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 أوتشا(( كتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةم
 www.unocha.org    | بالتنسيق ننقذ األرواح
 

 أهم الرسائل

  أسرة في ست محافظات من جراء اإلعصارين. وكان معظم النازحين في محافظات سوقطرة،  6,000نزح ما يقرب من

  وحضرموت، وشبوه. 

  الزالت جزيرة سوقطرة تواجه نقًصا في الكهرباء والمياه، والزالت كثير من األسر تأوي إلى المباني العامة والخيام. وتطالب

 مزيد من الدعم. السلطات المحلية بتزويدها ب

  أسرة. وفي حضرموت وشبوه، تم  1500يجري حالًيا التوسع في االستجابة اإلنسانية حيث يتم تقديم المساعدات إلى ما ال يقل عن

 1,000أسرة، كما يجري تقديم مياه آمنة إلى  1,900أسرة ومواد غير غذائية ألكثر من  1,370تقديم الغذاء إلى ما يزيد عن 

 ية.أسرة بصفة يوم

 استعراض الموقف

فرد بناء على متوسط  42,000أسرة )أي حوالي  5,974تشير عملية تقييم قامت بها قوة الحركة الشعبية إلى أن عدد النازحين وصل إلى 

منطقة في ست محافظات )انظر الخريطة في الصفحة  13حجم أسرة من سبع أفراد(، وذلك من جراء إعصاري شاباال وميغ الذْين ضربا 

أسرة، تليها حضرموت حيث نزح  3,100تالية(. وكانت المناطق األكثر تأثًرا باإلعصار هي جزيرة سوقطرة حيث بلغ عدد النازحين فيها ال

أسرة وفي قلنسية  1,700أسرة. وداخل سوقطرة، بلغ عدد النازحين في منطقة حاديبو  1,101أسرة، وشبوة التي نزح فيها  1,350فيها 

أسرة. وفي محافظة حضرموت، كانت المكّلا هي أكثر المناطق تأثًرا حيث بلغ عدد  1,100د النازحين أكثر من وعبد الكوري بلغ عد

أسرة ومنطقة حبان التي نزح  751أسرة، وفي محافظة شبوة، كانت أكثر المناطق تأثًرا هي منطقة ميفع التي نزح بها  1,200النازحين بها 

 أسرة. 350بها 

من جزيرة  جريح، وال زال ثّلثة من صيادي السمك مفقودين 78شخًصا، إلى جانب  26لي للقتلى في اإلعصارين وال زال العدد اإلجما

 سوقطرة.

وفي سوقطرة، تتعامل السلطات المحلية مع آثار اإلعصارين وتعمل على إعادة الخدمات األساسية وإحصاء الخسائر التي طرأت على 
الممتلكات العامة والخاصة. وال زال هناك نقص في الكهرباء والمياه، وال زالت كثير من األسر النازحة في عاصمة المحافظة حاديبو تأوي 

مة التي تشمل المدارس والمساجد. وفي المناطق الريفية، تأوي كثير من األسر التي تضررت منازلها ضرًرا كبيًرا إلى الخيام إلى المباني العا
أسرة تعيش في مباٍن عامة وأن عدد المنازل  363أو تقيم مع أقاربها وأصدقائها. وقدمت منظمة غير حكومية محلية تقديرات أولية تفيد بأن 

 منزل تضرروا ضرًرا جزئًيا، وأن هذا سيؤثر على معيشة السكان.  380منزاًل إلى جانب  335الُمدمارة بلغ 

وُتواصل السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية في 
بمساعدات إضافية، حيث أنهم قادرون في سوقطرة المطالبة 

الوقت الحالي فقط على مساعدة األسر األكثر عرضة للخطر. 
وال زالت أهم االحتياجات هي الغذاء والوقود والمواد غير 

 الغذائية والخيام واإلمدادات الطبية.

وقد وردت تقارير عن أضرار حلت بالبنية التحتية لشبكات 
ساحلية في حضرموت، مما أدى إلى المياه على طول المنطقة ال

احتياج سكان المنطقة إلى مياه آمنة. وقد طلب فرع شركة المياه 
والصرف الصحي في حضرموت مضخات مياه غاطسة لتحل 

 محل المضخات التي أفسدها اإلعصار.

ومع تحسن الجو في مختلف أنحاء بحر العرب استأنفت 
 13و  12القوارب حركتها المّلحية. وفي يومي 

الجئين ُجْدْد معظمهم  1,581نوفمبر/تشرين الثاني وصل نحو 
 أثيوبيون إلى سواحل حضرموت. 

 

 االستجابة اإلنسانية

 1,500تقوم السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية في سوقطرة بتوزيع كثير من المساعدات اإلنسانية التي قدمتها دول الخليج إلى 
ذه المساعدات الغذاء والخيام واألغطية ومراتب األسرة والمستلزمات المنزلية األخرى. كما تم تقديم وقود الديزل لنقل أسرة، وتشمل ه

 اليمن: إعصاري شاباال وميغ
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قد قدمت المساعدات إلى المناطق المتضررة، ومن المتوقع اليوم وصول طائرة إضافية تحمل المزيد من اإلمدادات من مركز الملك سلمان.
 الكويت مساعدات نقدية للشركاء المحليين لشراء البضائع من األسواق المحلية وتوزيعها. وللحيلولة دون تفشي أوبئة المّلريا وحمى الدنك

خيمة للوقاية من البعوض معالجة بمبيدات  20,000ستقوم وزارة الصحة بدعم من األمم المتحدة والشركاء الصحيين اآلخرين بتوزيع 
طن  3.3حشرية هذا األسبوع. وتتخذ األمم المتحدة وشركاؤها تدابير إلرسال طائرتين، أحدهما من جيبوتي واألخرى من نيروبي تحمّلن 

رئ لمعالجة المرضى لمدة تصل إلى طن من المواد غير الغذائية. وتشمل اإلمدادات الطبية حقائب صحية للطوا 38من اإلمدادات الطبية و 
 ثّلثة أشهر. 

مل وعلى الرغم من محاولة إدخال سفينة إماراتية إال أن السلطات المحلية والسكان في سوقطرة لمن يتمكنوا من إنزال حمولة السفينة التي تح
 الميناء. طن من إمدادات اإلغاثة ألن السفينة لم تتمكن من الرسو بعد بسبب األضرار التي لحقت ب 700

 وفي الجزء األكبر من األراضي اليمنية، أرسلت المفوضية السامية لشؤون الّلجئين والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف عشر شاحنات لنقل
. وال زالت سبع شاحنات أخرى من نفس المصدر في طريقها للوصول حاملة على متنه 33 ا طن من المواد غير الغذائية من عدن إلى الُمكّلا
طن من المواد غير الغذائية وحقائب النظافة الشخصية في طريقها قرب منطقة األهوار وُشقرة في محافظة أبين وقد عرقلتها الطرق التي  64

أصبح من غير الممكن المرور بها. ويعمل المسؤولون عن نقل هذه المساعدات على نقل البضائع إلى سيارات أصغر للوصول إلى طرق 
والمكّل، كما فعلوا من قبل مع العشر شاحنات التي وصلت بالفعل. كما جهزت مفوضية شؤون الّلجئين أربع شاحنات  بديلة نحو شبوة

غادرت صنعاء بالفعل في طريقها إلى المكّل وشبوة، والزالت أربع شاحنات أخرى جهزتها كل من مفوضية شؤون الّلجئين ومنظمة الصحة 
طن من المواد غير  135لسلطات المحلية لتتمكن من المغادرة. وتنقل الشاحنات التي غادرت بالفعل العالمية تنتظر التصريح األمني من ا

  الغذائية.

 25,000ه المنفذين توزيع البسكويت عالي الطاقة، مستهدفين الوصول إلى نحو لعالمي لألغذية بالتعاون مع شركاءويواصل البرنامج ا
 9,608نوفمبر/تشرين الثاني تم توزيع البسكويت عالي الطاقة على  14وبحلول يوم  شخص متضرر من اإلعصار في شبوة وحضرموت.

شخص في غايل باوزير و  800م و وشخص في رود 2,129شخص في بوروم و  3,100شخص في المكّل و 3,259شخص من بينهم 
 شخص في ميفع.   320

حقيبة من  4,500ون الّلجئين بالتعاون مع شركاءها المنفذين بتوزيع نوفمبر/تشرين الثاني، قامت مفوضية شؤ 15و  12وفي الفترة ما بين 
خيمة لألسر المتضررة في حضرموت وشبوة والمهرة. وحتى يومنا هذا وزعت مفوضية  1,000المواد غير الغذائية، وقامت بتوصيل 

انب ذلك، قامت المنظمة الدولية للهجرة فرد(. وإلى ج 13,000أسرة في اإلجمالي )أي  1,907شؤون الّلجئين مواًدا غير غذائة على 
 125أسرة في ميفع و 100أسرة في شبوة وقدمت جمعية الهّلل األحمر اليمني مواًدا غير غذائية إلى  50بتوزيع مواد غير غذائية على 

. حقيبة مواد غير غذ 400أسرة في الخضيرة. كما قامت جمعية الهّلل األحمر اليمني بتوزيع  75أسرة في رودوم و  ائية في المكّلا

فرد( في  6,000أسرة ) 857وتستمر المنظمة الدولية للهجرة في تقديم المياه المنقولة عن طريق الشاحنات في محافظتي شبوة وأبين: إلى 
 فرد( في زنجبار.   550أسرة )حوالي  79ميفع و

عالمية ميناء جيبوتي باألمس متجًها إلى عدن، وسيتم طن من اإلمدادات الطبية المقدمة من منظمة الصحة ال 18.3وقد غادر قارب يحمل 
 توصيل بعض اإلمدادات وتوزيعها في المناطق المتضررة من اإلعصار. 

ظة وقد تلقت المفوضية السامية لشؤون الّلجئين ومجلس الّلجئين الدانماركي الّلجئين الذين وصلوا حديًثا في مركز ميفع لّلستقبال في محاف
 لطعام والمياه وخدمات المأوى والمواصّلت والحماية لهم.شبوة، وتم تقديم ا
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