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ضاناتالیمن: مستجدات حول الفی  

2016ابریل  16: 2تقریر الكتلة رقم   
 

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

 أبرز المالمح   

  أسرة في منطقة السیل في وادي مور, الحدیدة  250منظمة اطباء بال حدود/اسبانیا اكملت التوزیعات ل 

 15وصلت إلى محافظة عمران في مساء  والتي الطارئلة بالمواد اإلیوائیة وعدة المأوى محم شاحنة 14 مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین نقلت 

 .2016أبریل 

  ابریل قبل أن تعرقل  األمطار الغزیرة  16یوم اسرة  148ل  الھالل األحمر الیمني وزع  مواد إیواء المقدمة من مفوضیة األمم المتحدة لشؤؤن الالجئین

 .2016ابریل  17 التوزیع. التوزیعات سوف تستأنف یوم 

  مراكز تجمیعیة (مدارس و مركز مدني) حیث تم استخدامھا كمأوى  8ابریل في  15الھالل األحمر الیمني اكمل توزیع المواد اإلیوائیة في عمران یوم

 مؤقت. 

 نظرة عامة حول الوضع 

ذائیة, عدة المأوى للمواد الغیر غتسلیم محافظات و 4عملیات تقییم عبر قامت وكاالت الكتلة بتنفیذ , 2016ابریل  14و  13یومي  ھطول األمطار الغزیرة بعد 

 24ساعة القادمة. وبحسب وكالة فرانس اإلخباریة, أن عدد القتلى وصل الى  48ط اإلمداد في غضون ال وفي خطالطارئ والخیام والتي جار بالفعل مع كمیات أكبر 

  زالو ا في عداد المفقودین. ماخاص شخص التي تم اإلبالغ عنھم والمزید من األش

 اإلستجابة والتنسیق

  عمران:

  من  400أبریل والتي كان في متنھا  15شاحنة وصلت بأمان إلى محافظة عمران في مساء یوم  14أفادت مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین بأن

 عدة  من المواد غیر الغذائیة. 1،000عدة  المأوى الطارئ و

   في مدینة عمران. أسرة   148جمعیة الھالل األحمر الیمني الشریك المنفذ، لمفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین قام بتوزیع المواد غیر الغذائیة إلى

 توزیع المواد غیر الغذائیة الیوم بسبب ھطول  االمطار الغزیرة. رقلت عملیةتع

  باإلضافة إلى عائلة نازحة الذین یقیمون حالیا في سبع مدارس،  45واد اإلیواء / المواد غیر الغذائیة إلى وزعت جمعیة الھالل األحمر الیمني / عمران م

 مجمع الصعر في مدینة عمران.

  أسرة یقیمون حالیا في مالجئ مؤقتة (مالجئ متضررة) 15كما وزعت جمعیة الھالل األحمر الیمني عدة المأوى الطارئ / المواد غیر الغذائیة إلى. 

   الذین تضررت منازلھم من العواصف اسرة 75استطاعت جمعیة الھالل األحمر الیمني من إنقاذ / إجالء. 

 شركاء من الكتلة   8 

ھذه استجابت بشكل فعال ل

  األزمات 

 

 أسرة  500ما یقارب    

  تأثرت في محافظة حجة 

 

 

 أسرة  2.100مایقارب 

قریة في  26تأثرت في 

 محافظة الحدیدة

 أسرة  1000مایقارب 

 تأثرت في محافظة عمران  

24 

لقوا مصرعھم وعدد كبیر من 

 األشخاص في عداد المفقودین
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   ٌإلوالمجلس النرویجي لالجئین  ,، وجمعیة الھالل األحمر الیمني للنازحین في عمران  الوحدة التنفیذیة قامت تجابة س، والمؤسسة الوطنیة للتنمیة وا

 وحارة الرحمن. الجبوبة ,حارة الوحدة ، حراب شرارة، مناطق تقییم االحتیاجات المشتركة في  بتنفیذ نمركي لالجئین اإلنسانیة  والمجلس الدا

  في مدینة عمران.وكلھا  الطبیب, الرصین والكظامة، یتم التخطیط لتنفیذ تقییمات أخرى في مناطق شبیل , حروة, الحمزة , المصنع 

 الوحدة التنفیذیة. لتنسیق مع مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة والتقییم باة أوكسفام أیضا عملیات تجري منظم 

 السكان المتضررین في حاجة ماسة إلى المأوى / المواد غیر الغذائیة، بما في ذلك المالبس، والمساعدات  وتشیر النتائج األولیة  من تقییم االحتیاجات بأن

 الغذائیة.

   من المستلزمات المنزلیة / األسرةمجموعة  800ما یصل إلى ل ساعة القادمة  48االستجابة في غضون على قادر ینالدنماركي لالجئالمجلس. 

 الحدیدة:

  في مدیریة اللحیاء حیث نزح ما یقارب قرى  7 تأثرت أسرة و 1200رب من اا یقبسبب الفیضانات  حیث نزح م قریة في مدیریة الزھره 19تأثرت

 المحلیة وشیوخ محلیین.أسرة وفقا للسلطات  900من 

  مدیریة اللحیاء.یعیشون في العراء في  أسرة 87المنزلیة الضروریة، بینما المواد المواد الغذائیة ومأواھم ، من األسر النازحة  دت العدیدفق 

   250األسوأ تضررا في منطقة وادي مور. تم توزیع عدد  بعض القرىات في ستكمال توزیعبإأطباء بال حدود  قامت منظمة أبریل 15خالل مساء یوم 

 قرى وھي آإلضاح، دیر آلبوني، آلبرشیش وبیت النجار. 4عدة الطبخ في النظافة والمأوى ومواد 

  التي تحتاج إلى مساعدة.وذكرت منظمة أطباء بال حدود أن ھناك عدة قرى أخرى في نفس المنطقة 

  مدیریات الزھره. أوكسفام التقییمات في بدأت  منظمة 

 حجة: 

 االراضي الزراعیة وانھیار الجسور فيفیضانات ب وتسبب جنوب حجة في محافظة المحویت، انفجر سد. 

  أسرة  150ما یصل إلى  ن ھذا العدد، مأسرة بحاجة إلى المساعدة الفوریة بناء على المعلومات الواردة من السلطات المحلیة.  500 ما یقارب من

 األكثر تضررا. شرس ھمعلى طول وادي التقاریر بأن األشخاص الذین یقطنون نزحت . وتفید 

  ما یلي: الصحة، المیاه والصرف الصحي والمأوى / المواد غیر الغذائیة، والغذاء.كما تم ذكرھا االحتیاجات 

  حجة في مدیریة شرس( إجراء تقییماتیقومون بمنظمة أوكسفام  اموظفو .( 

  / المواد غیر الغذائیة لتكملة مخزوناتھا.عدد من  وطلبتأسبانیا لدیھا القدرة على االستجابة في حجة  منظمة أطباء بال حدود 

  حجة لمساعدة السكان  لمأوى الطارئ فيزمات امواد غیر الغذائیة ومستلیبحث المجلس النرویجي لالجئین في تحویل المخزونات المخصصة لل

 المتضررین من الفیضانات.

 مأرب:

  لباألعحریب القرامیش: إن أكثر المناطق تضررا ھي: بني ھیثان، بني دیاب، بني أحمد، الحرجھ، باب سبت، باب حره، بني علوان، العذار، مدیریة ،

 الحمدة، وبني ربیح.

 لرئیسي المؤدي إلى أضرت الفیضانات عددا من الممتلكات العامة والخاصة مثل مشاریع المیاه ومضخات المیاه واألراضي الزراعیة وكذلك الطریق ا

 المدیریة.

  أسرة نازحة متضررة من الفیضانات. وتشمل المناطق: لفج 1600مدیریة صرواح: أفادت جمعیة الھالل األحمر الیمني في مأرب بأن ما یقدر بنحو 

 الملحھ، الصوابین، اراك، آلحرف، الروضة، وجمیع المناطق في وادي ذنة.

  غرق المواشي. اعیة والمحاصیل والمزارع وآبار المیاه ومضخات المیاه وأضرار جسیمة ذكرت على األراضي الزر 

   إلى مأرب.أـسرة  1200 المواد لوزارة الداخلیة لنقل  ترخیصالمفوضیة تنتظر 
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 صنعاء: 

  ,الوحدة التنفیذیة فرع امانة العاصمة سوف یستكمل تقییم اإلحتیاجات في منطقة ضروان, مدیریة ھمدان

 في حاجةالتي . نتائج التقییم تضمنت قوائم األسر المتضررة 2016ابریل  16محافظة صنعاء. یوم السبت 

  . 2016بریل أ 17ماسة للمساعدة وسوف یتم مشاركتھا مع مفوضیة شؤون الالجئین یوم األحد 

 عدن: 

  أسرة تضررت بفعل  200أفادت منظمة أوكسفام بأن الفیضانات وقعت في مدیریة البریقھ حیث ما یقارب من

 الفیضانات.

 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  -یة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسان منسق  husseinali@un.org  
   ناصر محمد  مفوضیة األمم المتحدة لشؤون الالجئین للیمن:منسقmohamnas@unhcr.org  
  رودا إسماعیل عدن :الالجئین في الحدیدة/حجةمفوضیة األمم المتحدة لشؤون منسق  ismael@unhcr.org  

 

 المقرمي معاذ ©  شمال الیمن, 15 أبریل 2016

http://www.sheltercluster.org
http://www.cccmcluster.org
mailto:coord.yemen@sheltercluster.org
mailto:alsobari@unhcr.org
mailto:alwanm@unhcr.org
mailto:ALDUAIS@unhcr.org
mailto:almarwani@un.org
mailto:husseinali@un.org
mailto:mohamnas@unhcr.org
mailto:ismael@unhcr.org

