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 الیمن: مستجدات حول الفیضانات
2016ابریل  15: 1تقریر الكتلة رقم   

 
 ھذا التقریر تم انتاجھ من قبل كتلة المأوى/إدارة وتنسیق المخیمات بالتعاون مع الشركاء اإلنسانیین و السلطات المحلیة 

 عامة حول الوضعرة نظ
إلى ذلك محافظات، وأدى  عدد منأبریل  14و  13لغزیرة یومي جتاحت األمطار اإ

ر العائالت. وھناك تقاری نزوحفیضانات شدیدة وانھیارات أرضیة. تم تدمیر المنازل و
 .شخصا لقوا حتفھم نتیجة لظروف الطقس القاسیة 16أولیة إلى أن ما یصل إلى 

  عمران:

  ،قتل شخص واحد على األقل، ویبقى اثنان آخران في عمران المدینة
 لفیضانات في المدینة.نتیجة لعداد المفقودین ك

   السید عبد هللا سیالن، مدیر عام مكتب التخطیط والتعاون الدولي في
شكل بمساعدات الوكاالت اإلنسانیة لتوفیر من محافظة عمران یطلب 

المساعدات الغذائیة حاجة إلى وھم بأسرة  1000ألكثر من  عاجل 
 والمأوى.

  من الفیضانات، واآلالف  تأن المئات من المنازل تضرر افادت التقاریر
ي األضرار الت التقاریر من الناس حالیا في وضع غیر مستقر. كما ذكرت

 الزراعة والطرق ومشاریع المیاهبلحقت 
  ،االحتیاجات التي تم تحدیدھا حتى اآلن: المواد غیر الغذائیة والمأوى

والغذاء؛ العیادات الصحیة المتنقلة التي تستھدف المدارس والمناطق 
المیاه والصرف الصحي فة؛ مرافق المتضررة األخرى؛ معدات الصحة والنظا

 .النازحة ألسرل

 الحدیدة:

   ضرار شدیدة نتیجة لھطول األمطار الغزیرة. وقد تم قطع الطریق من قبل میاه الفیضانات.ألعلى طول الطریق صنعاء الحدیدة  الصفرهجسر  تعرض 
 الطارئ.  لى المواد غیر الغذائیة والمأوى حاجة إھم بنزحوا و اللحیاءأسرة في  900و  الزھرةمدیریات  أسرة في 1200 ما یقدر ب 

 حجة: 

  ،نیة المناطق السك تعرضتفیضانات في منطقة بني كدیم. الصخریة والشخصا على األقل لقوا مصرعھم نتیجة لالنھیارات  14 مدیریة شرس,محافظة حجة
 ألضرار شدیدة.

 :صنعاء

  ى المواد مستمرة تشیر إلى الحاجة إلالتقییم ال. النتائج األولیة من عملیة على التوالي ھمدان في صنعاء من السیول للمرة الثانیة دیریة، عانت مضروانمنطقة
 الطارئ. غیر الغذائیة والمأوى 

 عدن: 

  ،شبكات االتصاالت بسبب ھطول األمطار الغزیرة. توتضرر بالغة ضرارألالعدید من المنازل تعرضت ، والتواھيالمعال مدیریات محافظة عدن 
 

 شركاء من الكتلة   8

  تدخالتھا للتو أبدت 

 

 أسرة   2,100ما یقارب    

  الحدیدةتأثرت في محافظة 

 

 

 أسرة  1000مایقارب 

 عمران تأثرت في محافظة 

 محافظاات 5

 البنیة التحتیھ,فیھا تأثرت 

   المنازل وشبكات اإلتصاالت

16 

 لقوا مصرعھم 

ھطول أمطار غزیرة في المیاه بعد  ھحي غمرتفي امرأة یمنیة وبناتھا سیرا على األقدام 
   EPAیحیى أرحب،. © 2016أبریل  14شمال مدینة عمران، الیمن، 
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 اإلستجابة والتنسیق
  :عمران 

  ابریل.  14محافظة عمران في الوحدة التنفیذیة في مكتب طارئ عقد اجتماع تنسیق
س ، المجلالمجلس الدنماركي لالجئین، من الوحدة التنفیذیة في عمرانممثلون  هحضر

 منظمة ، ومنظمة رعایة األطفالالنرویجي لالجئین، جمعیة الھالل األحمر الیمني، 
 . كیر

  یةرعا وارد من منظمةمعلى  متضمنةفرق اإلخالء / اإلنقاذ وفرق التقییم تم تشكیل 
 .و المجلس الدنماركي لالجئینكیر منظمة ، وجمعیة الھالل األحمر الیمني، ألطفالا

  أبریل. 15تقییمات یوم الجمعة الستبدأ 
 ساعة القادمة ال 48 غضون على االستجابة في سیتمكن المجلس الدنماركي لالجئین

مجموعة من المستلزمات المنزلیة /  800صل إلى قد تالتي مساعدات تقدیم الل
 ة.یاألسر

  لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون  الشریك المنفذجمعیة الھالل األحمر الیمني وزعت
 14أخرى في لیلة  أسرة 30و  ابریل  13في أسرة 25المواد غیر الغذائیة إلى  الالجئین

 .2016أبریل 
  المواد غیر الغذائیة من مخزونات  عدةمن  قلیل تسلیم عددببدأت جمعیة الھالل األحمر الیمني

 أسرة.  25حیث خدمت المساعدات مسبقا.  اوضعھالتي تم الطوارئ 
  لمواد غیر الغذائیة.عدة ل 1،000و الطارئلمأوى عدة ل 400من صنعاء غدا  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئینترسل سوف 

 
 حجة:

  لطرق مازالت ظروف ا واضطروا للبقاء في المدینة بسببلمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین الى مدینة حجة  لشریك المنفذفي حجة وصل فریق التقییم ل
 سیئة.الفریق سوف یذھب إلى مدیریة شرس إلجراء التقییمات 

 
 الحدیدة: 

 ة.النازحة المتضررحیث تم تحدید األسر ، والزھرةمدیریتي اللحیاء تقییما في  , أكملاألمللمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین , الشریك المنفذ 
  ثائق الھویةاستبدال وتشمل االحتیاجات الرئیسیة توفیر المأوى والمواد غیر الغذائیة وو . 
  منظمة وفعالةالتنسیق والعمل مع كافة األعضاء لضمان استجابة ستقوم بمأوى كتلة الالمفوضیة بوصفھا الوكالة الرائدة ل. 
   في الشمال منمدیریتي الزھره واللحیاء في منطقة سیل وادي مور،  آضررتسوأ األفذ عملیات التوزیع في بعض القرى بال حدود ستنمنظمة أطباء ، 

 أسر.  250 ستكون لالمزمعة  اتمحافظة الحدیدة. التوزیع
  250 .مواد النظافة الشخصیة 
  250 مأوى. عدة 
  250 الطبخ. عدة 

 
 صنعاء:

  نتائج 2016ابریل  16ستكمل تقییم اإلحتیاجات في منطقة ضروان, مدیریة ھمدان, محافظة صنعاء. یوم السبت تالوحدة التنفیذیة فرع امانة العاصمة سوف .

 . 2016بریل أ 17في حاجة ماسة للمساعدة وسوف یتم مشاركتھا مع مفوضیة شؤون الالجئین یوم األحد التي التقییم تضمنت قوائم األسر المتضررة 

 جھات اإلتصال

 غراھام إیستموند  :فریق كتلة التنسیق الوطنیةcoord.yemen@sheltercluster.org  . 
  alsobari@unhcr.orgصباري المنیر 

 علوان  معمر الحدیدة وحجة: منسق الكتلة الفرعیھ في alwanm@unhcr.org  
  الدعیس  عصام :عدن منسق الكتلة الفرعیھ فيALDUAIS@unhcr.org 
  المروني : أسیدعمران -مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  منسق almarwani@un.org  
 عبدالكریم حسین علي :/حجةالحدیدة  -مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة  منسق  husseinali@un.org  
   ناصر محمد  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین للیمن:منسقmohamnas@unhcr.org  
  رودا إسماعیل عدن :مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین في الحدیدة/حجةمنسق  ismael@unhcr.org  

 

ھروب األسر بسبب الفیضانات شریك مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین ینفذ 
تقییمات في مدیرة الزھره,الحدیدة 14 أبریل 2016. © األمل
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