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 نظرة عامة على الوضع
م جزيرة سقطرى مما أدى إلى إغراقها بكثافة. وأعلنت الحكومة اليمنية 2018مايو  23"ميكونو" في اجتاح اإلعصار االستوائي 

مايو حالة الطوارئ ودعت المنظمات اإلنسانية إلى دعم جهود اإلغاثة. وتوقفت األمطار في وقت كتابة هذا التقرير وتحرك  24في 
 مايو. 26ليمن يوم اإلعصار في طريقه متجهاً إلى اليابسة غرب عمان وشرق ا

وتسببت األمطار الغزيرة والفيضانات في جزيرة سقطرى في إلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية العامة وخسائر في األرواح، رغم 
 أن المعلومات الدقيقة عن حجم األضرار لم تتوفر بعد.

 

 

 70,000ي الجزيرة التي يسكنها ما يقرب من ومع ذلك، فقد أشارت السلطات الوطنية إلى احتمال حدوث أضرار واسعة النطاق ف
 شخص.

ً  19أبلغت غرفة الطوارئ في محافظة سقطرى عن فقدان  وقد تسبب تدمير الممتلكات في نزوح األسر، حيث لجأت ما ال  ،شخصا
مقطوعة.  أسرة إلى المدارس والفنادق في العاصمة حديبو. ال تزال الطرق في الجانب الشرقي والغربي من سقطرى 500يقل عن 

مايو. تشير المعلومات األولية من إحدى المنظمات  26وأفادت التقارير عن إعادة فتح مطار حديبو وقد تهبط بعض الرحالت في 
ً إلى أن االحتياجات األساسية الطارئة هي المواد الغذائية والمأوى/المواد غير الغذائية واألدوية  غير الحكومية المتواجدة ميدانيا

 لنظافة.ومستلزمات ا
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 اآلثار المترتبة على الحالة اإلنسانية واالستجابة
 

نقطة إيواء مؤقتة في عاصمة المحافظة، معظمها في المدارس، لمساعدة األشخاص الذين  11تقوم السلطات بإنشاء  •

 تضرروا من جراء الفيضانات.

 

 الكهرباء عن مناطق كثيرة.وتجري حالياً اإلصالحات الالزمة لتشغيل مولدات الكهرباء بعد انقطاع  •
 

أرسلت اإلمارات العربية المتحدة طائرات مروحية بحثاً عن األشخاص المفقودين. بدأ الهالل األحمر اإلماراتي بتوزيع  •

المساعدات الغذائية على المتضررين الذين نزحوا إلى المدارس والمباني العامة في حديبو. كما قدمت منظمة غير 

 إفطار للنازحين.حكومية محلية وجبات 

 

وأفادت التقارير بقيام مركز الملك سلمان للمساعدات اإلنسانية واإلغاثة بوضع اللمسات األخيرة على شحنة من مواد  •
اإلغاثة من المملكة العربية السعودية، تشمل مواد غذائية ومواد غير غذائية وأدوية. وتقوم المنظمة غير الحكومية 

 متطوعاً مجتمعياً لدعم عمليات التقييم السريع في كافة أنحاء الجزيرة. 172حشد "العون اإلنساني والتنمية" ب
 

يحشد شركاء العمل اإلنساني على البر اليمني مواد اإلغاثة إلى جانب فريق تقييم سريع إلرسالهم إلى سقطرى. وسيتم  •
مايو من سيئون؛  27ة في إرسال مجموعات الطوارئ الخاصة بمنظمة الصحة العالمية عن طريق الجو إلى الجزير

األمر الذي سيوفر الدعم الضروري لمكتب الصحة في المحافظة. كما أن برنامج األغذية العالمي على أهبة االستعداد 
لحشد اإلمدادات الغذائية من مستودعاته اإلقليمية في دبي. ويوجد لدى منظمة اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة 

ؤون الالجئين مخزون من مواد اإليواء والنظافة والمواد غير الغذائية متوفرة في مستودعاتهم ومفوضية األمم المتحدة لش
 في عدن.

 

مايو(،  28كما أن األصول اللوجستية متاحة أيضا الستخدامها، بما في ذلك سفينة فوس أبوللو )ستصل إلى عدن في  •
دة حاليا في جيبوتي. يستعد فريق تقييم المجموعات فضال عن طائرة الشحن التابعة لبرنامج األغذية العالمي والموجو

 القطاعية للسفر إلى سقطرى من عدن على متن خدمات األمم المتحدة للنقل الجوي اإلنساني في أقرب وقت ممكن.
 

ضرب إعصار "ميكونو" جزيرة سقطرى مباشرة بعد أسبوع من اجتياح اإلعصار "ساغار" للسواحل الجنوبية من  •

في فيضانات موضعية ودمار في البنية التحتية في محافظة حضرموت. وتشير التقديرات األولية إلى  اليمن، مما تسبب

 أسرة لجأوا مع آخرين إلى أقارب لهم أو في المدارس والمباني العامة األخرى. 950احتمال نزوح ما يصل إلى 

 

المساعدات الغذائية ومستلزمات المياه يتم تنسيق ودعم االستجابة اإلنسانية في محافظتي حضرموت والمهرة، خاصة  •

 والصرف الصحي في حاالت الطوارئ، من قبل شرکاء العمل اإلنساني في عدن.

 

مايو مناشدات إلى  25أصدرت اللجنة العليا لإلغاثة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي التابعتين للحكومة اليمنية في  •

األمم المتحدة والمنظمات الدولية لتقديم مساعدات عاجلة لسقطرى، فضالً عن االحتياج لدعم خطة للجاهزية واالستعداد 

 فظات المهرة وحضرموت وشبوة لسيول كبيرة في األيام القادمة.للسلطات المحلية. من المحتمل أن تتعرض محا

 

يواصل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية متابعته عن كثب مع السلطات المحلية والشركاء في الميدان ومع المنظمات  •
 اإلنسانية الموجودة في عدن لتقديم أي دعم مطلوب.
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