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  قائم على المبادئي تعبئة وتنسيق العمل اإلنساني الفعال والهة مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( مهم

 شراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.بال
 نقذ األرواحنالتنسيق ب

 
النظام مركز البحوث المشتتر//الحكومة اليمنية/وزارة اإلدارة المحلية/الجهاز المركزي لإلحصاء/تحليل وإدارة بيانات الرسم البياني/المصادر:  تأثير إعصاري تشاباال وميغ

  االعاصير للتحذير من العالمي لإلنذار بالكوارث وتنسيق االستجابة/المركز المشتر/

 الرسائل الرئيسية

  إلى عدم اإلبالغ عن أي ضتحايا جتددو وال يتزال العتدد اإلجمتالي ل شتخان التذين لقتوا مصترعهم جتراء  آخر األنباء الواردة من جزيرة سقطرىتشير

 في جميع المناطق المتضررة في اليمن. 26اإلعصارين 

  رموتو أسرة متضررة غير نازحتة فتي محتافظتي شتبوة وحضت 6,400تشير التقارير الواردة من المنظمات غير الحكومية المحلية إلى وجود أكثر من

 أسرة نازحة. 1,500باإلضافة إلى أكثر من 

 ع توسيع نطاق االستجابة اإلنسانية مستمر. وقتد وصتلت متواد غذا يتة وخيتام وبطتاطين إضتافية إلتى ستقطرىو وتواصتل األمتم المتحتدة وشتركا  ا توزيت

 الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمواد غير الغذا ية والخيام في حضرموت وشبوة وأبين.

 ة عامة عن الوضعلمح

 ال يبدو أن منطقة الضغط المنخفض االستوا يو التي تشق طريقها إلى البحر العربيو ستتحول إلى عاصفة مدارية في الوقت الرا ن. 

جتراء اإلعصتارين  تشير آخر األنباء الواردة من جزيرة سقطرى إلى عدم اإلبالغ عن أي ضحايا جددو وال يزال العتدد اإلجمتالي ل شتخان التذين لقتوا مصترعهم
ت بالبنيتتة فتي جميتع المنتتاطق المتضتررة فتي التتيمن. توشت/ الستتلطات المحليتة فتي ستتقطرى علتى االنتهتاء متتن تقيتيم االحتياجتتات اإلنستانية واألضترار التتتي لحقت 26

بتتج جهتتود االستتتجابة واإلنعتتاا. واستتتناداق إلتتى  التحتيتتة فتتي الجزيتترةو بمتتا فتتي ذلتت/ المنتتازلو ومتتن المقتترر أن يكتتون جتتا زاق فتتي األيتتام القليلتتة المقبلتتة لكتتي تسترشتتد
 ( والخيام والمستلزمات الطبية.NFIsالمعلومات المتاحةو ال تزال األولويات  ي الغذاء والوقود والمواد غير الغذا ية )

لمتضررين في محافظة شتبوة. فتي قريتة جتالءو ( االحتياجات المستمرة بين السكان اNGOsوتبرز التقارير الواردة من ا تالف المنظمات غير الحكومية المحلية )
أسترة ويقيمتون ا ن متع األصتدقاء واألقتارب وفتي المبتاني العامتة فتي مختلتف قترى مديريتة رضتوم. فتي ب تر  212منزالق بأضرارو وبالتتالي نزحتت  250أُصيب 
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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الش ون اإلنسانية )أوتشا(
 www.unocha.org بالتنسيق ننقذ األرواح |

 لمزيد من المعلوماتو ُيرجى االتصال ب:

  jensen8@un.orgو ر يس المكتبو تروند ينسن
  thomasp@un.orgو نا ب ر يس المكتبو المركز اللوجيستي في عّمانو بول توماس

 6288 367 917 1+  و  اتف:weatherill@un.orgو مكتب تنسيق الش ون اإلنسانية في نيويور/و شعبة التنسيق واالستجابةو جيمس ويذريل
  www.unocha.org/yemen  |www.unocha.org | www.reliefweb.intتحديثات مكتب تنسيق الش ون اإلنسانية العاجلة متوفرة على المواقع التالية: 

 

(. وباإلضافة إلتى ذلت/و يوجتد متا يقتدر بنحتو 81( ورضوم )292)أسرةو وتقيم غالبيتهم العظمى في مديريتي ميفعة  400منزالق ونزحت أكثر من  41عليو ُدمر 
 متضررة غير نازحة في مديرية رضومو معظمهم في حاجة إلى الخيام والفرا والبطانيات ومواد الطهي والغذاء. أسرة 1,430

في حضترموتو أفتاد ا تتالف المنظمتات غيتر الحكوميتة المحليتة أن  نتا/ أكثتر متن 
أستتترة فتتتي المكتتتالو  2,324أستتترة متضتتتررة غيتتتر نازحتتتةو بمتتتا فتتتي ذلتتت/  5,000

أسترة فتي الريتدة وقصتيعرو  157أسترة فتي الحتاميو و 326في برومو و 2,200و
أستترة نازحتتةو تقتتيم  900أستترة فتتي التتديس الشتترقية. كمتتا أبلغتتوا عتتن وجتتود  53و

(و متن بيتنهم متا يقترب متن 240( والمكتال )736الغالبية العظمتى متنهم فتي بتروم )
 أسرة تتخذ لها مالذاق داخل المدارس. 150

 االستجابة اإلنسانية

( KSCمركتتز الملتت/ ستتلمان لإلغاثتتة واألعمتتال اإلنستتانية )فتتي ستتقطرىو أرستتل 
طتترد متتن  7,000طنتتاق متتن اإلمتتداداتو بمتتا فتتي ذلتت/  24طتتا رتين أمتتس تحمتتالن 

بطانيتتةو وقتتد تتتم توزيعهتتا علتتى المجتمعتتات  300خيمتتة و 100المتتواد الغذا يتتةو و
المتضررة في محيط المطار. وُتبتذل جهتود إلنشتاء ممتر متن شتأنج أن يستهل عمليتة 

( متتن إمتتدادات اإلغاثتتة متتن الستتفينة التابعتتة لدولتتة MTطتتن متتتري ) 700ريتتغ تف
اإلمارات العربية المتحدةو والتي لم تتتمكن متن الرستو بستبب األضترار التتي لحقتت 

 بالميناء.

وقد أعلن مركز المل/ سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنستانية عتن خطتط إلرستال ثتالث 
زيرة ستقطرى األستبوا المقبتلو وال تتزال طا رات إضافية محملة باإلمدادات إلى ج

واألمم المتحدة وشركا  ا بصدد عمل الترتيبتات الالزمتة إلرستال طتا رتينو واحتدة 
طنتاق متن المستتلزمات الطبيتة  6.6من جيبوتي واألخرى من نيروبيو وعلى متنهمتا 

طنتتاق متريتتاق متتن المتتواد غيتتر الغذا يتتة. كتت جراء وقتتا ي ضتتد المالريتتا وحمتتى  48و
ستقوم وزارة الصحةو بتدعم متن األمتم المتحتدة وستا ر الشتركاء فتي مجتال  الضن/و

 ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية في األسبوا المقبل. 20,000الصحةو بتوزيع 

يواصل برنامج األغذية العالمي وشركا ه المنفذون توزيع البستكويت عتالي الطاقتةو 
شبوة وحضرموت.  شخن تضرروا من اإلعصار في 25,000ويستهدف حوالي 

شخصتتاق علتتى البستتكويت عتتالي  8,309نوفمبر/تشتترين الثتتانيو حصتتل  11وحتتتى 
 2,000 فتتي بتترومو و 2,250شخصتتاق فتتي المكتتالو و 3,259الطاقتتةو بمتتا فتتي ذلتت/ 

طترد غتذا ي إضتافي إلتى  400في غيل باوزير. كما تم إرسال  800في رضومو و
فترد( لمتدة  4,200أسترة ) 600طترد غتذا ي مدينتة عتدن إلتى شتبوة اليتوم. وتكفتي  تذه الكميتة إلطعتام  200المكال أمس من قبل منظمة إنسانية دوليتةو وستيغادر 

 تصل إلى أسبوعين.

خيمتة فتي ميفعتة  112مجموعتة متواد غيتر غذا يتة و 663ضية األمم المتحدة السامية لش ون الالج تين والشتري/ المنفتذ نوفمبر/تشرين الثانيو وزعت مفو 10في 
شخصتاقو بعضتهم يحتمتون فتي مراكتز جماعيتة أو يقيمتون فتي العتراء. وباإلضتافة إلتى ذلت/و تتم توزيتع  3,150 اجر وبروم في محافظة شبوةو حيث وصلت إلتى 

شخصتتاق فتتي حضتترموتو معظمهتتم فتتي عتتزان وجتتالء والستتبعين والحفتتا. وقتتد أرستتل مركتتز الملتت/ ستتلمان لإلغاثتتة  4,431 يتتة علتتى مجموعتتة متتواد غيتتر غذا 840
 طناق من مواد اإلغاثةو تتكون أساساق من الخيام والبطانياتو إلى المكال وشبوة والمهرة. 128واألعمال اإلنسانية أيضاق قافلة شاحنات تحمل 

شخصتاق( فتي زنجبتار. ومتن  224أسترة ) 32فترد( فتي ميفعتةو و  8,800أسترة ) 1,257لهجترة نقتل الميتاه يوميتاق فتي شتبوة وأبتين إلتى واصلت المنظمة الدولية ل
 طناق من مستلزمات النظافة الصحية إلى حضرموت اليوم لتوزيعها من قبل الشركاء الوطنيين. 27المتوقع أن تصل شاحنات اليونيسف التي تحمل أكثر من 

طنتاق متريتاق متن  53شاحنة التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لش ون الالج ين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة اليونيسفو والتي تنقل أكثر من  17لال تزال ا
ستالكة فتي الوقتت الحتاليو  المواد غير الغذا ية ومستلزمات النظافة الصحية من عدن إلى المكالو محتجزة في محتيط أحتور وشتقرة فتي محافظتة أبتين. الطترق غيتر

شتاحنات التابعتة  وتعمل شركات النقل على نقل اإلمدادات إلى سيارات أصغر حجماق حتى تتمكن من الوصول إلى طرق بديلة ت دي إلى المكال. ولم تحصل الثماني
طتن متتري  200كن من المغادرةو و ي تحمل ما يقرب متن للمفوضية ومنظمة الصحة العالمية في صنعاء بعد على الموافقة األمنية من السلطات المحلية حتى تتم

 من المواد غير الغذا ية واإلمدادات الطبية.
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 يتوزيع البسكويت عالي الطاقة من قبل برنامج األغذية العالمي    تصوير: جمعية التكافل اإلنسان
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