
 

 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

 

 نظرة عامة حول األوضاع 

أغسطس  من  األول  واألسبوع  يوليو  من  الثاني  النصف  تميز 

جميع  في  النطاق  الواسعة  والسيول  الشديدة  الغزيرة  باألمطار 

اليمن.   مأنحاء  تزال  البلد  وال  أنحاء  من  تعظم  األمطار  عاني  أثر 

، آالف األسر النازحة متضررةالتي تركت  المدمرةالغزيرة والسيول 

  حطمة.الموالعشرات من الضحايا المدنيين، والممتلكات 

كثر في جميع أنحاء    32تضررت   معظمهم في   –البلد  ألف أسرة أو أ

النزوح  مواقع   اإليوائيةتضرر  مع    –ومساكن  وسبل  مساكنهم   ،

  المياه. عيشهم، ومصادر 

المتوقع   األمطار    استمراريةومن    20حتى  الغزيرة  هطول 

المبكرة   اإلنذارات  بحسب  الزراعية لألرصاد  أغسطس،  الجوية 

والزراعة لألمم  منظمة  أغسطس من قبل    7في  الصادرة   األغذية 

، متسببة  األجزاء المنكوبة أصًلا في اليمن، مما يهدد  )الفاو(  المتحدة

من المتوقع أن يتضرر   وفقدان سبل العيش.بالمزيد من النزوح  

في  20,000نحو   السيول  من  السهول/األراضي   شخص 

والمحويت وحضرموت وحجة  محافظات  في  المنخفضة   الحديدة 

     تعز.ولحج وريمة وصعدة وصنعاء وشبوة و 

 

 األثر اإلنساني واالحتياجات  

محافظة في الفترة    16مديرية في    85في جميع أنحاء    –ح  معظمهم في مواقع ومساكن النزو  –أسرة    35,000نحو  تضررت    شركاء،الاألولية الواردة من السلطات و بحسب التقارير

ا للتقارير الواردة من السلطات،  أسرة متضررة.    13,000عمل شركاء العمل اإلنساني على التحقق من    .أغسطس  10يوليو و  28ما بين   ا على األقل  77  ُقتلوفقا م من بينه  ،شخصا

، في محافظة مأرب 2و  ؛والشاهل في محافظة حجةفي مديريتي المحابشة    11مديرية عبس وفي    27و  ؛في محافظات البيضاء وعمران وذمار وصنعاء وأمانة العاصمة  37،  أطفال

محافظات كبيرة على المساكن اإليوائية والممتلكات الخاصة في  حدوث أضرار    إلىالتقارير    أشارتالشاهل في محافظة حجة. وفي مديرية    حدوث انهيارات أرضيةجراء  جرحى    7مع  

 الجوف وحجة ومأرب وصنعاء.  

ا للتقارير الواردة من .  بشدة من األمطار والسيولمحافظات الضالع، والجوف، والحديدة، وحجة، ومأرب، وصنعاء  تضررت  الفترة المشمولة بالتقرير،  خًلل    في محافظة مأرب، وفقا

ا 197تضرر، الوحدة التنفيذية للنازحين كبر موقع بأضرار مختلفة المساكن اإليوائية، وأفادت التقارير إلى تضرر آالف ح جراء السيولللنزو موقعا للنزوح  ، من بينها موقع الجفينة، أ

كانت معظم  منها بصورة جزئية.    10,972وتضررت  ،  المساكن اإليوائيةمن    2,577، بينما ُدمرت  أسرة تضررت  13,550وأبلغت السلطات أن نحو  أسرة.    11,000الذي يستضيف  

ا للتقارير األولية الضالع،  في محافظة    بًلغ عنها.في المائة من األضرار التي تم اإل  94تا  ب ومأرب الوادي، اللتان شهدرفي مديريتي مدينة مأاألضرار المرتبطة بالمأوى متركزة   وفقا

في الفترة مديريات الحشا ودمت وقعطبة  ضربت األمطار الغزيرة والسيول  ،  ، وآلية االستجابة السريعة، وشركاء الهًلل األحمرالسلطات، وتنسيق وإدارة المخيماتالصادرة من  

وتشير التقارير أن األسر المتضررة   مديرية الحشا.مجتمع المهمشين في  ، من بينهم  المختلفةح  أسرة في أنحاء مواقع النزو  400األضرار بنحو  أغسطس، مما ألحق    10و  4ما بين  

       ودعم المياه والصرف الصحي والنظافة.، والمساعدات الغذائية، مجموعة المواد اإليوائية الطارئة، والمواد غير الغذائيةتحتاج إلى 

  15,000م اإلبًلغ عن تضرر ما يقدر بنحو  ، توالتعاون الدوليا للمجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية  . ووفقا سيولكما تضررت محافظة حجة بشدة من األمطار وال

غسطس، بعد  أ  4التحقق من األسر المتضررة في    عملية  أسرة أو تقيم في مواقع استضافة متضررة في جميع أنحاء المحافظة، مع كون مديرية عبس األشد تضررا. وبدأ الشركاء

 ال تزال جارية. عمليات التقييمأسرة، في حين أن  000,6الوصول. وحتى اآلن، تم التحقق من حوالي تتعلق ب أن واجهوا تحديات

المجلس األعلى إلدارة   منبلغت التقارير الواردة  وفي الجوف، كانت بلدة الحزم في مديرية الحزم األكثر تضررا، حيث انهارت عدة مبان وغمرت المياه الجزء األكبر من البلدة. وأ

كثر من    عن تضرراون الدولي  والتعوتنسيق الشؤون اإلنسانية   تنسيق قطاع  وتحقق شركاء مجموعة    .أسرة في مديرية الحزم  1,600، بما في ذلك  ديريةم  12أسرة في    4,200أ

ال  300يوليو، تضررت    26. وفي  ديريةم  12من أصل  مديريات    9ا للنزوح في  موقعا   28أسرة في    1,000من تضرر ما يقرب من    خيماتوإدارة الم في   سيولأسرة إضافية من 

 محافظة صعدة، ولحقت أضرار بمآوها وأدواتها المنزلية.  
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 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  

أضرارا   الغزيرة  القوية واألمطار  الرياح  اإليوائيةألحقت  الحديدة يومي    بالمساكن  النزوح في محافظة  وإدارة مجموعة  ا لشركاء  أغسطس. ووفقا   9و  2في مواقع  قطاع تنسيق 

ا للنزوح في مديريات الخوخة والتحيتا وحيس في محافظة الحديدة. وأشارت التقارير األولية إلى أن األشخاص المتضررين  موقعا   25في    مسكن إيوائي  395تضرر حوالي    المخيمات،

 . على التنسيق من أجل االستجابة شركاء العمل اإلنساني يعملو  ةالطارئ اإليوائيةمجموعة مواد يحتاجون إلى 

 900تضررت حوالي    ،لتقارير شركاء العمل اإلنسانيا  وإلحاق أضرار بالعديد منها. ووفقا   امبنا   15، حيث أفادت التقارير بانهيار نحو  بشكل كبيروغمرت المياه مدينة صنعاء القديمة  

كثر من  وأمانة العاصمةأسرة في مواقع النزوح في محافظات البيضاء وعمران وذمار وصنعاء   أسرة في سبع مديريات من محافظة المحويت    60. باإلضافة إلى ذلك، تضررت أ

، مع تضرر السيول  جراءالطرقات في مديرية جبلة    ةنازحة في موقع مصلحأسرة    22ا لشركاء العمل اإلنساني، تضررت حوالي  يوليو. في محافظة إب، وفقا   28في    سيولال  جراء

لتحديد عدد األشخاص    التقييم السريعة لًلحتياجاتعمليات  جري وكاالت المعونة  أسر نازحة في ثًلث مديريات. وتُ   110. في محافظة شبوة، تضررت نحو  اإليوائية  مساكنها

واألغطية  ،بالمساكن اإليوائيةاالحتياجات الفورية  تمثلت، االحتياجات األولية تقييمعمليات فيها الشركاء  أجرىا. وفي المناطق التي إلحاحا  شدالمتضررين وتحديد االحتياجات األ

 النظافة.  أطقم موادو ،واألدوات المنزلية ،والمواد الغذائية )الطرابيل(، البًلستيكية

 

 االستجابة اإلنسانية والفجوات  

شركاء العمل  في العديد من المناطق المتضررة، في حين يواصل    وال زالت عمليات التقييم مستمرةتحركت منظمات اإلغاثة بسرعة لتوفير اإلغاثة الفورية لألسر المتضررة.  

 م المتحدة، وشركاء الهًلل األحمر، االستجابة لًلحتياجات الفورية للمتضررين والنازحين.، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ووكاالت األماإلنساني

  3,500والنازحين في جميع أنحاء المحافظات المتضررة. وتم تزويد ما يقرب من    سيولا من المتضررين من الشخصا   2,789إلى  قدم شركاء آلية االستجابة السريعة المساعدات  

كثر من   في المناطق المتضررة. األساسية النظافة   مواد مجموعةأسرة. كما تم توزيع  4,000أسرة بمساعدات المأوى، في حين دعم شركاء مجموعة األمن الغذائي والزراعة أ

العمل   شركاءنازح. في محافظة حجة، يجري  5,000ألكثر من  حاوية مياه 1,500 نحوو  مواد النظافةمن مجموعة  700ما يزيد عن  قديمت  أغسطس 1في  في محافظة مأرب، تم 

مواد غير غذائية إلى  ال  ةغذائية ومجموع  للتحقق من عدد األشخاص المتضررين واحتياجاتهم وكذا تنسيق االستجابة. قدم شركاء الهًلل األحمر سًلالا   عمليات التقييماإلنساني  

 . المأوى  من مجموعة مواد  50غذائية والغير    من المواد   200المأوى والمواد غير الغذائية  قطاع  أغسطس. ووزعت مجموعة    2ضعفا في عبس في    األشد من األسر النازحة    1,500

 مجموعة  حصلت علىو  الشروط/معاييرال أسرة منها    343أسرة متضررة في مديرية الحزم، استوفت    733  آلية االستجابة السريعةقطاع  منذ بداية أغسطس، حددت مجموعة  

أسرة في األيام المقبلة. ووزع الهًلل األحمر    343لتقديم مساعدات نقدية متعددة األغراض إلى  بالتخطيط  آلية االستجابة السريعة    شركاءقوم  آلية االستجابة السريعة. وي  مواد

في مدينة الحزم السيول  على المتضررين من    اد النظافةمن مجموعة مو  3,000، ويخطط شركاء المياه والصرف الصحي والنظافة لتوزيع  من مجموعة مواد المأوى  250اليمني  

 توزيعها. يتم من المواد غير الغذائية ل 200والطارئة  اإليوائيةمواد ال من مجموعة  200ومواقع النزوح في مديرية الحزم. في صعدة، حشد الشركاء  

  مجموعة مواد النظافة  قديم. وتم توأمانة العاصمةأسرة متضررة في محافظات البيضاء وعمران وذمار وصنعاء   4,280ويجري حاليا توزيع المساعدات الغذائية التي تستهدف 

كثردمت المساعدة . باإلضافة إلى ذلك، قُ السيولأسرة، بما في ذلك األسر المتضررة من  7,000لـوأقراص الكلور    550أسرة بحزم من المواد غير الغذائية، وزودت   600من  إلى أ

 .االستجابة السريعةبمجموعة مواد آلية  أسرة  480، وتم دعم ما يقرب من بمجموعة المواد اإليوائية الطارئةأسرة أخرى 

لتحديد االحتياجات    عمليات التقييم، بتنسيق  فريق العمل المشترك بين المجموعات القطاعيةوفي محافظتي الضالع والحديدة، يقوم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، من خًلل  

إلى بعض األشخاص المتضررين في كًل الموقعين. في محافظة  السريعة والمواد غير الغذائية  آلية االستجابة    تم تقديمالفورية لألشخاص المتضررين واالستجابة حسب الحاجة.  

عملية  من أجل إجراء    القطاعية المحليةتنسق المجموعات    ،في المنطقة بتقييم الوضع والتنسيق من أجل االستجابة. في محافظة المحويت  شركاء العمل اإلنسانيذمار، يقوم  

 اليمني لًلستجابة. مع الهًلل األحمر  االحتياجات السريعةتقييم 

ازحين على النال تزال تشكل تهديدا خطيرا    السيولمع الشركاء لحشد االستجابة نظرا ألن    القطاعية المحليةتنسيق الشؤون اإلنسانية والمجموعات  ل  األمم المتحدة  نسق مكتبيُ 

مشتركة من   زيارة ميدانيةقامت    أغسطس،  4العمل مع السلطات المحلية لًلستجابة الحتياجات األشخاص المتضررين. في    شركاء العمل اإلنسانيفي مديرية عبس. ويواصل  

الشدارة وتنسيالمجلس األعلى إل الدوليق  اإلنسانية والتعاون  المتحدة  ؤون  إلى فهم مشترك    واألمم  الجوف للتوصل  الحزم في محافظة  السيولبزيارة مديرية  وتنسيق   ألثر 

 واالستجابة لًلحتياجات المتزايدة.  بشكل سريعحشد الموارد  في وكاالت المعونةعلى قدرة  تمويل العمل اإلنساني. يؤثر النقص الحاد في مطلوباستجابة قوية حسب ال
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