
افظات املتضررة من الفيضانات   ة العاملية لتقديم يِد العون إ ا ٌع ملنظمة ال تحرٌك سر

  اليمن 

  

لية املتضررة   -- 2022آب/ أغسطس  16صنعاء،  تمعات ا عة الحتياجات ا  استجابة سر

ية  ة العاملية إمدادات   ال
ُ
اتمن الفيضانات  اليمن، قدمت منظمة   ،ومستلزمات مخت

كة جنًبا إ جنب مع السلطات   وَدَعَمت فرق الطوارئ املتخصصة والبعثات امليدانية املش

ي. سا اء  مجال العمل اإل ية الوطنية وغ ذلك من الشر  ال

  

ائلة عدة محافظات  اليمن منذ منتصف تموز/ يوليو  ع إثر    2022 واجتاحت فيضانات 

لية، فقد تضرر عشرات اآلالف ح اآلن، إذ تأثر ما  رةأمطار موسمية غز  حسب السلطات ا . و

د ع  ة ع امتداد  85أسرة   35000يز  محافظة.    16مدير

 

م أطفال،  محافظات البيضاء وعمران وذمار   77 ُتووع أقل تقدير،  ة   ًصا، بي و

ية األساسية 
ْ
وح والبـِ قت أضرار بالغة بمواقع ال ِ

َ
بما    -ومأرب وصنعاء. عالوة ع ذلك، 

اصة. ات ا دمات العامة واملمتل   ذلك إمدادات املياه وا

 

ي، كما    عة فرق طوارئ متخصصة وست سيارات إسعاف ميدا َل دعم املنظمة  أر
َّ
َمث

َ
وت

شأت  رت آالف من مال األسر  نقطة للكشف املب 34أ ئة  محافظة مأرب حيث ُدّمِ كر عن األو

د من اإلمدادات   رسلت املز
ُ
افظات تضرًرا. كذلك أ ا واحدة من أك ا النازحة، مما يجعل

عة وفرق الطوارئ الطبية   صصة للطوارئ إ فرق االستجابة السر ية األساسية ا ال

مة. ت ور و ة وا   محافظات 

  



ا من إمدادات وقود تبلغ و  رً ا إ  144600اإلضافة إ ما تقدمه املنظمة ش ً شفى،    11ل مس

 
ً
ية دون الوطنية، خطة موعة ال اك مع ا ة   أعدت املنظمة، باالش ب ومجا شاملة للتأ

ات ت َدت املركز الوط  ديدة، كما َزوَّ رة والفيضانات  محافظة ا   طول األمطار الغز

ة بمعدات، ودرَّ  ة العامة املركز ا.    25ت ال ري للمالر يص ا ات ع ال   ف مخت

  

ة العاملية  اليمن: "إن خطر اإلصابة باألمراض   م رشاد، ممثل منظمة ال وقال الدكتور أد

ة ا من األمراض السار ا وغ ول ا وال ور.    ،املنقولة باملياه والنواقل، مثل املالر آخذ  الظ

اية آب/ أغسطس  رة إ  ع استمرار األمطار الغز
ُّ
نا  2022ونظًرا لتوق ْعَنا نطاق استجاب ، فإننا َوسَّ

ن ولتو أي تفٍش محتمل لتلك األمراض". اص املتضرر    للوصول لأل

 

جري حالًيا  يل إضافية  مجموعات تج و دية، واختبارات  ا، وسوائل ور ول صية  عالج ال

موعة  لة  ا، ووحدات ُمكِمّ ول عة لل ن  اسر كة ب صصة للطوارئ املش ية ا ألدوات ال

االت. وستواصل املنظمة تقديم املساعدة وفًقا ملا يقتضيه املوقف.     الو

 

د من املعلومات، ُير التواصل مع:   ملز
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