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 نظرة عامة حول األوضاع 

يُلحق إعصارين قبالة سواحل ُعمان في البحر العربي أضراراً على اليمن للفترة ما من المتوقع أن 

 نوفمبر. 8إلى  2بين 

ضعفت حدته في الساعات الماضية وانخفضت إلى مستوى "المنخفض".  :األول، إعصار كيار •

ومع ذلك، استمر اإلعصار في التحرك باتجاه سقطرى متسبباً برياح قوية وأمطار غزيرة على 

للظروف الجوية للعاصفة  شخص 68,000ما ال يقل عن الجزيرة. ومن المتوقع أن يتعرض 

 نوفمبر.  2عة( في كيلومتر بالسا 150المدارية )رياح تصل إلى 

من المتوقع أن يتحرك باتجاه ُعمان ويبقى في الجزء الشرقي من  اإلعصار الثاني، "مها": •

الراهنة بأنه من المحتمل أن  التقديراتبحر العرب قبل أن يغير مساره التجاه الهند. وتشير 

التقديرات يتقدم اإلعصار التجاه المهرة وحضرموت في نهاية األسبوع. وستتوفر المزيد من 

 نوفمبر. 2مع حلول  األكثر دقة

ونظراً لتحديات الوصول المحتملة، عمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على إشراك محافظ  •

االستجابة نقل اإلمدادات  وإذا ما تطلبتسقطرى لضمان عمليات الوصول إلى المطار، 

تركة بين المجموعات اإلغاثية جوياً أو إرسال فرق التقييم الخاصة بمجموعة العمل المش

 القطاعية.

•  ً . وقامت وبصورة عامة، ال تزال اإلمدادات اإليوائية/المواد غير الغذائية أكثر الفجوات إلحاحا

من  5,000من أطقم المواد غير الغذائية و 5,000المنظمة الدولية للهجرة بشراء اإلمدادات )

يوماً إلى عدن. باإلضافة إلى  20ا أطقم المواد اإليوائية(، التي يتوقع وصولها في مدة أقصاه

أسرة. وأشارت مفوضية األمم  4,500ذلك، لديها التمويل الكافي لتقديم المساعدات النقدية إلى 

من أطقم المواد اإليوائية/المواد غير  1,000المتحدة السامية لشؤون الالجئين عن توفر 

 رة.  ناموسية حالياً في عدن لدعم األسر المتضر 2,000الغذائية و

، يمتلك صندوق األمم المتحدة للطفولة وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية •

سارياً المياه بالشاحنات  يمورد ال يزال عقد طويل األمد مع أحدباإلضافة إلى ذلك، مخزون أطقم مواد النظافة الصحية وخزانات المياه في المكال والمهرة وسقطرى. 

المياه المحلية في المكال. تم  اتسلطب جهز صندوق األمم المتحدة للطفولة مسبقاً الوقود الخاصسقطرى.  بما في ذلك إلىنقل المياه بالشاحنات،  وفيرويمكن من خالله ت

  إلجراء التقييمات. شركاء العمل اإلنسانيتحديد 

طن متري إضافي من  400أسرة في سقطرى. علقت  800-700ن الكافي ميدانياً لـ مع توفر المخزومستمر  التوزيع العام لألغذية أنوأكد برنامج األغذية العالمي  •

أسرة لمدة ثالثة أشهر( في المكال وذلك بسبب أحوال البحر المتغيرة. واستمر أيضاً التوزيع العام لألغذية الخاص  1,600اإلمدادات المخصصة للجزيرة )ما يكفي لـ 

 بشهر أكتوبر في حضرموت والمهرة. 

هذا وتتوفر ، قدمت منظمة الصحة العالمية األدوية األساسية وأطقم مواد معالجة اإلصابات للمحافظات الشرقية خالل االسبوعين الماضيين. يتعلق بالصحة وفيما •

. وسيقدم صندوق األمم المتحدة للطفولة أيضاً الدعم الالزم لتوفير الوقود والحوافز لتشغيل خمس التي يدعمها صندوق األمم المتحدة للطفولة اإلمدادات الصحية والتغذوية

 سيارات إسعاف في المكال. 

 طقم مواد آلية االستجابة السريعة في الثالث محافظات.لما يكفي من أتم التجهيز المسبق  •

 

  نوفمبر 3ي ومن المتوقع حدوث عواصف شديدة ورياح قوية في الحديدة وحجة ف

 20جراء األمطار الغزيرة والسيول. ومن المتوقع أن يتضرر ما يقدر بنحو  أسرة 30,000ما يقدر بنحو م، تضررت 2019وفي الفترة ما بين أغسطس وأوائل أكتوبر  •

 في المائة منهم من األمطار الغزيرة والعواصف القادمة. 

 شراء المزيد من أطقم المواد اإليوائية/المواد غير الغذائية. فيما تم ،اإلنساني إلى توفر المخزون الكافي لالستجابة وفيما يتعلق بالجاهزية والمخزون، أشار شركاء العمل •

 
 المصدر: منظمة الصحة العالمية

 إعصار كيار
 

 
 المصدر: منظمة الصحة العالمية

 إعصار مها

 

 اليمن -أوتشا 
 إعصاري كيار ومها

 م2019نوفمبر  1حتى 
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 التنسيق

اإلنسانية وذلك وترقباً لألثر اإلنساني المحتمل إلعصاري "كيار" و"مها"، عقد شركاء العمل اإلنساني إجتماعات مخصصة في مركزي الحديدة وعدن للعمليات  •

أنظمة االتصال والبدائل  ما يشملبالستعراض توفر مخزون الطوارئ، وتعزيز آليات التنسيق، وحشد فرق التقييمات السريعة ميدانياً، وتقييم الجاهزية بصورة عامة 

 سقطرى، تم وضع خيارات النقل الجوي المحتملة. ل وبالنسبةالمتاحة، والنقل والمطارات والرحالت الجوية، 

لسكان لالخاصة بة وعلى المستوى الوطني، سيعمل مركز العمليات على مراقبة الوضع يومياً ودعم شركاء العمل اإلنساني لحشد الموارد وذلك للتعجيل باالستجا •

 المتضررين.

 ي.وفي عدن، ال تزال الترتيبات التنسيقية مع السلطات المحلية جارية، تحديداً مع اللجنة العليا لإلغاثة ووزارة التخطيط والتعاون الدول •

 حضرموت.وفي سقطرى والمهرة  عمليات الطوارئوتم تفعيل مراكز  •

 عمليات النقل الجوي المحتملة للموارد من جيبوتي.ر اع اإلمداد والتموين لتيسيوينسق مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية مع مجموعة قط •

شاحنة مساعدات غذائية إلى المواقع الريفية التالية: نوجد وقارة ومومي وحالة وأرسل وجؤة وصعيب وكيكسام وغبطين ودربوكو  20وأرسل الهالل األحمر اإلماراتي  •

 وصاللة ومايا ونط والكربة.  

توفر الخدمات اإليوائية، وذلك عن طريق شريك العمل اإلنساني لبرنامج  بما في ذلكاعة سقطرى البث اإلذاعي للمعلومات األساسية المتعلقة بجهود الجاهزية، وبدأت إذ •

وع مجتمعي لبرنامج اإلتصاالت من أجل متط 50اإلتصاالت من أجل التنمية بتردد يغطي جميع أنحاء الجزيرة باإلضافة إلى الجزء الجنوبي من محافظة المهرة. واستعد 

 من قادة المجتمعات المحلية لدعم جهود التوعية.  20التنمية و

ا، بما في ذلك المعلومات وتبث إذاعة سقطرى المعلومات إلى جميع أنحاء الجزيرة والجزء الجنوبي من محافظة المهرة حول الخدمات اإلغاثية الطارئة التي تم تجهيزه •

   مات اإليوائية.المتعلقة بالخد

 الجاهزية وتوافر المخزون

 االستعدادات الخاصة بسقطرى

على مستشفيين رئيسيين( لرفع حالة االستعداد. ووفقاً للمحافظ، هناك شح في المعدات المشرفين حشد محافظ سقطرى مكتب األشغال العامة ومكتب الصحة في المحافظة ) •

 الثقيلة التي تعمل على إزالة الركام وشق الطرقات. يتواصل المحافظ مع اإلمارات العربية المتحدة في الجزيرة لتقديم الدعم الالزم. 

تم النظر إلى المزيد من الخيارات لتوسيع ي)منظمة سقطرى للتنمية، وجمعية التكافل اإلنساني، والحكمة( و تم تحديد ثالث منظمات غير حكومية لدعم التقييمات السريعة •

المناطق السكنية في الجزيرة، الواقعة في الناحية الشمالية. وتمت إقامة الروابط مع شريك صندوق األمم المتحدة للطفولة،  نطاق المجموعة وذلك لضمان تغطية أغلبية

 ت من أجل التنمية، لالستفادة من هذه المصادر لفهم االحتياجات الملحة للمجتمعات المحلية في الجزيرة. اإلتصاال

، وجمعية التكافل اإلنساني، وقد يكون هناك مساحة إضافية في مكتب المحافظ. وقد تتوفر مساحة منظمة العون اإلنساني والتنميةوتتوفر قدرة التخزين في سقطرى لدى  •

 دى أحد شركاء العمل اإلنساني المحليين. للتخزين ل

م(. ومن 2018تم خالل االستجابة لإلعصار الذي وقع في مايو  كماوتتطلع مجموعة قطاع اإلمداد والتموين في إمكانية دعم إحدى عمليات النقل الجوي إلى سقطرى ) •

تحمل طائرة الشحن المخزون من مخازن سلعالمي المتواجدة في جيبوتي عند الطلب.  ، المستأجرة من قبل برنامج األغذية ا737الممكن استدعاء طائرة الشحن، بوينغ 

خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدات اإلنسانية وبرنامج األغذية العالمي إلى خيارات الهبوط واإلقالع  تدرسعدن وتنقلها جوياً إلى مطار حديبو في سقطرى. و

 والتخزين.

المشتركة ألمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساني إلى إمكانية القيام برحالت جوية خاصة إلى سقطرى وذلك إلرسال فرق التقييم الخاصة بمجموعة العمل خدمات ا م تنبيهوقد ت •

يجري اآلن توحيد التوثيق الالزم بين المجموعات القطاعية، بقيادة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وذلك لدعم مكتب المحافظ في التنسيق لالستجابة. تم تحديد الفريق و

 للتعجيل في المعامالت الورقية الخاصة بخدمات األمم المتحدة للنقل الجوي.

 من قادة المجتمعات المحلية، والقبائل المحلية لتقديم الدعم. 20متطوع مجتمعي لبرنامج اإلتصاالت من أجل التنمية، و 50ويستعد  •

 

 التجهيز المسبق للمخزون في كل محافظة

 حضرموت والمهرة وسقطرى.يتوفر المخزون الطارئ في عدن، باستثناء أطقم المواد اإليوائية والمواد غير الغذائية، لسد الفجوات المتوقعة على مستوى المحافظة في  •

 أسرة 2,000                                                                                                                          سقطرى  

 المخزون المواد شركاء العمل اإلنساني  المجموعة القطاعية

جمعية التكافل اإلنساني/صندوق  آلية االستجابة السريعة

 األمم المتحدة للسكان

 .من أطقم المواد 1,829توفرت ال توجد فجوة.  أطقم مواد آلية االستجابة السريعة
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منظمة العون اإلنساني  األمن الغذائي والزراعة

 والتنمية/برنامج األغذية العالمي،

ائتالف الخير لإلغاثة 

اإلنسانية/مركز الملك سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، الهالل 

 األحمر اإلماراتي

القدرة على مواجهة زيادة عدد الحاالت ممكنة عن طريق  سالل غذائية

أسرة في المكال  1,600مخازن عدن. مخزون يكفي لـ 

أسرة  800 – 700طن متري( ومخزون يكفي لـ  400)

شاحنة تحتوي  20في سقطرى. وتم التجهيز المسبق لـ 

على التمر، والدقيق، والسمن، والبقوليات في المناطق 

 الريفية.  

ائتالف الخير لإلغاثة  والمواد غير الغذائيةالمأوى 

اإلنسانية/مركز الملك سلمان 

لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، الهالل 

 األحمر اإلماراتي

من المخزون ميدانياً، ويتوقع أن  توجد فجوة. يتوفر بعض خيام، بطانيات، مفارش

 ً )عبر الرحالت الجوية اإلماراتية  يتم نقل بقية المواد جويا

ودية(. ومن المرجح أن يتم استخدام المدارس والسع

والمؤسسات العامة إليواء النازحين داخل وفي محيط 

 المناطق الحضرية لحديبو وقلنسية.  

منظمة الصحة العالمية، صندوق  الصحة والتغذية

األمم المتحدة للطفولة، منظمة 

العون اإلنساني والتنمية، مكتب 

 الصحة في المحافظة

طقم المواد المسبق ألتم التجهيز 

الصحية الطارئة المشتركة بين 

وأطقم مواد معالجة  الوكاالت

اإلصابات من منظمة الصحة 

 العالمية

  .ال توجد فجوة

المياه والصرف الصحي والنظافة 

 الصحية

صندوق األمم المتحدة للطفولة، 

 منظمة العون اإلنساني والتنمية،

   الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف

 2,000لتر،  1,000خزانات مياه )

 لتر(

توجد فجوة في المخزون، على الرغم من توفر أطقم مواد 

أطقم مواد آلية  كجزء منالنظافة الصحية األساسية 

االستجابة السريعة. يوجد لدى صندوق األمم المتحدة 

للطفولة كميات كبيرة من المخزون في عدن والتي يمكن 

 ً  .نقلها جويا

 

 

 أسرة 5,400 نحو                                المهرة                                                                                    

 المخزون المواد شركاء العمل اإلنساني  المجموعة القطاعية

جمعية التكافل اإلنساني/صندوق  آلية االستجابة السريعة

 للسكاناألمم المتحدة 

 .من أطقم المواد 363توجد فجوة. المتوفر فقط  أطقم مواد آلية االستجابة السريعة

ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية،  األمن الغذائي والزراعة

مؤسسة صلة للتنمية، مؤسسة 

 السبيل للتنمية االجتماعية

 .من السالل 2,950توجد فجوة. المتوفر فقط  سالل غذائية

جمعية التكافل اإلنساني، ائتالف  والمواد غير الغذائيةالمأوى 

الخير لإلغاثة اإلنسانية، مؤسسة 

السبيل للتنمية االجتماعية، مفوضية 

األمم المتحدة السامية لشؤون 

 الالجئين

خيام، بطانيات، مفارش، مواد غير 

 غذائية

 .توجد فجوة

المياه والصرف الصحي والنظافة 

 الصحية

 1,000لتر،  800خزانات مياه )   شاريع مياه الريفالهيئة العامة لم

لتر(، حاويات مياه  2,000لتر، 

لتر(، أقراص كلور، صابون،  20)

 أدوات اختبار جودة المياه 

 .توجد فجوة
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 أسرة 6,247 نحو        حضرموت                                                                                                               

 المخزون المواد شركاء العمل اإلنساني  المجموعة القطاعية

جمعية التكافل اإلنساني/صندوق  آلية االستجابة السريعة

 المتحدة للسكاناألمم 

 .من أطقم المواد 745توجد فجوة. المتوفر فقط  أطقم مواد آلية االستجابة السريعة

ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية،  األمن الغذائي والزراعة

مؤسسة صلة للتنمية، مؤسسة 

 التواصل للتنمية اإلنسانية

 من السالل. 1,050توجد فجوة. المتوفر فقط  سالل غذائية

 

طن متري  400باإلضافة إلى ذلك، تم تخصيص 

 أسرة لمدة ثالثة أشهر(.  1,600للجزيرة )ما يكفي لـ 

 

جمعية التكافل اإلنساني، ائتالف  المأوى والمواد غير الغذائية

الخير لإلغاثة اإلنسانية، مفوضية 

األمم المتحدة السامية لشؤون 

 الالجئين

 .جوةتوجد ف خيام، بطانيات، مواد غير غذائية

أطقم مواد معالجة اإلصابات )أ ، ب(،  مكتب الصحة في المحافظة الصحة والتغذية

أطقم مواد المستلزمات الجراحية، 

طقم المواد الصحية الطارئة أ

، أطقم مواد المشتركة بين الوكاالت

 مكافحة الكوليرا

 .توجد فجوة

المياه والصرف الصحي والنظافة 

 الصحية

صابون، أقراص تنقية المياه، حاويات    مياه الريفالهيئة العامة لمشاريع 

مياه قابلة للطي، هيبوكلوريت 

 لتر( 5,000الكالسيوم، خزانات مياه )

 .توجد فجوة

 

 


