
 

 

ة األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيمكتب   

   

 نظرة عامة حول األوضاع  
 

استمرت األمطار الغزيرة والسيول في جميع  

من   الثالث  األسبوع  حتى  اليمن  أنحاء 

محافظة على األقل    18أغسطس. تضررت  

في   خسائر  إلى  أدى  مما  السيول،  جراء 

العيش،   وسبل  الممتلكات  تدمير  األرواح، 

 وتضرر البنى التحتية الحيوية كالطرقات.   

ا خخر   ة  وفقًا ًًاد الجوًي مسًًًًتًجدات األرلًًً
الزراعية الخالة بمنظمة األغذية والزراعة  

ال تزال احتمًاليًات  لألمم المتحًدة االاًاو ،
ة  ة حتى ن ًاًي ة السًًًًيول عًالًي اسًًًًتمرارًي
ًًال تحليعت توقعات  طول   ًًطس بحسً أغسً

 األمطار. 
 

 

 

 

  األثر اإلنساني واالحتياجات 
استمرار  مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات جراء    23.4األوضاع اإلنسانية ال شة بالاعل، مع وجود ما يقدر بنحو   األمطار الغزيرة والسيول بمااقمة   تسببت

أسرة تضررت في جميع أنحاء البلد منذ منتلف أبريل، مع زيادة في العدد    51,000واالن يار االقتلادي. يقدر شركاء العمل اإلنساني أن أكثر من    اللراع 

ا، مع اإلبعغ عن تضرر أكثر من    مأرب وحجةأغسطس. وكانت محافظتي    10أسرة متضررة منذ    16,000أي   ة  أسر  13,000من المحافظات األشد تضررا

ين في  أسرة، على التوالي، بينما عمليات التحقق والتقييم ال تزال مستمرة ولم تلل بعد إلى جميع المناطق المتضررة. يعيش معظم  ؤالء المتضرر  9,000و

 مواقع النزوح.     

بالمنازل والبنى التحتية األخرى مثل    ة بإلابات وإلحاق أضرار بب استمرت األمطار الغزيرة والسيول متس،  محافظات الحديدة وحجة وريمة والمحويتفي  

من ملادر المياه، وأكثر من  94مرافق لحية، و 10مدرسة، و 113أغسطس، تضررت  20الطرقات، مما حد من الولول إلى المناطق المتضررة. حتى 

  حجة ات عبس وأسلم ومستبأ في محافظة  مرحاض في  ذه المحافظات األربع. باإلضافة إلى ذلك، تضررت العديد من الجسور والطرقات في مديري   1,500

. أفادت التقارير أن المرافق اللحية والتغذوية في المناطق  لمحويت عزلت السعلم المدمرة المجتمع المحلي في ا  التي تعتبر  امة إليلال المساعدات، كما

 لم تستطع تغطية االحتياجات المتزايدة.  المتضررة ش دت ارتااعا موسمياا في حاالت سوء التغذية واألمراض المنقولة عبر المياه، و

ا بالمزارع    محافظة الجوفكما ال تزال   تش د األمطار الغزيرة والسيول، مما تسبال بتدمير الطرقات والمنازل ومواقع النزوح، باإلضافة إلى ذلك ألحقت أضرارا

ن السيول فاقمت من خطر مخلاات الحرال القابلة لعناجار واأللغام األرضية،  ومشاريع المياه ومنظومات الطاقة الشمسية. كما أفاد شركاء العمل اإلنساني إلى أ

 م.  فمن المحتمل ارتااع عدد الضحايا ألن السيول جرفت ا وغيرت المناطق الملوثة ب ا، وزادت من احتياجات تدخل اإلجراءات المتعلقة باأللغا 

نقطع الطريق الرابط بين مديرية خوالن في محافظة لنعاء ومديرية بدبدة في محافظة مأرال  من النازحين. ا  م ، معظم األسر المتضررة من السيول  صنعاءفي  

الواردة من للتقارير  الطريق. وفقاا  المحلية على إعادة فتح  السلطات  الغزيرة، عملت  الناجمة عن  طول األمطار  العمل    جراء االن يارات اللخرية  شركاء 

 شخلاا جراء اللواعق في مديرية القالة في محافظة عمران.    14وفتاة واحدة وأُليال  توفت خمس نساء  اإلنساني في مجال اللحة، 

، وأمانة العالمة، وذمار،  وحضرموت،  وشبوة،  الضالعخعل الاترة المشمولة في التقرير، تم اإلبعغ عن أمطار غزيرة وسيول متباينة الشدة في محافظات  

   .       ب وإ،  وتعزوالمحويت، وعمران، ولنعاء، والجوف، 

 االستجابة اإلنسانية والفجوات  

زال  ناك فجوات  بالتنسيق مع السلطات المحلية، والل شركاء العمل اإلنساني توسيع نطاق االستجابة للمجتمعات المتضررة من السيول. بالرغم من ذلك، ال ت 

حتياج للمساعدات بالاعل. كما  كبيرة في االستجابة فمثعا استنادت إمدادات االستجابة الطارئة جراء نقص التمويل، وألحقت السيول األضرار بعدة مناطق ذات ا 

في المائة فقط مما حد من قدرة الوكاالت اإلغاثية على تلبية االحتياجات المتزايدة. كما أثر نقص    42م بنسبة  2022تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لعام  
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لم يتم االنت اء من عملية تقييم جميع المناطق المتضررة من قبل    التمويل بشكل رئيسي على المجموعات القطاعية المطلوبة في الوقت الرا ن لعستجابة للسيول. 

تقييم الحماية، مما أدى إلى الحد م ن عملية تحديد  شركاء العمل اإلنساني. أجبر نقص التمويل الشركاء على تقليص عدد الارق الطبية المسؤولة عن إجراء 

 احتياجات الحماية المرتبطة بالسيول.  

 

 

أسرة تمت مساعدت م بمواد آلية    367أسرة مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة خعل الاترة المشمولة بالتقرير، مع إجمالي    261، تلقت  محافظة الضالعفي  

ذة لألرواح  المنق  االستجابة السريعة منذ بداية السيول في مديريتي الضالع وقعطبة. مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة  ي حزمة من المساعدات الضرورية 

أسرة في مديريتي الضالع والحلين.    113ساعة من النزوح. عمل شركاء العمل اإلنساني في مجال الغذاء على مساعدة    72تقدم للناس المتضررين خعل  

رئة مثل األغطية البعستيكية  أسرة بمساعدات المأوى، من بين ا المواد اإليوائية الطارئة، والمواد اإليوائية الطا  290أغسطس، تم الولول إلى    24بحلول  

أسرة.    650وائية لًاطرابيل ، وليانة المأوى، والمواد غير الغذائية. ال تزال عملية توزيع المواد غير الغذائية مستمرة ومن المزمع توزيع المساعدات اإلي 

من البيارات في مديريتي    8وعملوا على إعادة تأ يل  أسرة    24مجاري المراحيض لً أجرى الشركاء في مجال المياه واللرف اللحي والنظافة عملية شاط

 أسرة أخرى من خعل تقديم خدمات الحماية.       48الضالع وقعطبة. وتم الولول إلى  

المرتبطة    أسرة دعم المأوى. عمل الشركاء في مجال الحماية على تقييم احتياجات الحماية  648أسرة المواد غير الغذائية و  400، تلقت نحو  محافظة صنعاءفي  

ارات القانونية لبعض بالسيول واالستجابة الخالة ب ا. تقدم فرق الحماية المتنقلة المساعدات النقدية الخالة بالحماية، والدعم الناسي واالجتماعي، واالستش

أسرة منذ بداية    1,718ت مساعدة ما مجموعه  أسرة خعل الاترة المشمولة بالتقرير، تم  786األشخاص المحددين. قدم شركاء آلية االستجابة السريعة الدعم لً

أسرة على المواد غير الغذائية    347أسرة المساعدات الغذائية الطارئة في أمانة العالمة. في محافظة عمران، حللت    454السيول. باإلضافة إلى ذلك، تلقت  

 ناموسية في مواقع النازحين.      1,200ع أسرة على دعم المأوى، ويوشك البدء بعملية توزي  387 ، و150ايعتزم توزيع أكثر من 

أسرة المواد غير الغذائية. وأجرى الشركاء في مجال المياه واللرف اللحي والنظافة توزيعاا شامعا لمجموعة مواد النظافة    154، تلقت  محافظة ذمارفي  

. من المقرر توزيع  عاء، وأمانة العاصمة، وذمار، وعمران محافظات مأرب، والبيضاء، وصنأسرة في المناطق المتضررة في    8,020وأقراص الكلور على  

 صنعاء، ومأرب، وعمران، وذمار.          محافظاتأسرة و ي حالياا في طور التحقق والتوزيع في  3,700المساعدات الغذائية على نحو 

أسرة تمت مساعدت ا من قبل    1,510يعة، مع ما مجموعه  من مجموعة مواد آلية االستجابة السر  1,472، وزع شركاء العمل اإلنساني  في محافظة الحديدة

مواد غير غذائية، مع   112دعم المأوى، و 201أسرة مساعدات غذائية أو نقدية، و 1,196آلية االستجابة السريعة منذ بداية السيول. باإلضافة إلى ذلك، تلقت 

 أسرة.  592التخطيط لعمليات التوزيع واستمرار ا لما يلل إلى 

أسرة بالمواد غير الغذائية،    2,623أسرة بمجموعة مواد آلية االستجابة السريعة، و  1,486، استمرت االستجابة مع ولول الشركاء إلى  محافظة حجةفي  

أسرة    5,072أسرة أخرى من تدخعت المياه واللرف اللحي والنظافة. وقُدمت مساعدات غذائية إلى    1,788أسرة بالمساعدات اإليوائية. واستاادت    466و

مويل مما  في مناطق على جانبي خطوط المواج ة. وعلى الرغم من أن حجة  ي ثاني أكثر المحافظات تضررا، إال أن مخزون الطوارئ استناد بسبال نقص الت 

برامج م القائمة، ويقوم شركاء  يؤثر على قدرة الشركاء على توسيع نطاق االستجابة. يقدم الشركاء في مجاالت اللحة والتغذية والحماية المساعدات من خعل 
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ر، وعمليات اإلخعء  التعليم بإعداد الدعم للمدارس المتضررة. وكانت المجتمعات المحلية سباقة في التخايف من أثر السيول عن طريق تعزيز نظم اإلنذار المبك

 ابير الوقائية المحلية. عن طريق سلطات الدفاع المدني المحلية، وتحويل مياه األمطار عن مجرا ا، وطلال الدعم للتد

أسرة تمت    195أسرة بمجموعة مواد آلية االستجابة السريعة خعل الاترة المشمولة بالتقرير، من ا ما مجموعه    163، تمت مساعدة  محافظة المحويتفي  

أسرة فقط بمجموعة    96، تم الولول إلى  يمةمحافظة رمن األسر بمواد غير غذائية. في    106مساعدت ا من قبل آلية االستجابة السريعة منذ بداية السيول و

 مواد آلية االستجابة السريعة، و و معدل استجابة منخاض نسبياا. ومخزونات الطوارئ المستنادة  ي السبال الرئيسي ل ذا النقص. 

يلبح إجمالي األسر التي تمت مساعدت ا من  أسرة مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة خعل الاترة المشمولة بالتقرير، وبذلك    57، تلقت  محافظة صعدةفي  

أسرة متضررة من السيول مساعدات غذائية أو نقدية. أجرى الشركاء في مجال الحماية   226أسرة. باإلضافة إلى ذلك، تلقت   137قبل آلية االستجابة السريعة 

درة الشركاء على زيادة االستجابة. كما قدمت فرق آلية االستجابة السريعة  تقييما سريعا للحماية لتحديد احتياجات الحماية. وال يزال نقص التمويل يؤثر على ق

أسرة مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة خعل    248، وتلقت  محافظة شبوةأسرة في مديريات بيحان، ومياعة، وعسيعن، في    334مجموعة مواد ا إلى  

بالتقرير، مع ما مجموعه   المشمولة  السيول. في مديرية شحن، تلقت  أسرة تمت مس  334الاترة  بداية  السريعة منذ  آلية االستجابة  أسرة    56اعدت ا من قبل 

أسرة المساعدات اإليوائية    89، قدمت فرق االستجابة السريعة المساعدة اللحية، وتلقت  بمحافظة المهرةمجموعة مواد النظافة. وفي مديرية وادي المسيلة  

 أسرة المواد غير الغذائية.  82و

أسرة تمت مساعدت ا من قبل    702أسرة مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة خعل الاترة المشمولة بالتقرير، مع ما مجموعه    116، تلقت  حافظة الجوفمفي  

المتضررة من السيول    آلية االستجابة السريعة منذ بداية السيول. يعمل الشركاء في مجال المياه واللرف اللحي والنظافة على شاط مياه اللرف من البيارات

أسرة أخرى، وتزويد    150أسرة على المواد غير الغذائية، ومن المقرر إضافة    351شخص. باإلضافة إلى ذلك، حللت    21,000في مدينة الحزم للالح  

، دعم  في محافظة تعزالعائدون.  أسرة، بما في ذلك النازحون و  25أسرة بدعم المأوى. ناذت أنشطة التخايف من حدة السيول في مديرية الغيل للالح    101

أسرة في مديرية الللو مساعدات غذائية. تم تقديم المساعدات اإليوائية إلى    24أسرة متضررة في مديرية مقبنة، بينما تلقت    156الشركاء في مجال الحماية  

 أسرة.  98أسرة، مع اعتزام تقديم المساعدات إلى  33أسرة والمواد غير الغذائية إلى   44

من ا من المجتمعات المضياة في مديرية السدة حيث تضررت المساكن واألدوات المنزلية بشدة.    43أسرة،    83، دعمت آلية االستجابة السريعة  افظة إبمحفي  

السبرة،    أسرة بمساعدات المأوى. وفي مديريات   272أسرة بمواد غير غذائية و  673وفي مديريتي السبرة والظ ار، ولل الشركاء في مجال المأوى إلى  

أسرة بمواد غير غذائية. وأجرى    673أسرة بمساعدات المأوى، و  272والللو، وسامع، والمشنة، والعدين، والظ ار، ولل الشركاء في مجال المأوى إلى  

ا سريعاا للحماية، وستبدأ االستجابة قريباا.  الشركاء في مجال الحماية تقييما

أسرة تمت مساعدت ا من    2,037آلية االستجابة السريعة خعل الاترة المشمولة بالتقرير، مع ما مجموعه    أسرة مجموعة مواد  496، تلقت  محافظة مأربفي  

  10إلى    7أسرة في الاترة من    3,564آلية االستجابة السريعة منذ بداية السيول في مدينة مأرال، ومأرال الوادي، ولرواح. ولل شركاء األمن الغذائي إلى  

  1,310أسرة على التوالي مع خطط إلضافة    1,600أسرة و  3,529ذائية، في حين ولل دعم المأوى والمواد غير الغذائية إلى  أغسطس بمساعدات نقدية وغ

المراحيض وإلعح ا في    540أسرة و المياه واللرف اللحي والنظافة شاط مياه اللرف من  للنازحين للالح    25أسرة أخرى. والل شركاء  موقعاا 

فلع تعليميا مؤقتا في مواقع النزوح. ويتوالل تقديم خدمات اللحة األولية واللحة    41ء في مجال التعليم بتركيال أو إلعح  أسرة. قام الشركا  5,120

ا فضع   340اإلنجابية من خعل عيادة ثابتة واحدة وفريقين متنقلين، وكذلك دعم مستشاى مأرال العام. وقدمت الارق اللحية المتنقلة الدعم إلى  عن  طاعا نازحا

 تقديم الرعاية للذين يعانون من الت ابات الج از التناسي اااللت اال الرئوي والحمى  والربو. 

حالة من الذكور،    335حالة من خعل خدمات اللحة األولية في جميع أنحاء البعد ا  1,300قدمت مجموعة قطاع اللحة الدعم لما يقرال من    ،بشكل عام

امرأة ممن حللن على    85امرأة حامل مقدمة ل ن الرعاية السابقة للوالدة، و  114من البنات ، بما في ذلك    294من البنين، و  274من اإلناث، و  393و

بمجموعة    2,500حالة تم الولول إلي ا من خعل دعم تعزيز اللحة، و  1,255حللن على الدعم الناسي، باإلضافة إلى    1,350خدمات تنظيم األسرة، و

مم المتحدة في الاترة  بمجموعة مواد اللحة اإلنجابية. باإلضافة إلى ذلك، انتشرت فرق آلية االستجابة السريعة بقيادة األ  60مواد الوالدة المأمونة لألم ات، و

عزلة  للتحقق من المنازل المتضررة من السيول. قامت ست منظمات غير حكومية،   208مديرية و 85ا تضررةمحافظة م 16أغسطس في  24إلى  10من 

  7,322من    بعملية التحققالسريعة   دولية، ووكالة واحدة تابعة لألمم المتحدة االشركاء المناذين االثني عشر خلية االستجابة    وخمس منظمات غير حكومية

  72شخلاا  من خعل تقديم مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة المنقذة لألرواح في غضون    36,764أسرة ا  5,252شخلاا  ومساعدة    51,254أسرة ا

مديرية    85أسرة في    5,252أسرة وساعدت    7,322لتحقق من  ساعة. خعل الاترة المشمولة بالتقرير، قامت آلية االستجابة السريعة بقيادة األمم المتحدة بعملية ا

 محافظة متضررة.    16في 


