
 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 

 

 نظرة عامة حول األوضاع 

المشمولة    الفترة  خالل 

بالتقرير، خفت حدة السيول  

مقارنة  محافظات  عدة  في 

يوليو   شهري  في  بحدتها 

تسببت   حين  وأغسطس، 

بسيول  األمطار   الغزيرة 

واسعة   مناطق  في  شديدة 

من   بالرغم  البلد.  أنحاء  في 

مثل   ذلك،  مناطق  ُضربت 

محافظتي مأرب وحجة مع  

وفًقا   األسر.  آالف  تضرر 

من   الواردة  للتقارير 

عن  اإلبالغ  تم  السلطات، 

بنحو   يقدر  ما  تضرر 

سبتمبر. في أغسطس، هطلت    18أغسطس و   25لفترة ما بين  محافظة في ا  14مديرية في    120أسرة( جراء السيول في    33,000شخص )   231,000

كمية بلغت نحو  80األمطار الغزيرة على   في المائة من كمية األمطار التي هطلت في أغسطس   45ملم، أعلى بنسبة   2500في المائة من البلد بكمية ترا

لأليام العشرة    نشرة اإلنذار المبكر واألرصاد الجوية الزراعية. بالرغم من ذلك، أشارت  منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )الفاو( م، وفًقا لتقرير  2021

كمي لهطول األمطار كان   موسم السيول    إلى أن كمية هطول األمطار  في  تراجع  الملم في محافظات قليلة. يشير    100األولى من سبتمبر بأن المعدل الترا

 سينتهي.  

كثر من    ال تزال االستجابة اإلنسانية مستمرة، من بينها االستجابة للناس الذين تعرضوا للسيول في األشهر الماضية. ساعد شركاء العمل اإلنساني   7,300أ

دودية أو نفاد  أسرة بشكل من أشكال المساعدات خالل الفترة المشمولة بالتقرير. تم اإلبالغ عن فجوات في االستجابة جراء نقص التمويل، مع مح

هناك حاجة إلى المزيد  فالموارد وإمدادات اإلغاثة. وجه شركاء اإلغاثة الموارد من البرامج القائمة لالستجابة الحتياجات الناس العاجلة. بالرغم من ذلك،  

كد شركاء  من الدعم لوضع حلول طويلة المدى لالحتياجات وإعادة التأهيل. مع األمطار والسيول، زادت مخاطر مخلفات الح رب القابلة لالنفجار وأ

انخفاض شدة السيول إلى    تشيرالعمل اإلنساني على ضرورة اإلجراءات المتعلقة باأللغام  وإجراء توعية بمخاطرها في المناطق التي تعرضت للسيول.  

التأهب وبناء القدرة على الصمود لتهيئة المجتمع  نهاية موسم األمطار، مع محدودية األضرار بصورة عامة. بالرغم من ذلك، هناك حاجة إلى تعزيز أنشطة  

    المحلي لالستعداد لموسم السيول القادم، بينما يتم التخفيف من حدة اآلثار.       

  

  آخر مستجدات األوضاع :اليمن

ي ثر األ
 م2022 سبتمب   18أغسطس حتى  25 – جّراء السيولاإلنسان 

 

 

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-agrometeorological-update-august-issue-ref-25-01-31-august-2022-enar
https://reliefweb.int/report/yemen/agrometeorological-early-warning-bulletin-1-10-september-2022-enar
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ي واالحتياجات 
 األثر اإلنسان 

للناس  اإلنسانية  االحتياجات  من  السيول  وانعدام  فاقمت  االقتصادية،  واألزمة  المستمر،  كالصراع  المتعددة  للصدمات  مسبًقا  تعرضوا  الذين   ،

كثر من   أ الدمار على  بآثار  الواردة من السلطات، تسببت السيول  ا للتقارير  الفترة المشمولة بالتقرير، ووفًق أسرة،    33,000األمن الغذائي. خالل 

كثر من   ا    13أسرة في    28,000أ أسرة في محافظة    5,000للمجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدولي، ونحو  محافظة وفًق

ا لتقارير الوحدة التنفيذية للنازحين. من ضمن هؤالء المتضررين، تحقق شركاء العمل اإلنساني من أن   أسرة كانوا بحاجة إلى    16,800مأرب وفًق

ا  األسر  إجمالي عدد  التحقق منها منذ مايو  المساعدات، مما يجعل  إلى  2022لتي تم  المتضررين    73,000م يصل  أسرة متضررة. معظم هؤالء 

 كانوا في مواقع النزوح.   

عن وفاتهم الحًقا في محافظة لحج،  سبتمبر، جرفت مياه السيول ثالثة أطفال وتم اإلبالغ    18. ففي  مدنيين أشارت عدة مصادر إلى وقوع ضحايا  

ا للتقارير    6ل آخرين في  فيما أُصيب ثالثة أطفا  سبتمبر جراء انهيار مبنى المدرسة عقب األمطار الغزيرة في مديرية الظاهر في محافظة صعدة. وفًق

ا، و   52من مصادر المياه، و   80من الطرقات، و   132الواردة من السلطات المحلية، فلقد تضررت   من السدود وخزانات    10مدرسة ومركزًا صحًي

عم  محافظات  في  التنفيذية  المياه  الوحدة  من  تقارير  أي  تلقي  يتم  لم  السيول.  موسم  ية  بدا منذ  وتعز  وريمة  وحجة  والمحويت  والحديدة  ران 

أن السيول اجتاحت البنى التحتية، خاصة مواقع النزوح، حيث   للنازحين تفيد بتضرر البنى التحتية، بالرغم من ذلك، أبلغ شركاء العمل اإلنساني 

     ة للنازحين والهياكل األخرى مثل المراحيض، ومصادر المياه، والطرقات، وأنظمة إدارة النفايات.          تدمرت المساكن اإليوائي 

من   كثر  أ تضرر  عن  الدولي  والتعاون  اإلنسانية  الشؤون  وتنسيق  إلدارة  األعلى  المجلس  أبلغ  وريمة،  والمحويت  والحديدة  حجة  محافظات  في 

الفت   18,800 السيول خالل  ية موسم  أسرة جراء  بدا بع منذ  األر المحافظات  المتضررة في  األسر  إجمالي عدد  بذلك يصل  بالتقرير،  المشمولة  رة 

إلى   اإلبالغ عن    34,531السيول  تم  كما  منذ    63أسرة.  األقل  وفاة على  نحو    24حالة  أن  اإلنساني من  العمل  تحقق شركاء  أسرة    7,000يوليو. 

 يحتاجون إلى المساعدات اإلنسانية.  

م  العمل اإلنساني أن السيول تركت في  أبلغ شركاء  ا لشركاء مجموعة قطاع    5,000 حافظة مأرب،  العاجلة. وفًق المساعدات  إلى  أسرة يحتاجون 

نحو   كانت  والنظافة،  الصحي  والصرف  الصحي    1,300المياه  والصرف  المياه  إلى مساعدات  بحاجة  مأرب  في محافظة  الجوبة  مديرية  في  أسرة 

حد  كما  من  والنظافة.  كثر  أ أن  اإلنساني  العمل  شركاء  والصرف    880د  المياه  ودعم  الغذاء  إلى  يحتاجون  مأرب  ومدينة  الوادي  مأرب  في  أسرة 

كثر من   أسرة في مديرية صرواح بحاجة إلى خدمات    50أسرة في مديريات الجوبة ورحبة وصرواح. كانت نحو    560الصحي والنظافة، باإلضافة إلى أ

   ة.   آلية االستجابة السريع 

كثر من   ا للتقارير الواردة من الوحدة التنفيذية للنازحين، تضررت في    1,330في محافظة تعز، تضررت أ   29أسرة معظمها في مواقع النزوح. وفًق

كرت  أسرة على األقل في ثالث مواقع للنزوح في مديرية موزع. ذُ   126أغسطس المساكن اإليوائية واإلمدادات الغذائية والمواد المنزلية الخاصة بـ 

كثر من   أ بتقييم  اإلنساني  العمل  قام شركاء  المخا،  مديرية  في  العاجلة.  االحتياجات  كأحد  الغذائية  غير  نزوح    600المواد  مواقع  في سبع  أسرة 

مديريتي   تضررت  فلقد  السلطات،  من  الواردة  للتقارير  ا  وفًق الغذائية.  غير  والمواد  والمأوى،  الغذاء،  إلى  بحاجة  وهم  بالمياه  التعزية  مغمورة 

كثر من    أسرة نازحة بحاجة إلى المساعدات اإلنسانية.        290وماوية، تاركة أ

كثر من   أسرة تم التحقق منها من قبل شركاء العمل اإلنساني    1,000أسرة، من بين هؤالء    1,160في محافظة عمران، أشارت التقارير إلى تضرر أ

وأقرا  النظافة،  مواد  وأطقم  المياه،  إلى  بحاجة  نحو  وهم  وتحتاج  الكلور،  ذمار،    50ص  في محافظة  السريعة.  االستجابة  آلية  إلى مساعدات  أسرة 

كثر من   كثر من    800كانت أ  أسرة خالل الفترة المشمولة بالتقرير.      570أسرة بحاجة إلى المساعدات. في محافظة الضالع، تم اإلبالغ عن تضرر أ

كثر من   أسرة من مواقع النزوح والمجتمع    180أضرار األمطار الغزيرة والسيول، من بينهم ما يزيد عن  أسرة معاناة  360في محافظة إب، تحملت أ

ونحو   السدة؛  مديرية  في  ونحو    100المضيف  وجبلة؛  بعدان  مديريتي  في  المهمشين،  مجتمع  بينهم  من  المشنة    60أسرة،  مديريتي  في  أسرة 
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    الغذائية وموادها غير الغذائية وأدواتها المنزلية، من بينها المواد التعليمية لألطفال.  فقدت معظم األسر مساكنها اإليوائية وإمداداتها   ويريم. 

كثر من   أسرة السيول في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، واحتاجت إلى دعم في المأوى، والغذاء، وآلية االستجابة السريعة، والنقد،    330واجهت أ

أن   اإلنساني  العمل  شركاء  حدد  ونحو    160نحو  والحماية.  المأوى،  إلى  يحتاجون  االستجابة    100أسرة  آلية  مواد  مجموعة  إلى  يحتاجون  أسرة 

كثر من    40السريعة، وكانت نحو   أسرة إلى المواد الغذائية وغير الغذائية. في    30أسرة بحاجة إلى المساعدات النقدية وخدمات الحماية، وتفتقر أ

أسرة من أثر    30أسرة. في محافظة شبوة، عانت نحو    180عطلت سبل الحياة والعيش ألكثر من   لسيول محافظة البيضاء، كما تشير التقارير أن ا 

     السيول، مع معاناة نحو سبع أسر في محافظة صعدة.   

كثر من   أ للتقارير الواردة من شركاء المجموعات القطاعية، احتاجت  ا  بينهم األسر    2,500وفًق المتضررة في شهري  أسرة في محافظة ذمار، من 

أسرة إلى مجموعة    310أسرة إلى المساعدات الغذائية، ونحو    1,600يوليو وأغسطس، إلى إمدادات المياه وأطقم مواد النظافة. كما احتاجت نحو  

كثر من  لى المساعدات الغذائية،  أسرة إ  800احتاجت نحو  أسرة إلى المواد غير الغذائية. في محافظة البيضاء،   80مواد آلية االستجابة السريعة، وأ

 أسرة بحاجة إلى مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة.     20أسرة إلى أطقم مواد النظافة وأقراص الكلور، وكانت نحو    600واحتاجت نحو  

 والفجوات االستجابة اإلنسانية  

ن بينهم أولئك الذين تضرروا في األشهر الماضية، من الموارد المستمدة  ال تزال االستجابة اإلنسانية مستمرة مع استجابة الشركاء الحتياجات الناس الفورية، م

 من البرامج واألنشطة المنتظمة. 

كثر من    1,380في مديريتي الجوبة ومجزر في محافظة مأرب، تلقت   أسرة أطقم مواد النظافة وأقراص الكلور وحاويات المياه البالستيكية، بينما تمت مساعدة أ

أسرة المساعدات النقدية من أجل    1,070أسرة بمجموعة مواد آلية االستجابة السريعة. في مأرب الوادي ومدينة مأرب، تلقت نحو    50حو  أسرة بالغذاء ون  360

كثر من     100أسرة أخرى وتمت مساعدة نحو    523أسرة على خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، وُقدمت السالل الغذائية إلى    880الغذاء، وحصلت أ

 ة بمجموعة مواد آلية االستجابة السريعة.  أسر 

أسرة في مخيمات النزوح في مديرية موزع، حيث ال تزال االستجابتين المتعلقتين بالمأوى والمواد غير    126في محافظة تعز، تم تقديم المساعدات الغذائية إلى  

قل المياه بالوايتات مستمرة  الغذائية مستمرتين. قدم الشركاء في مجال الصحة الخدمات إلى األشخاص في المخا وموزع. وال تزال خدمات صيانة المواقع ون

كثر من   أسرة في مديريات المخا ودمنة خدير والتعزية، كما تم تقديم خدمات الحماية    150في المخا. تم تقديم مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة إلى أ

ني المواد غير الغذائية واألغطية البالستيكية )الطرابيل( إلى  والمياه والصرف الصحي والنظافة، باإلضافة إلى المساعدات النقدية. كما قدم شركاء العمل اإلنسا

 تجري حاليا عملية توزيع المواد الغذائية. أسرة في المحافظة. في مديرية دمنة خدير،  430نحو 

كثر من   كثر من  أسرة، والمساعدات الغذا  1,000في محافظة عمران، تم تقديم خدمات وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة إلى أ أسرة،    370ئية إلى أ

أسرة   2,400أسرة. في محافظة ذمار، وصل شركاء العمل اإلنساني إلى نحو  140وإمدادات المواد غير الغذائية ومجموعة مواد آلية االستجابة السريعة إلى نحو 

كثر من   كثر من  أسر   130أسرة بالمواد الغذائية، ونحو    270بمساعدات المياه والصرف الصحي والنظافة، وأ  80ة بمجموعة مواد آلية االستجابة السريعة، وأ

 أسرة بالمواد غير الغذائية.  

أسرة من المياه المنقولة    200أسرة، واستفادت نحو    500في مديريتي الضالع وقعطبة في محافظة الضالع، قدم شركاء العمل اإلنساني السالل الغذائية إلى نحو  

أسرة. وأفاد شركاء العمل اإلنساني أن نقص التمويل    90مواقع للنزوح، ومجموعة مواد آلية االستجابة السريعة ألكثر من  بالوايتات وخزانات المياه في سبعة  

 أعاق عملية االستجابة في المحافظة. 

كثر من     1,000كية، تمت مساعدة نحو  أسرة أطقم مواد النظافة وأقراص الكلور وحاويات المياه البالستي  8,200في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة، تلقت أ

إلى نحو   المأوى  الغذائية، تم تقديم دعم  بالمواد  كثر من    130أسرة  السريعة، وتم تقديم    100أسرة، تمت مساعدة أ آلية االستجابة  أسرة بمجموعة مواد 
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والمشورة القانونية. في محافظة البيضاء، قدم شركاء   أسرة. كما تم تقديم خدمات الحماية، بما فيها الدعم النفسي االجتماعي 60المساعدات النقدية إلى نحو 

كثر من   أسرة.     650أسرة، والمساعدات الغذائية إلى نحو  887العمل اإلنساني خدمات وإمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة إلى أ

شخص نازح، بينما قدم الشركاء   600للنزوح، استفاد منها  في محافظة إب، أجرى شركاء العمل اإلنساني تدابير التخفيف من حدة السيول في ثالثة مواقع  

كثر من   أسرة في مديريات السدة والمشنة وبعدان وجبلة. ويجري حالًيا التجهيز لتقديم المساعدات النقدية   180مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة إلى أ

أربعة وعشرين أسرة كانت في مناطق معرضة للسيول في مديرية السدة إلى مواقع  أسرة. عمل الشركاء مع السلطات لتغيير موقع    100من أجل الغذاء إلى  

و النزوح  مواقع  في  األشخاص  إلى  والتغذوية  الصحية  الخدمات  اإلنساني  العمل  قدم شركاء  الصحية،  المرافق  مئات  أمانًا. من خالل دعم  كثر  المجتمعات أ

كثر من المضيفة. كما قدم الشركاء المواد غير الغذائية واألغ   أسرة في مواقع النزوح في محافظة إب.     270طية البالستكية إلى أ

كثر من   كثر من    140أسرة بالمساعدات النقدية، تلقت نحو    380في محافظة الجوف، تم دعم أ أسرة    60أسرة األغطية البالستيكية)الطرابيل( وتمت مساعدة أ

أسرة وأطقم المواد اإليوائية الطارئة إلى    350ة، قدم الشركاء المساعدات النقدية إلى ما يقرب من  بمجموعة مواد آلية االستجابة السريعة. في محافظة صعد

 أسرة.  100أسرة وأطقم مواد النظافة إلى  200نحو 

. هذا التأخير يترتب عليها تأخير الموارد واإلمدادات، خاصة المواد اإليوائية وغير الغذائية أبلغت المجموعات القطاعية أن النقص في التمويل يعيق عملية تجديد

 االستجابة. واليزال التنسيق مستمرا لحشد المزيد من أجل جهود االستجابة.      

 

*** 

 
 

 


