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 مكتب منّسق األمم المتحدة المقيم ومنّسق الشؤون اإلنسانية في اليمن

 

 ما لديهااليمن تتعرض لسيول ال تحدث سوى مرة واحدة لكل جيل؛ عشرات اآلالف من األسر تفقد كل 

  

 

األمطار من    تضررواشخص في جميع أنحاء اليمن قد    100,000تشير التقارير األولية إلى أن أكثر من    -م  2020أبريل    26صنعاء،  

، وفاة سبعة الغزيرة والسيول منذ منتصف شهر أبريل. وقد أكدت السلطات الصحية في محافظة عدن، إحدى أكثر المناطق تضررا  

 أطفال، وفقدان شخصين، وتم اإلبالغ عن حاالت وفاة وإصابات في أماكن أخرى.أشخاص بينهم أربعة 

 

 وقالت السيدة ليز غراندي، منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن: "لقد فقدت الكثير من األسر كل ما تملكه."

 

في العام الماضي، والتي جاءت  ضا  على رأس أزمة ما قبل المجاعة ي، التي تأتي هي أ19-"تأتي هذه المأساة على رأس أزمة كوفيد

 على رأس أسوأ تفشي للكوليرا في التاريخ الحديث." 

 

وكانت محافظات عدن وأبين ولحج ومأرب وصنعاء ومدينة صنعاء األكثر تضررا . فقد ألحقت السيول أضرارا  بالطرق والجسور 

قدرة على الوصول إلى الخدمات األساسية. وأصبحت وشبكة الكهرباء وتسببت في تلويث شبكات المياه، وقطعت عن آالف األشخاص ال

 الظروف صعبة للغاية بالنسبة آلالف األسر النازحة أصال  والتي فقدت اآلن المأوى وحصص الغذاء والمستلزمات المنزلية.

 

مواد الغذائية والمأوى المنقذة لألرواح، بما في ذلك الرعاية الصحية الطارئة وحزم ال اتسارعت الوكاالت اإلنسانية لتقديم المساعد

 والمياه النظيفة ومواد النجاة. كما تساعد الوكاالت على تصريف المياه وتنظيف المواقع التي غمرتها السيول.

 

أطراف تحتاج وأضافت السيدة غراندي: "ال أحد منا بالفعل يعلم مدى المعاناة التي يمكن أن يتحملها الشعب اليمني. الحل واضح. و

 جاعة لوقف القتال وبدء التفاوض."النزاع إلى الش

 

 "هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتوقف بها هذه المأساة التي ال نهاية لها أبد ا." 

 

في المائة من السكان إلى نوع من أنواع المساعدات اإلنسانية   80ال يزال اليمن يشهد أسوأ كارثة إنسانية في العالم. ويحتاج ما يقرب من  

والحماية. وأصبح عشرة ماليين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وسبعة ماليين شخص يعانون من سوء التغذية. وسيتم 

 لألمم المتحدة خالل شهر أبريل ما لم يتم تمويلها بشكل عاجل. ا  تابع ا  رئيسيا  إنساني ا  برنامج 41من أصل  31خفض التمويل أو إغالق 
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