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 نظرة عامة على األوضاع
 

وبان" اليابسة على السواحل اليمنية. وعلى الرغم من أن اإلعصار فقد قوته في الساعات أكتوبر، ضرب اإلعصار االستوائي "ل 14في 
األخيرة وتم خفضه إلى منخفض استوائي، إال أنه جلب رياحاً قويةً وأمطاراً غزيرة إلى المديريات الساحلية في محافظة المهرة مع 

انتشار السيول واألضرار على نطاق واسع في العديد من 
 .المناطق

 
وتشير التقارير األولية الصادرة عن السلطات الصحية إلى أن 

آخرون حتى اآلن، فيما أفادت  33شخصين لقيا حتفهما وأصيب 
أسرة في عدة مواقع قد  800غرفة عمليات الطوارئ أن حوالي 

نزحت بسبب السيول بينما تقطعت السبل باآلخرين على األخاديد. 
يرية الغيظة وفي % من خدمات الكهرباء في مد90انقطعت 

بعض البلدات الصغيرة على طول الخط الساحلي وستحتاج إلى 
إصالح. ومن المتوقع زيادة أعداد األشخاص النازحين والقتلى 
والمصابين في الساعات القادمة مع وصول فرق اإلنقاذ إلى 
المناطق المتضررة. وتضررت ست مديريات، هي: الغيظة 

وف، بإجمالي عد السكان وسيحوت والمسيلة وقشن وحصوين وح
نسمة(. أشد المديريات  139,000في المديريات المتضررة )

تضررا هما الغيظة وسيحوت واللتان يبلغ إجمالي عدد السكان 
 نسمة(. 80,000بهما )

 
وتواجه عمليات اإلنقاذ والطيران صعوبات جراء األضرار في 

ي الطرق والجسور التي غمرتها المياه على طول الطريق الساحل
في المهرة، حيث أشارت التقارير إلى صعوبة الحركة بشكل 
خاص في مديريات المسيلة وسيحوت وقشن وحوصين والغيظة 

 وحوف.
 

 المحافظ يعلن المديريات الساحلية المتضررة "مناطق منكوبة"

وقد أعلن محافظ المهرة أن المديرات الساحلية مناطق منكوبة، 
كما دعا وزير اإلدارة المحلية األمم المتحدة والمنظمات اإلنسانية 

 لمحلية.إلى المساعدة وتنسيق االستجابة مع اإلدارة ا
 

لم ترد أي تقارير عن خسائر في األرواح أو أضرار من جزيرة سقطرى عقب مرور اإلعصار؛ وجرى نقل األسر كإجراء وقائي 
ومن المتوقع عودتها إلى ديارها. ومن المتوقع أن يضعف اإلعصار "لوبان" أكثر مع انتقال األمطار إلى الداخل والغرب باتجاه األجزاء 

 حضرموت.الشمالية من محافظة 
 

 االستجابة اإلنسانية
 

يعمل الشركاء في المجال اإلنساني عبر تواجدهم الميداني وينسقون مع فرق التقييم التابعة لغرفة عمليات الطوارئ في المحافظة 
 ألجل الوصول إلى المناطق المتضررة.

 

فرق االستجابة من كال من السلطات المحلية شكراً لجهود التأهب واالستعداد التي تمت خالل األيام القليلة الماضية، وتقوم  •
أسرة( موجودون في مدينة  550معظم المتضررين من األمطار ) .رينرالمتضثة ار وإغاضرألبتقييم امات اإلنسانية والمنظ

وجبات من  أسرة تتلقى بالفعل 100الغيظة، وتم نقلهم إلى مساكن مؤقتة في المدارس حيث يمكن تقديم المساعدة إليهم؛ 
 منظمة إنسانية شريكة، جمعية اإلصالح الخيرية.
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تحاول فرق التقييم الوصول إلى مدن نشطون  •

وظبوت والعبري على طول الساحل حيث أفادت 

أسرة  130المنظمة الدولية للهجرة أن هناك 

أخرى قد نزحت. ويجري وضع المزيد من فرق 

التقييم من قبل المنظمة الدولية للهجرة إضافة إلى 

المنظمات غير الحكومية، جمعية التضامن 

ة العون اإلنساني والتنمية لدعم اإلنساني ومنظم

السلطات المحلية؛ ومن المقرر أن تنقل منظمة 

ميرسي كوربس فرق من مقرها في المكال 

 )حضرموت( لالنضمام إلى هذه الجهود.

وصلت الفرق التي تقودها منظمة جمعية التضامن اإلنساني  •
أسرة نازحة في مديرية سيحوت، حيث قدمت أطقم  83إلى 

تجابة سريعة وأرسلت عيادة متنقلة. وهذه أدوات ومواد اس
األطقم من المواد هي جزء من المخزون الذي تم تجهيزه 

من أطقم المواد واألدوات األخرى  450مسبقاً. هناك 
متوفرة في المكال. وتم طلب المزيد من اإلمدادات من شبوة 
  وعدن لتلبية أي احتياجات إضافية خالل الساعات القادمة.

لتأهب السابقة، أرسلت منظمة الصحة كجزء من جهود ا •

العالمية أطقم األدوات الجراحية ومعالجة الحوادث إلى 

مستشفى المهرة المركزي في الغيظة. المستشفى يعمل 

بكامل طاقته، لكنه يواجه تحديات في معالجة األعداد الكبيرة 

للمصابين. وقد قامت جمعية الهالل األحمر اليمني بتفعيل 

اإلنقاذ للعثور على أسر محاصرة عمل فرق البحث و

 وللمساهمة في إعادة فتح الطرق.

أرسل مركز الملك سلمان لإلغاثة شاحنتين من المستودعات  •

 200بطانية و  1,500خيمة و 100في عدن تحمالن 

فراش، وسيتم تنسيق عمليات التوزيع من خالل الشريك 

 ".لإلغاثة  االئتالف الخيري"

وافقت اليونيسف مع السلطات الصحية في المهرة على  •
ارئ الصحية والتغذوية. كما تحتفظ توفير خدمات الطو

من أطقم األدوات الصحية األساسية و  2,400بحوالي 
 33لتر( و  1,000خزان مياه بالستيكي )سعة  155

 ليتر( في المكال. 2,000خزان مياه )سعة 

ة التخطيط يظل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية على اتصال بغرفة عمليات الطوارئ في المهرة، وفي اتصال يومي مع وزار •
 والتعاون الدولي واللجنة العليا لإلغاثة في عدن لدعم تنسيق االستجابة.
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