
 
 مكتب األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة 

 

 نظرة عامة حول األوضاع 
ألحقت الضرر بالبنى التحتیة ودمرت المنازل والمساكن وھطلت األمطار الغزیرة وضربت السیول الواسعة النطاق الیمن،  منذ نھایة یولیو، وللمرة الثانیة خالل ھذا العام،  

اإلیوائیة وتسببت بحدوث وفیات وإصابات. أبلغت وسائل اإلعالم المحلیة عن تضرر  
یمیر في محافظة لحج ومدینة تعز، بینما أبلغت السلطات  الجسر الرابط بین منطقة المس

مختلف وحدات مستشفى الثورة العام في صنعاء عن توقف العملیات بصورة مؤقتھ في  
إرسال بمطار الغزیرة. كما أفادت التقاریر الواردة عن السلطات في صنعاء  بسبب األ

شاحك في مدیریة الطیال  فرق إلنقاذ أربعة أشخاص في حادثتي غرق، األولى في سد  
واألخرى في سد سیّان في مدیریة سنحان. وأشارت المزید من التقاریر اإلعالمیة غیر 

ن جراء الصواعق الرعدیة في محافظة حجة وسبع فتیات، في  یالمؤكدة إلى مقتل مدنی
محفد الجراء السیول المباغتة أثناء جمعھن للحطب في مدیریة سنوات،  10 – 8عمر 

  أبین.   في محافظة

یولیو حول األمطار الغزیرة    25أصدر المركز الوطني لألرصاد الجویة تحذیًرا في  
واحتمالیة حدوث السیول في بعض المناطق، كما أصدرت ھیئة األرصاد الجویة في 
صنعاء تحذیرات بشأن األمطار الغزیرة التي تسبب السیول في المناطق المنخفضة في 

من ممثلي مصلحة الدفاع المدني والسلطات   الذي یتألفأغسطس،    3سطس. وافقت السلطات في صنعاء على تشكیل نظام النافذة الواحدة في  أغ   10أغسطس ومرة أخرى في    5
         ، وذلك لتنظیم عملیة االستجابة الطارئة عقب تسبب السیول بانقطاع عدة شوارع رئیسیة في مدینة صنعاء.  التنفیذیة المحلیة األُخرى

 األضرار واالحتیاجات اإلنسانیة 
جراء األمطار الغزیرة والسیول المرتبطة بھا في أنحاء البلد. وتم اإلبالغ أن الضرر األكبر لحق   أسرة  13,596أغسطس، أفادت التقاریر إلى تضرر ما یقدر بنحو    12حتى  

الحدیدة والمحویت ومدینة صنعاء والبیضاء والمھرة وشبوة وأبین وتعز   محافظاتتم اإلبالغ عن السیول في  كما  باألسر النازحة في محافظات حجة ومأرب وصنعاء وتعز.  
 ، حیث أفادت التقاریر أن السیول تسببت بخسائر في األرواح والممتلكات.  وإب وصعدة وحضرموت وساحل البحر األحمروعدن ولحج والضالع 

التي   الطرق الرئیسیة  تعرضت بعض  .عملیات الصیانة  حیث تأخرتاألخیرة،    الغزیرة   من األمطاربصورة أكبر  یسیة والفرعیة  الطرق المعبدة الرئ  تضررتإب،    محافظة  في
وجستیة ، وتضیف تحدیات لألضرار وبذلك ألحقت أضراًرا على تنقالت المدنیین، شاملة زیادة وقت السفر  ،بما فیھا الطریق الرابط بین إب وصنعاء  تمت صیانتھا بصورة سیئة،

التنمویة لتأھیل الطرق الرئیسیة، بما فیھا   التدخالتإلى األخذ بعین االعتبار    . حدد شركاء العمل اإلغاثي الحاجةالعمل اإلنساني ونقل اإلمداداتإضافیة على تنقالت موظفي  
 الطریق الرابط بین إب وصنعاء. 

بشدة جراء السیول. بالتنسیق مع السلطات المحلیة، یعمل فیھ تضررت األسر التي تعیش الذي یقع في منطقة منخفضة، و بمنطقة المحم للنازحین وقعفي محافظة عمران، في م
 لى بر األمان. شركاء العمل اإلنساني لدى مجموعة قطاع إدارة وتنسیق المخیمات على تقییم موقعًا جدیًدا بالقرب من مدینة ریدة لنقل األسر المتضررة إ

تشیر المعلومات المتاحة على إجراء عملیات التقییم التفصیلیة.    غاثي حالیًاات القطاعیة وشركاء العمل اإلبینما تعمل المجموعال تزال معظم المعلومات المتعلقة بالسیول أولیة  
تحدیات كبیرة في عن  ن في المجال اإلغاثي  والصحیة. كما أبلغ العامل  المساعدةالمأوى والمواد غیر الغذائیة والمساعدات الغذائیة والمیاه النظیفة وشملت    أن االحتیاجات العاجلة

      الوصول إلى السكان المتضررین ألن معظم الطرق مقطوعة بسبب میاه السیول.   

 

 االستجابة اإلنسانیة 
التحتیة واالحتیاجات   ى اإلنساني بإجراء تقییمات في المناطق المتضررة لتحدید مدى الضرر الذي لحق بالبن  شركاء العمل، یقوم  السریعة األولیةإلى جانب توفیر االستجابة  

المجموعات  كما  اإلنسانیة.   بالتعاون مع  اإلقلیمیة  التنسیق  المتضررة  القطاعیة  تعمل فرق  المناطق  السیولفي  تثلیث  من  التحقق من    على   أعداد   مصادر مختلفة)  3(عملیة 
على   االستعداد لمواجھة السیولاإلنساني بتفعیل خطة    شركاء العملالمتضررین، قام    إلىالمشتركة بین القطاعات    اتاالستجابة السریعة وتقدیم المساعد   ولتیسیررین.  المتضر 

ریعة حسب الضرورة. حین ظھرت السیول في الفترة تضمن الخطة استمراریة تقدیم المساعدات المنقذة لألرواح للمتضررین وتسمح باالستجابة الواسعة الس   الصعید الوطني.
عدات الغذائیة واإلیوائیة وغیر الغذائیة ما بین منتصف أبریل ویونیو من ھذا العام، قدم شركاء العمل اإلنساني المساعدات من خالل آلیة االستجابة السریعة ولبى احتیاجات المسا 

، بینما ساعد شركاء مجموعة قطاع إدارة وتنسیق المخیمات في التحقق من أعداد المحتاجین وتستمر صرف الصحي والنظافةوالصحیة والتغذویة والمتعلقة بالحمایة والمیاه وال
 في العمل على تدابیر التخفیف من أضرار السیول على مستوى الموقع. 

من األسر في أربعة مواقع للنازحین (الرقة والسواد واألزرقین وشمالن)، المیاه النظیفة    202في محافظة صنعاء، قدم شركاء العمل اإلنساني خدمات الصرف الصحي إلى  
. باإلضافة إلى ذلك، أسرة في موقع الجامعة للنازحین 67)، أطقم مواد النظافة إلى والسواد واألزرقین وشمالنأسرة في خمسة مواقع للنازحین (شارع المیاه والرقة   327إلى 

      أسرة متضررة من السیول في مدیریة سنحان وبني بھلول.  35تم تقدیم حزمة مواد آلیة االستجابة السریعة إلى 
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جھران ووصاب السافل ووصاب العالي، بینما تم تقدیم المیاه أسرة في مدیریات    52في محافظة ذمار، قدم شركاء العمل اإلنساني لدى آلیة االستجابة السریعة المساعدة إلى  
في ھذه األثناء، قدم شركاء للنازحین من خدمات الصرف الصحي.  الجدودمخیم أسر في  108أسرة في مخیم السالم للنازحین في مدیریة جھران واستفادت  286النظیفة إلى 

م المواد الغذائیة وغیر الغذائیة مجموعة قطاع المأوى الطرابیل البالستیكیة إلى األسر التي تمت استضافتھا في مخیمي السالم والوحدة للنازحین في مدیریة جھران، كما قد
 للنازحین. التربیة وأطقم مواد النظافة إلى األسر المتضررة في مخیم 

بطانیة لألسر المتضررة، بینما قدم شركاء العمل اإلنساني لدى آلیة االستجابة   440من الفرش و  110من الخیام و  110الجوف، قدم شركاء العمل اإلنساني    في محافظة
عة والمساعدات الغذائیة لمرة واحدة. نظم أسرة ویعمل على التحقق من أعداد األسر المتضررة لتقدیم المزید من حزمة مواد آلیة االستجابة السری   28السریعة المساعدة إلى  

 یول. شركاء مجموعة قطاع إدارة وتنسیق المخیمات الجلسات التوعویة في مواقع النازحین في المحافظة حول تدابیر السالمة والتخفیف من حدة الس

أُسر في محافظة حضرموت، بینما قدم شركاء مجموعة قطاع المأوى المساعدات اإلیوائیة   310كما قدم شركاء العمل اإلنساني لدى آلیة االستجابة السریعة المساعدة إلى  
 37أسرة في محافظة حجة و  28أسرة في محافظة تعز و  26أسرة في ذات المحافظة. كما قدم الشركاء حزمة مواد آلیة االستجابة السریعة إلى    87والمواد غیر الغذائیة إلى  

أسرة في محافظة الضالع. في مدینة صنعاء، قدم شركاء مجموعة آلیة االستجابة    339أسرة في محافظة عدن و  71أسرة في محافظة الحدیدة و  62أسرة في محافظة المحویت و
 یر الغذائیة وأطقم مواد النظافة.   أسرة، بینما قدم شركاء آخرون المواد غ 72السریعة المساعدة إلى 

     أسرة تمت استضافتھا في مخیمین للنازحین في محافظة مأرب.  391إلى  من الطرابیل البالستیكیة 501قدم شركاء مجموعة قطاع المأوى 

أسرة تمت استضافتھا في مواقع النازحین وھي: الغثمة والمسجد الكبیر وحوش المفلحي   323في محافظة البیضاء، قدم شركاء العمل اإلنساني خدمات الصرف الصحي إلى  
  أسرة تمت استضافتھا في موقعي حوش المفلحي والحدیقة للنازحین.  184والحدیقة، كما قدموا المیاه النظیفة إلى 

موقعًا للنازحین من خالل توفیر أكیاس الرمل كتدبیر خاص   15أسرة في    739افظة البیضاء، ساعد شركاء العمل اإلنساني لدى مجموعة قطاع إدارة وتنسیق المخیمات  في مح 
 للتخفیف من ضرر السیول لتحمیھم من تدفق المیاه إلى مساكنھم اإلیوائیة.  
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