائرتين، فرد ، ويتعد هذا بمثابة إضافة إلى توزيع مماثل قامت به اللجنرة فري األسربو  الماضري. تقروم األمرم المتحردة وشرركاؤها بعمرل ترتيبرات إلرسرا 3,500 
 طناذ مترياذ من المواد غير الغذائية. 48طناذ من المستلزمات الطبية و 6.6واحدة من جيبوتي واألخرى من نيروبي، وعلى متنهما 

لمكرال شاحنة تابعة لمفوضرية األمرم المتحردة السرامية لشرؤون الالجئرين والمنظمرة الدوليرة للهجررة ومنظمرة اليونيسرت وتنقرل المسراعدات مرن عردن إلرى ا 17تزال  ال
سريارات أصرغر حجمراذ يمكنهرا محتجزة بسبب سوإ حالة الطرق. وتتبذل اآلن جهود إلصالو الطرق وجعلها مالئمة لمرور المركبات، وربما يتم نقل اإلمدادات إلى 

تظار الحصرول علرى أن تمر عبر المناطق المتضررة. وال تزال ثماني شاحنات تابعة للمفوضية ومنظمة الصحة العالمية ومتجهة إلى المكال موجودة في صنعاإ بان
 الموافقة األمنية من السلطات المحلية للسماو لها بالمغادرة.

يقرررروم برنررررامج األغذيررررة العررررالمي وشررررركاؤه 
طناذ من البسكويت عرالي  30المنفذون بتوزيع 

شرخص  25,000الطاقة، ويستهدفون حروالي 
 8تضررررررررررروا مرررررررررن اإلعصرررررررررار. وحترررررررررى 

 6,700ن أكثرر مرن نوفمبر/تشرين الثاني، كرا
شرررخص قرررد حصرررلوا علرررى البسررركويت عرررالي 

 3,259الطاقرررة فررري حضررررموت، مرررن بيرررنهم 
فررررري برررررروم،  1,500شخصررررراذ فررررري المكرررررال، 

في غيل باوزير.  800في رضوم، و 1,150
كمرررا يخطرررط برنرررامج األغذيرررة العرررالمي لتنفيرررذ 
التوزيرررررع العرررررام لألغذيرررررة، الرررررذي يسرررررتهدت 

شخص تضرروا من اإلعصار فري  30,000
 ة وحضرموت، فور ظهور نتائج التقييم.شبو

نوفمبر/تشرررررررين الثرررررراني، وزعررررررت  10 فرررررري
مفوضرررررية األمرررررم المتحررررردة السرررررامية لشرررررؤون 

مجموعة مرواد  585الالجئين والشري  المنفذ 
خيمررة فرري ميفعررة هرراجر  112غيررر غذائيررة و

 2,712وبررررروم فرررري شرررربوة، ووصررررلت إلررررى 
شخصرراذ، بعضررهم يتخررذون مررالذاذ فرري مراكررز 

يمون في العراإ. وباإلضافة إلرى جماعية أو يق
شخصراذ فري حضررموت، معظمهرم فري عرزان وجريالإ السربعين والحفرا. إجمراالذ، حصرلت أكثرر مرن  2,466مجموعة مرواد غيرر غذائيرة علرى  708ذل ، تم توزيع 

 أسرة متضررة من األعاصير على مواد غير غذائية. 1,550

 8,800أسررة   1,257وتواصل المنظمة الدولية للهجرة نقل المياه يومياذ في شبوة وأبين، علرى الررغم مرن أن عردد األشرخاص الرذين تصرل إلريهم قرد انخفرض إلرى 
 لقرى المتضررة.شخصاذ  في زنجبار  محافظة أبين ، وذل  بسبب نقص الوقود وصعوبة الوصول إلى بعض ا 224أسرة   32فرد  في ميفعة  محافظة شبوة  و

زمات النظافررة تقرروم األمررم المتحرردة وسررائر الشررركاإ فرري مجررال الصررحة بمراقبررة األمررراض ورصررد األوبئررة المحتملررة بعنايررة. وسررتوفر منظمررة اليونيسررت أيضرراذ مسررتل
 الصحية في حضرموت وشبوة خالل األيام المقبلة.

 .2015بر/تشرين الثاني نوفم 12الموافق  خمي المقبل يوم ال العاجل سيتم إصدار التحديث
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