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 األوضاع حول عامة نظرة

م، مما ألحق أضراراً في محافظات عدن، ولحج، وأبين، وشبوة، 2019سبتمبر  27هطلت أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية جنوب اليمن في 
ساعة بسبب األضرار التي ألحقتها العاصفة بالشبكة  15األمطار المنازل في عدن، كما انقطع التيار الكهربائي لمدة وصلت إلى وحضرموت. غمرت مياه 

تقارير الواردة الكهربائية. وتم اإلبالغ عن أضرار جسيمة لحقت بمواقع النازحين في مدينة عدن، وتبن في محافظة لحج، ومديرية خنفر في أبين. وأفادت ال
 .ن إدارة األرصاد الجوية في مطار عدن الدولي إلى احتمالية استمرار سوء األحوال الجوية لعدة أيامع

مسكناً من تجمعات الجفينة  59سبتمبر، أبلغت الوحدة التنفيذية في مأرب عن تهدم ما مجموعه  29وتضررت أيضاً المناطق الوسطى في اليمن. وفي 
ملحة  سبتمبر. وهناك حاجة 28العشوائية للنازحين الواقعة في مدينة مأرب في محافظة مأرب جراء السيول التي جرفت مساكن وممتلكات النازحين في 

أسر إثر السيول مؤخراً في مديرية وصاب السافل في محافظة ذمار. وأشارت التقارير إلى أن المواد  109للمأوى، والمواد غير الغذائية، والغذاء. وتضررت 
الحتياجات. باإلضافة إلى ذلك، هطلت اإليوائية والمواد غير الغذائية تأتي على رأس االحتياجات ذات األولوية وتجري حالياً المزيد من التقييمات الخاصة با

م. ويعمل 2019أكتوبر  1األمطار الغزيرة واجتاحت السيول مديريتي عبس وأسلم في محافظة حجة، ومديريتي الزهرة وبيت الفقيه في محافظة الحديدة في 
  .شركاء العمل اإلنساني على حشد الجهود الرامية إلى تقييم االحتياجات

 

 ةاالحتياجات اإلنساني

 للنازحين التنفيذية والوحدة الالجئين، لشؤون السامية المتحدة األمم ومفوضية المأوى، ومجموعة الحماية، ومجموعة المخيمات، وتنسيق إدارة مجموعة أجرت
ً  15 لـ مشترك سريع تقييم  الراكدة، المياه وإزالة بالغذاء، تمثلت الرئيسية االحتياجات أن ولوحظ. 2019 سبتمبر 28 في المتضررة المحافظات في موقعا

 ما وتضررت. والمالريا الضنك، وحمى الكوليرا، مخاطر من للحد( تي دي دي) المبيدات ورش والطرابيل، الغذائية، غير والمواد اإليوائية، والمراكز
 في أسرة 38و أبين، في أسر 508 عدن، في أسرة 900 لحج، في أسرة 1,329) المتضررة المحافظات في السيول جراء أسرة 2,775 مجموعه

 (.حضرموت

 في المفلحي وسور الطبي، والمخزن خليل، وليلى السعودية، الزراعية والمؤسسة ،2 و 1 والشعب ياسر، بن عمار موقع المتضررة النازحين مواقع وتشمل
 محافظة في والرديني أحمد، وجول وحلمة، والمحجر، وعبر، السادة، وجول لحج؛ محافظة في وجراد وصبر، والبيطرة، والرباط، والمشقافة، عدن؛ محافظة

  :بالتالي الرئيسية النتائح وتلخصت. أبين

بصورة جزئية، وتضررت أيضاً الفصول الدراسية التي  75في موقع عمار بن ياسر للنازحين )عدن(، تضررت جميع المساكن اإليوائية الـ  •
رابيل وإلعادة تأهيل األسقف. وتضررت الطرقات داخل الموقع جراء المياه الراكدة، وال زال يصعب تستضيف النازحين. وهناك حاجة ملحة للط

  .الوصول إلى المراحيض، كما أُتلف المخزون الغذائي

الشخصية الخاصة بجميع في موقع الزراعة للنازحين )عدن(، تضررت المساكن اإليوائية، والمواد غير الغذائية، والمواد الغذائية، والممتلكات  •
 التي تقطن في المخيم، وغمرت مياه المجاري معظم الموقع، كما تكدست النفايات في مدخل موقع النازحين. 22األسر النازحة الـ 

 أسرة تنتظر الحصول على أطقم المواد غير الغذائية. 95أسرة إلى الغذاء، ويشمل ذلك  125وفي موقع الكراع للنازحين )عدن(، تحتاج  •

 
  ،(لحج) للنازحين الرباط مخيم: 1 الصورة
 لالجئين الدنماركي المجلس: المصدر

 
 ،(عدن) للنازحين الكراع موقع: 2 الصورة
 الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية: المصدر

 
 ،(لحج) للنازحين صبر مخيم: 3 الصورة
 لالجئين الدنماركي المجلس: المصدر

 

 

 اليمن: السيول 
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أسرة نازحة، تسببت األمطار  581وفي موقع الرباط للنازحين )لحج(، حيث تقيم  •
الغزيرة بالسيول وأحدثت أضراراً جسيمة على الخيام، واألدوات الشخصية، والمواد 

ذائية الخاصة بجميع األسر النازحة. ووفقاً للمجلس الدنماركي غير الغذائية، والمواد الغ
مأوى  293لالجئين، هناك حاجة إلى الطرابيل لكي يتم تغطية األسقف المتضررة لـ 

 كما األمطار،خيام. باإلضافة إلى ذلك، امتألت حفر المراحيض العامة بمياه  5و
تجمعت مياه األمطار على شكل مستنقعات كبيرة في الموقع، مما يزيد من مخاطر 

 انتشار األمراض المنقولة عبر المياه.

وفي موقع صبر للنازحين )لحج(، أدار النازحين عملية إزاحة بعض المياه من مساكنهم  •
غمر المياه اإليوائية، ولكن بعد تلف جميع المواد غير الغذائية والمواد الغذائية. لم ت

مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فهي ال زالت صالحة لالستخدام. 
طربال لكي  156ووفقاً للمجلس الدنماركي لالجئين، تدمرت خيمتان، وهناك إحتياج لـ 

 يتم تغطية األسقف. 

 تضرر عن أبين شباب مؤسسة أبلغت ،(أبين) للنازحين وحلمة الجول موقعي وفي •
  .والمالبس الحيوانية، والثروة الغذائية، المواد في وخسائر اإليوائية، المساكن

 

ً  14و خيمة 38 مجموعه ما تضررت حيث والجابية، الرقمة منطقتي في تقييم إجراء تم ،(حضرموت) العبر مديرية وفي •  خسارة تم كما. للمياه خزانا
  .الحيوانية والثروة الغذائية، والمواد المنزلية، المواد

 .الغذائية والمواد الغذائية غير المواد/المأوى في تتمثل اإلنسانية االحتياجات أن إلى األولية التقارير أشارت ،(مأرب مدينة) للنازحين الجفينة موقع وفي •

 

 الوصول اإلنساني 

 في لوحظت التي العسكرية والتوترات المستقرة غير األمنية الظروف من الرغم على سانحة وصول بيئة عن باالبالغ اإلنساني العمل شركاء يستمر
 .المتضررة المناطق جميع في بسالسة اإلنسانية والعمليات التقييم عمليات تتم الراهن، الوقت وفي. أغسطس شهر خالل الجنوبية المحافظات

 

 القطاعية المجموعات ستجابةا

 لإلغاثة سلمان الملك مركز وسيوفر عدن، في النازحين مواقع إلى الغذائية الحصص اإلماراتي األحمر الهالل سيقدم :والزراعة الغذائي األمن
 األغذية برنامج يديرها التي النقدية البرامج في مشمولة المواقع جميع تزال ال ذلك، إلى باإلضافة. لحج في النازحين لمواقع الغذائية التوزيعات

 الخاصة األغذية لتوزيع اإلنساني العمل شركاء والزراعة الغذائي األمن قطاع مجموعة ستحدد السيول، جراء المتضررة المناطق وفي. العالمي
 .لألغذية العام التوزيع في النازحين مواقع العالمي األغذية برنامج سيشمل بينما فقط، واحد بشهر

 المعلومات وتشير. المواقع تقييمات بإجراء للطفولة المتحدة األمم وصندوق للهجرة الدولية المنظمة تقوم: والنظافة الصحي والصرف المياه

 شركاء ويضع. المياه تصريف في المجتمعية الجهود تضافرت المواقع، بعض وفي. عامة بصورة تتضرر لم المواقع في المياه مصادر أن المتاحة
 فمن األمطار، من المزيد تهطل أن قبل األولويات، قائمة على المياه تصريف عملية والنظافة الصحي والصرف المياه مجال في اإلنساني العمل

 األدوات والنظافة الصحي والصرف المياه قطاع لمجموعة اإلنساني العمل شركاء ويقدم. القادمة القليلة األيام في األمطار تسقط أن المتوقع
ً  النظر ويتم. الموجهة التوزيع عمليات خالل من األخرى الدعم وأشكال  رفع إلى باإلضافة والخيام الممتلكات لحماية المتاحة الطرق حول حاليا
 .   األرض مستوى عن الخيام

 بإجراء اإلنساني العمل وشركاء الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية ستبدأ: الغذائية غير المواد/المأوى/المخيمات وتنسيق إدارة

 الطرابيل الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية ستقدم. المطلوبة اإليوائية والمساكن الخيام عدد لتحديد وذلك للمواقع متعمقة تقييمات
 غير المواد تجهيز على حكومية، غير منظمة النهضة، صناع ومنظمة الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية وعملت. الضرورية

ً  الغذائية  الصوامع، في واآلخر الزراعة في أحدهما للنازحين، موقعين مناطق تغيير استراتيجية الحماية قطاع مجموعة وتتولى. عدن في مسبقا
 .      والنفايات المجاري مياه تواجد جراء للسكن صالحة السابقة المناطق تعد لم حيث

    

 ،(عدن) للنازحين الزراعة مخيم: 4 الصورة
 الالجئين لشؤون السامية المتحدة األمم مفوضية: المصدر
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 مجموعة مع مناقشات هناك زال وال وزنجبار، خنفر مديريتي في سبتمبر 26 في مبيدات رش بحملة أبين في العامة الصحة مكتب قام :الصحة
 الرش حمالت بإجراء ولحج عدن محافظتي في العامة الصحة مكتب وسيقوم. أخرى رش حملة إجراء الضروري من كان إذا عما الصحة قطاع
 كجزء القادمة، األسابيع خالل األمطار جراء المتضررة المواقع على المتكاملة والتغذوية الصحية الخدمات وستركز. القادمين األسبوعين خالل

  .المنتظمة المتنقلة العيادات استجابة من

 المخيمات وتنسيق إلدارة القطاعيتين المجموعتين وتنظر. بالحماية الخاص اإلحالة نظام تعزيز ضرورة إلى المواقع تقييمات أشارت :الحماية

  .المتضررة األسر إلى للوصول آلية وضع تيسير كيفية في والحماية

ً  وهي. أكتوبر 1 و سبتمبر 30 بين ما الفترة في القطاعية المجموعات زيارات إجراء تم: التقييمات  لجميع شامل تحديد إجراء صدد في أيضا
ً  ويتم. كامل بشكل االحتياجات تغطية لضمان وذلك الجنوبية المحافظات في المتضررة المواقع  في األوضاع حول التحقق من المزيد إجراء حاليا
 الوصول يزال ال ولكن السريعة، االحتياجات تقييمات إجراء على الحكومية غير المنظمات عملت حيث تعز، محافظة وسط في الواقعة المواقع

ً  يشكل الجبلية المناطق إلى  في المناطق تلك على األمطار هطول سببتها التي األضرار حول الشاملة المعلومات من المزيد تتوفر أن وينبغي. تحديا
   .القادمة القليلة األيام

 

 م(2019سبتمبر  29األضرار التي سببتها األمطار )حتى  –عدن 
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