
 
ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم  

 

 عاضوألا لوح ةماع ةرظن
 ربع ويام نم لوألا عوبسألا ىلإ ةرمتسم ةريزغلا راطمألا تلاز ال

 ندع تاظفاحم تدهش .ةلئاه لويس ةببستم نميلا نم ءازجأ

 ربكأ ءاضيبلاو برأمو رامذو نيبأو جحلو ةجحو تومرضحو

 رسألا ددع نأ ةيناديملا ريراقتلا تراشأ .لويسلا نم رارضألا

 عم ةرسأ 6,855 ىلإ ويام 4 يف ةرسأ 3,730 نم عفترا ةررضتملا

 نوشيعي نيذلا نيحزانلا نم مه نيررضتملا ةيبلغأ .ويام 9 لولح

 ةظفاحم ،ميرت ةيريدم يفو .ةمئالم ريغ ةيئاويإ نكاسم يف

 نم ءازجأ تحاتجا لويسلا هايم نأ تاطلسلا تغلبأ ،تومرضح

 ىنبلاو عرازملاو تاكلتمملا ىلع ةريبك رارضأب ةببستم ،ةنيدملا

 فيرصتلا ماظنو قرطلاو ةقاطلا تادادمإو لزانملا ةلماش ،ةيتحتلا

 ةينميلا ةيوجلا داصرألل ينطولا زكرملا رمتساو .نيحزانلا عقاومو

 ةيرارمتسا عقوتل رذحلا يخوت ىلع نينطاوملا حصنو ريذحتب

  .سطسغأ ىتح ليربأ نم نميلا يف راطمألا مسوم دتمي .راطمألا

  ةيناسنإلا تاجايتحالاو رارضألا
 ررضت ىلإ نآلا ىتح يناسنإلا لمعلا ءاكرشو تاطلسلا اهب تماق يتلا تامييقتلا ريشت 

 عابرأ ةثالث وحن ،لويسلاو ةريزغلا راطمألا ءارج )صخش 41,130( ةرسأ 6,855

 مييقتلا تايلمع نأ ثيح ىلعأ ددعلا نوكي نأ نكمملا نم .نيحزانلا نم مه نيررضتملا

  .ةيراج لازت ال

 وحن دوجو عم ،اًررضت دشألا تاظفاحملا نيب نم جحلو ةجحو ندع تاظفاحم ربتعت 

 العملاو دعس راد تايريدم يف نيحزانلا عقاوم يف لويسلا نم ةررضتم ةرسأ 1,076

 ةديازتم فواخم كانهو .ليربأ 28 يف تأدب يتلا ةريزغلا راطمألا لوطه بقع ،ةقيربلاو

 تاظفاحملا عيمج يف 19-ديفوك دض ميعطتلا تالمح لجؤتس وأ لقرعتس لويسلا نأ

 برأم ةظفاحم لازت الو .ةيحصلا قفارملا ضعب ىلإ لوصولا ةيدودحم ببسب ةفلتخملا

 ريراقتلا تدافأو .ءاديوسلا عقوم يف ةحزان رسأ 1,803 تررضتو ةريزغلا راطمألا نم يناعت

 رسألا ضعب تدقفو .ةريزغلا راطمألا ءارج ازنولفنالاب اوضرم نسمو لفط 123 وحن نأ

 نسمو ةأرما 633 ىلع ةيسفن رارضأ نع ةيامحلا عاطق ةعومجم تغلبأو .ةينوناقلا اهقئاثو

 ةظفاحم يف .ةيئاويإلا مهنكاسمل لويسلا لوخد ةجيتن رعذلا تابون نم اوناع نيذلا ،لفطو

 ةرسأ 545 وحن نأ ريراقتلا ريشتو .لويسلا ءارج ناحنس ةيريدم يف نوحزانلا ررضت ،ءاعنص

 يف نوشيعي نيذلا نوحزانلا جاتحي .ةلماك وأ ةيئزج ةروصب امإ ةيئاويإلا نكاسملا ترمُد .اًررضت دشألا تناك رسأ 110 نكلو ،اذه فيضملا عقوملا يف شيعت

 .ةجرح ةيبط فورظ /ةنمزملا ضارمألا نمو ةقاعإلا نم ضعبلا يناعي .ةيساسألا داوملاو ءاذغلا ىلإ لوصولا لئاسو وأ ةيئاذغلا تادعاسملا ىلإ عقاوملا هذه

 نم ينبم لزنم 200 راهناو صاخشأ ةعبرأ ىفوت ،تومرضح ةظفاحم يف ميرت ةيريدم يف .ةديازتم ةروصب لافطألاو ءاسنلا ىلع ررضلا ةيسفنلا طوغضلا قحلتو

 نأ اًضيأ تاطلسلا فواخم ريثي اممو .لويسلل ةباجتسالا قاطن عيسوتب ةيثاغإلا تالاكولا ةدشانم ويام 3 يف اًءادن تاطلسلا تردصأ ،لويسلا ببسب نيطلا

 مهنكاسم مهمظعم دقف ،لويسلا نم ةحزان ةرسأ 639 تررضت ،رامذ ةظفاحم يف .هايملا ربع ةلوقنملا ضارمألاك ةيحص تايدحتب ببستت دق ةدكارلا هايملا

 

المحافظات         عدد األسر المتضررة حتى 9 مايو        

أبین                                                                     681
عدن                                                                 1,076

البیضاء                                                                     403
الضالع                                                                     722

الحدیدة                                                                        23
ذمار                                                                     639
حضرموت                                                                     200
حجة                                                                     835
إب                                                                     397
لحج                                                                     719
مأرب                                                                     512
صنعاء                                                                     110

شبوة                                                                           1
تعز                                                                     421
الساحل الغربي                                                                     116

اإلجمالي                                                                 6,855
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ةيناسنإلا نوؤشلا قيسنتل ةدحتملا ممألا بتكم   

 ،علاضلا ةظفاحم يف .مهب ةصاخلا ةيلزنملا داوملا لويسلاو ةريزغلا راطمألا فرج دعب ةلجاعلا ةدعاسملل اًضيأ رسأ 403 جاتحت ،ءاضيبلا ةظفاحم يف .ةيئاويإلا

 يتيريدم يف ةيئاويإلا نكاسملاو لزانملا ةيبلغأ نأ امبو .اشحلا ةيريدم يف نيحزانلل ةيئاويإلا نكاسملا ىلع اًرارضأ تقحلأ ةريزغلا راطمألا نأ ريراقتلا تدافا

  .فعضلا هجوأو رطاخملا نم ديزملل صاخشألا ضرعتي ،نيطلاو راجحألا نم ةينبم اشحلاو ةبطعق

  ةيناسنإلا ةباجتسالا

 لمعلا ءاكرش لمع ،ندع ةظفاحم يف .ةيسيئر ةروصب اهيلإ لوصولا نكمي يتلا قطانملا يف ،لويسلل ةباجتسالا قاطن عيسوت يناسنإلا لمعلا ءاكرش لصاو

 تادعاسملا ميدقت يئاذغلا نمألا لاجم يف ءاكرشلا لصاويسو نيحزانلا عقاوم نم لويسلا هايم طفش ىلع ةفاظنلاو يحصلا فرصلاو هايملا لاجم يف يناسنإلا

 قطانملا يف يبابضلا شرلا ءارجإل ةحصلا ةرازول عباتلا ايرالملا جمانرب عم قيسنتلا ىلع ةحصلا عاطق ةعومجم لمعتو .ويام فصتنم ىتح ةمظتنملا ةيئاذغلا

 تاجايتحاك ءاذغلاو ةيئاذغلا ريغ داوملاو ةيئاويإلا نكاسملا تاطلسلا عم نواعتلاب يناسنإلا لمعلا ءاكرش اهذفن يتلا تامييقتلا تددحو .لويسلا نم ةررضتملا

    .ةررضتملا نيحزانلا تاعمتجم نيب ةلجاع

 قيرف لمع .لويسلل قاطنلا ةعساو تاعاطقلا ةددعتم ةباجتسا يناسنإلا لمعلا ءاكرش نشد ،عضولا ةروطخل اًرظن ،تومرضح ةظفاحم يف ميرت ةيريدم يف

 200ـل سبالملا ميدقت مت امنيح ،ىوأملا معد ةرسأ 120 وحن تقلتو .ةرسأ 167 ىلإ ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم عيزوت ىلع ةعيرسلا ةباجتسالا

 يبابضلا شرلا ةيلمع لازت الو .ةرسأ 100 ىلإ ةيئاذغلا لالسلا ءاذغلا لاجم يف ءاكرشلا دحأ مدقو ةرسأ 100 ىلإً اضيأ تايناطبلاو بتارملا ميدقت متو .ةرسأ

 داوم مقطأ نم 200و ةيبطلا تامزلتسملا ميدقت مت امك .ةيراج لويسلا هايمل يحصلا فرصلا تاكبش ليهأتو ضارمألا يشفت عنمل ةدكارلا لويسلا هايمل

   .ميرت ىفشتسمل  ةحارجلا تامزلتسمو تاباصالا ةجلاعم داوم مقطأ اهيف امب ،ةفاظنلا

 ىلإ لوصولل ططخلا دادعإ اًيلاح يرجيو ةيدقنلا ةدعاسملا لالخ نم ةرسأ 212 ىلإ يئاذغلا نمألا لاجم يف يناسنإلا لمعلا ءاكرش لصو ،برأم ةظفاحم يف

 تاميخملا ةرادإو قيسنت عاطق ةعومجم رمتستو .نيحزانلل ءاديوسلا عقوم يف ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ميدقت متيو .ويام فصتنم لولح عم سانلا نم ديزم

 يسفنلا معدلاب ةقلعتملا تاجايتحالا ديازتت ثيح ،برأم يف ةدودحم يهف ةيامحلا تالخدتلل ةبسنلاب امأ .برأم تايريدم عيمج يف لويسلا رثأ مييقت ءارجإب

 نينسملا ىلإ ةفاضإلاب ،تايتفلاو ءاسنلاب ةصاخلا تاجايتحالا ةيبلتل دراوملا دشح ىلع يناسنإلا لمعلا ءاكرش لمعي .ةئراطلا ةيدقنلا ةدعاسملاو يعامتجالا

 ىلع ةئراطلا ةيئاويإلا داوملا ءاكرشلا مدق ،زعت ةظفاحم يف .لويسلا نم اًررضت دشألا مهنوكل ،ةيبطلا ةدعاسملا ىلإ نوجاتحيو ةيحص لكاشم نم نوناعي نيذلا

 ءاذغلا لاجم يف ءاكرشلا لمعي ،علاضلا ةظفاحم يف .ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم ىلع ةرسأ 26 تلصحو نيحزانلا عقاومل ةيكيتسالب ليبارط لكش

 300ـل ةيئاويإلاو ةيئاذغلا ريغ داوملا تادعاسم ميدقت مزتعتو .لويسلا نم نيررضتملا مهنيب نم ،نيحزانلا عيمجل ةمظتنملا ةيئاذغلا تادعاسملا عيزوت ىلع

 متيسو ،ةيئاويإلاو ةيئاذغلا ريغ داوملا معد ىلع ةرسأ 350 لصحتسو ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم ىلع ةرسأ 130 تلصح ،نيبأ ةظفاحم يفو .ةرسأ

 يف .ةرسأ 40 ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ تدعاس ثيح ،جحل ةظفاحم يف لاحلا كلذكو ،ويام نم يناثلا عوبسألا يف ةمظتنملا ةيئاذغلا تادعاسملا تاعيزوت ذيفنت

 ةعومجم موقت ،فوجلاو ةدعص يتظفاحم يف .ةيراج ققحتلا ةيلمع لازت ال امنيب ةعيرسلا ةباجتسالا ةيلآ داوم ةعومجم ةرسا 31 تقلت ،ةديدحلا ةظفاحم

 ةظفاحم يف .نيحزانلا نيب لويسلاب ةقلعتملا ةيعوتلا ةدايز ىلإ ةفاضإلاب ،ةرمتسملاو ةعيرسلا تاجايتحالا مييقت تايلمع ءارجإب تاميخملا ةرادإو قيسنت عاطق

     .رسأ 110 مييقت دعب لافطألاو لاجرلاو ءاسنلل يعامتجالا يسفنلا معدلا ةيامحلا عاطق ةعومجم تمدق ،ءاعنص
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