اليمن :السيول
تقرير عاجل بالمستجدات/العدد 4
حتى  11أغسطس 2020م
نظرة عامة حول األوضاع
يف شهري يوليو وأغسطس ،ضربت األمطار الغزيرة والسيول اليمن وألحقت أضرا ًرا بالبنى التحتية ودمرت المنازل والمساكن اإليوائية وتسببت بسقوط وفيات
وجرحى للمرة الثالثة خالل هذا العام .ضربت األمطار والسيول المدمرة البالد أول مرة يف أبريل وتالها هطول أمطار مرة أخرى يف يونيو ،تركزت يف المحافظات
الجنوبية والشرقية .وتضررت عشرات آالف األسر ونزح العديد منهم .استمر هطول األمطار الغزيرة بصورة متقطعة حتى يوليو ،واشتدت يف نهاية الشهر وبداية
أغسطس .وتضررت المحافظات يف جميع أنحاء البالد مرة أخرى ،حيث تضررت محافظات مأرب وحجة وريمة والمحويت والحديدة بصورة خاصة ،حيث
فاضت السدود ،وتضررت الطرق وانقطعت ،وانهارت المنازل أو تضررت ،ودمرت المساكن اإليوائية والممتلكات أو تضررت أو جرفتها المياه .باإلضافة إىل ذلك،
غرق الناس وأصيبوا ،كما تضررت الماشية بنفس القدر .تعرضت المباين القديمة ،بعضها يف مدينة صنعاء القديمة ،ألضرار بالغة أو دمرت .بحلول  7أغسطس،
أعلنت وزارة الصحة العامة والسكان يف صنعاء رسم ًيا عن وفاة  131شخص وإصابة  125آخرين يف جميع أنحاء المحافظات الشمالية وتدمير  106منازل
ومرافق خاصة وعامة ،وتضرر  156أُخرى .يف بداية شهر أغسطس ،أبلغ مكتب الصحة يف مأرب عن وفاة  17شخص وإصابة  4أشخاص يف جميع أنحاء
المحافظة جراء األمطار الغزيرة .كما تفيد التقارير أيضا ً أن السيول نقلت األلغام األرضية وغيرها من األجهزة المتفجرة إىل مناطق لم تكن ملوثة يف السابق.

األثر اإلنساين واالحتياجات اإلنسانية

بينما ال تزال تقييمات االحتياجات مستمرة ،تشير التقارير األولية إىل تضرر نحو  35,000أسرة جراء األمطار والسيول يف جميع أنحاء البالد وتم نزوح العديد
من هذه األسرة .بحلول األسبوع األول من أغسطس ،تم اإلبالغ عن تضرر  10,442أسرة يف جميع أنحاء منطقة مركز الحديدة للعمليات اإلنسانية (3,638
أسرة يف الحديدة ،و 5,353أسرة يف حجة ،و 1,112أسرة يف ريمة ،و 339أسرة يف المحويت) ،وتضرر  19,714أسرة يف جميع أنحاء منطقة مركز صنعاء للعمليات
اإلنسانية ( 16,939أسرة يف مأرب ،و 941أسرة يف مدينة صنعاء ،و 789أسرة يف عمران ،و 480أسرة يف ذمار ،و 433أسرة يف محافظة صنعاء ،و 132أسرة يف
البيضاء) ،وتضرر  2,032أسرة يف جميع أنحاء منطقة مركز عدن للعمليات اإلنسانية ( 1,033أسرة يف أبين و 928أسرة يف مناطق الحديدة و 71أسرة يف
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مناطق الضالع) ،وتضرر  1,629أسرة يف جميع أنحاء منطقة مركز إب للعمليات اإلنسانية ( 292أسرة يف إب ،و 308أسرة يف تعز ،و 292أسرة يف مناطق
الضالع) ،وتضرر  1,026أسرة يف مركز صعدة للعمليات اإلنسانية (منهم  1,025أسرة يف الجوف) .وتشير التقارير األولية وتقييمات االحتياجات المتوفرة إىل
حدوث أضرار ووجود احتياجات على نطاق واسع ،بينما يستمر شركاء العمل اإلنساين باجراء التقييمات المحلية للتحقق من أعداد المتضررين واالحتياجات.
ويف  5أغسطس ،قدرت مفوضية األمم السامية لشؤون الالجئين تضرر نحو  9,000أسرة جراء األمطار يف حجة والحديدة ،والتي دمرت المساكن اإليوائية
والطرقات وألحقت أضرا ًرا باألراضي ،كما فقدت األسر الممتلكات والماشية .ويف آخر أسبوع من يوليو ،أفادت بعض التقارير أن السيول يف جميع أنحاء
المحافظتين أدت إىل مقتل نحو  13شخص وجرف عشرات المباين والمواشي.
ويف مركز صنعاء للعمليات اإلنسانية ،انهارت بعض المنازل يف مدينة صنعاء القديمة مما أدى إىل نزوح األسر .وأشار تقييم أوليفي مديرية بني الحارث يف
نهاية يوليو أن نحو  890أسرة متضر رة جراء السيول بحاجة إىل المساعدات اإليوائية والمواد غير الغذائية .وتم اإلبالغ عن نزوح  77أسرة من مديرية أزال يف
مدينة صنعاء 42 ،منهم لجأوا إىل إحدى المدارس وذهبت  35أسرة للمكوث مع األقارب .يف  21يوليو ،أبلغ أحد شركاء العمل اإلنساين عن غرق أحد متطوعيه
جراء السيول يف بني ضبيان يف محافظة صنعاء .ويف محافظة ذمار ،أبلغت مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات على المستوى المحلي أن األمطار يف 20
يوليو تسببت باحتياجات ملحة لمساعدات المأوى والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والصحة بين أوساط  434أسرة يف ثالثة مواقع للنازحين .ويف
محافظة مأرب  ،تم اإلبالغ عن غرق شخصين يف صرواح .أبلغ شركاء العمل اإلنساين لمجموعة قطاع المأوى أن السيول القادمة من سد مأرب يف  31يوليو
تسببت بتدمير  735من المساكن اإليوائية وألحقت أضرا ًرا بـ 1,790مساكن إيوائية أخرى يف مديرية صرواح .وأفاد شركاء العمل اإلنساين لدى آلية االستجابة
السريعة بنزوح  325أسرة ،وأُعيقت عملية االستجابة جراء نقص الشركاء يف المنطقة .ويف محافظة عمران  ،أعلنت السلطات المحلية عن انهيار سد الرونة يف
حبابة مما أدى إىل إلحاق أضرار بالمنازل ونزوح األسر .يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بشكل وثيق مع برنامج األمم المتحدة للبيئة والفرق ال ُقطرية
اإلقليمية وشركاء العمل اإلنساين لتقييم الخطر الذي يشكله  32سد يف جميع أنحاء اليمن .تم تحديد محدودية المخاطر على األرواح نظ ًرا ألن أغلبية السدود
صغيرة مع قلة المناطق المأهولة أسفل مجرى المياه.
ويف مركز إب للعمليات اإلنسانية ،للفترة مابين  30يوليو و 3أغسطس ،أفادت التقارير الميدانية أن األمطار الغزيرة دمرت المنازل يف منزل غراب والنبيجة يف
مديرية السدة ،وألحقت أضرا ًرا بالمزارع وأصابت المواشي ،كما دُمرت المنازل يف مناطق أخرى من المركز اإلنساين .يف  29يوليو ،أعلن المجلس األعلى إلدارة
وتنسيق الشؤون اإلنسانية والتعاون الدويل بأن السيول التي ضربت أحد مواقع النازحين يف مديرية التعزية يف تعز تسببت باحتياجات واسعة النطاق للمواد
غير الغذائية وأطقم المواد اإليوائية الطارئة ،وبأن  37أسرة بحاجة إىل المساعدات الغذائية .ويف  28يوليو ،وجه المجلس األعلى إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية
والتعاون الدويل يف الضالع نداء لطلب المساعدات اإلغاثية لـ 134أسرة نازحة عقب السيول.
ويف منطقة مركز عدن للعمليات اإلنسانية ،أبلغت الوحدة التنفيذية للنازحين أن األمطار الغزيرة ألحقت أضرا ًرا بمواقع النازحين يف مديريات الخوخة وحيس
والتحيتا الواقعة على الساحل الغريب للفترة ما بين  31يوليو و 3أغسطس ،تاركة ما يقدر بنحو  940أسرة بحاجة ماسة للمساعدات .وأ كدت التقييمات حتى
اللحظة االحتياجات بين أوساط  230أسرة .وأفادت الوحدة التنفيذية للنازحين بأن مياه األمطار يف  28يوليو جرفت الغذاء والمواد اإليوائية ومستلزمات النظافة
يف مواقع النازحين يف مديريتي خنفر وزنجبار يف أبين ،وبذلك تضررت  1,033أسرة .ويف مناطق الضالع الواقعة تحت مركز عدن للعمليات اإلنسانية ،تضرر 20
موقع من أصل  30موقع للنازحين جراء األمطار ،وخلصت نتائج أحد التقييمات أن  529أسرة بحاجة إىل المواد غير الغذائية وتضرر  1,040من المساكن
اإليوائية ،بينما تحتاج بعضها إىل االستبدال .ويف حضرموت ،خلصت نتائج أحد التقييمات يف مديريات شبام وسيئون والقطن والعبر يف  20يوليو أن األمطار
أدت إىل انقطاع الطرق والجسور يف المدن الرئيسية ،ودمرت المنازل واألدوات المنزلية األساسية ،بما فيها خيام األسر النازحة يف العبر ،وتسببت بمقتل
المواشي .وأبلغت الوحدة التنفيذية للنازحين أن  78أسرة أٌجبرت على االنتقال من موقعين للنازحين يف سيئون وحضرموت الوادي وهم بحاجة إىل الغذاء
وأطقم مواد النظافة وناموسيات والمواد اإليوائية .وأفادت مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات أن األمطار ألحقت أضرا ًرا بموقعين للنازحين يف لحج يف
منتصف يوليو ،تاركة أ كثر من  100أسرة بحاجة إىل المساعدات الغذائية و/أو اإليوائية.
يف مركز صعدة للعمليات اإلنسانية ،أشارت تقييمات االحتياجات يف  24موقع للنازحين يف خمس مديريات يف الجوف (خراب المراشي وبرط العنان ورجوزة
والمتون والمطمة والحميدات) يف أوائل شهر أغسطس بأن  118من المساكن اإليوائية دُمرت ،كما تضرر  557مسكن ايوايئ آخر .وتضررت  350أسرة على
األقل يف مديرية خب والشعف ،حيث تم تدمير  106منازل وتضرر  45منزل ،وتم فقدان أو إلحاق الضرر أو تدمير المواد غير الغذائية والمواشي وخزانات
المياه والمركبات .وأفادت مجموعة قطاع المأوى على المستوى المحلي أن السيول دمرت  4منازل يف الجوف وألحقت أضرا ًرا بـ 264منزل يف مديرية الحزم
بصورة رئيسية .ويف صعدة ،تضررت  13مديرية وتم اإلبالغ عن وفاة شخصين .وكانت مديريتي منبه وحيدان األشد تضر ًرا ،حيث تدمر  115منزل ،منها 100
منزل يف مديرية حيدان ،وتضرر  253منزل آخر .باالضافة إىل ذلك ،تضررت  279مزرعة يف مديرية ساقين ،كما تضررت مزارع أخرى يف مديريتي رازح وقطابر.
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وحتى  10أغسطس ،تم االنتهاء من  42على األقل من التقييمات المحلية يف محافظات الحديدة وحجة وريمة وإب والضالع وال تزال  12من التقييمات
األخرى جارية .وطلبت الفرق ال ُق طرية اإلقليمية يف الحديدة وإب ومأرب إطالق اإلمدادات اإليوائية والمواد غير الغذائية من بنود اإلمدادات المشتركة ،وذلك
لالستجابة للسيول.

االستجابة اإلنسانية
تم البدء باستجابة آلية االستجابة السريعة ،وتم تقديم بعض المساعدات اإليوائية/المواد غير الغذائية والغذائية ،بينما ال تزال عمليات التقييم مستمرة .ويتم
التخطيط لالستجابة يف مجال الصحة ،بما فيها حمالت الرش يف  60مديرية لمنع األمراض المنقولة عبر المياه ،وتفعيل العيادات الصحية المتنقلة ،وزيادة
إمدادات األدوية للمرافق الصحية .وقد تواجه االستجابة عراقيل نتيجة الفجوات يف اإلمدادات ،ونقص التصاريح من السلطات والمسائل األخرى المتعلقة
بالوصول ،بما فيها انقطاع الطرق نتيجة األمطار .ويعني نقص التمويل الخاص بالعمليات اإلنسانية يف جميع أنحاء اليمن توقع النقص يف مجموعة مواد آلية
االستجابة السريعة والمواد اإليوائية والمواد غير الغذائية واإلمدادات األخرى ،ومن المرجح أن يكون هناك فجوة كبيرة يف استجابة المياه والصرف الصحي
والنظافة يف بعض المناطق .وتم إطالق بعض اإلمدادات اإليوائية الطارئة والمواد غير الغذائية وتم البدء بعمليات التوزيع .وشملت التحديات التي تم إبرازها
من قبل مركز الحديدة للعمليات اإلنسانية انقطاع الطرق نتيجة الطين والمياه ،واالنهيارات األرضية التي أدت إىل قطع الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة،
وصعوبة الحصول على التصاريح لعمليات توزيع مساعدات آلية االستجابة السريعة .وتوجد مشاكل مماثلة يف المحافظات األخرى مثل مأرب والبيضاء،
وتسبب النقص يف شركاء العمل اإلنساين وعدم كفاية اإلمدادات إىل تأخير االستجابة.

استجابة المجموعات القطاعية
المأوى  /المواد غير الغذائية
مركز الحديدة للعمليات اإلنسانية
•

ال تزال عملية التقييم وتوزيع اإلمدادات مستمرة يف المحافظات األربع.

•

تم تقديم أطقم المواد اإليوائية الطارئة إىل  3,367أسرة.

•

تم تقديم المواد غير الغذائية إىل  6,338أسرة.

•

خصصت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين  7,500من أطقم المواد غير الغذائية لدعم األسر المتضررة جراء السيول ،وسيتم توزيع
أطقم المواد اإليوائية الطارئة خالل األيام القادمة.

•

يف األسبوع األول من أغسطس ،وفرت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين اآلالف من المواد اإليوائية الطارئة والبطانيات والفرش يف
الحديدة وحجة.

•

يف  4أغسطس ،بدأ أحد شركاء العمل اإلنساين المحليين بتوزيع المواد غير الغذائية وأطقم المواد اإليوائية الطارئة على  941أسرة متضررة جراء
السيول يف مديرية القناوص و 71أسرة يف مديرية المنيرة يف الحديدة.

•

عقب انهيار سد الرونة يف حبابة ،بين محاف ظتي عمران والمحويت ،الذي أدى إىل نزوح األسر ،عمل شركاء مجموعة قطاع إدارة وتنسيق المخيمات
يف محافظة عمران على نقل  125أسرة نازحة من ثالثة مواقع للنازحين يف مدينة عمران.

مركز صنعاء للعمليات اإلنسانية
•

قدمت المنظمة الدولية للهجرة المواد اإليوائية إىل  1,030أسرة متضررة يف مأرب.

•

قدم شركاء العمل اإلنساين لدى مجموعة قطاع المأوى أطقم المواد اإليوائية وأطقم المواد غير الغذائية إىل  325أسرة يف محافظة صنعاء و281
أسرة يف عمران.

•

وزع أحد شركاء العمل اإلنساين المحليين لدى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أطقم المواد اإليوائية الطارئة على  59أسرة يف
موقع سوق الثلوث للنازحين يف مديرية بني حشيش يف محافظة صنعاء يف األسبوع الثاين من يوليو.
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مركز إب للعمليات اإلنسانية
•

ستعمل إحدى المنظمات غير الحكومية الدولية يف الضالع على إصالح  150من المساكن اإليوائية المتضررة يف مواقع النازحين األشد تضر ًرا،
وسيعمل أحد شركاء العمل اإلنساين لدى مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين على توزيع  973من أطقم المواد غير الغذائية .وستقدم منظمة
غي ر حكومية دولية أخرى المساعدات اإليوائية/المواد غير الغذائية إىل  60أسرة يف أحد مواقع النازحين يف الضالع.

•

حتى  6أغسطس ،تم تقديم المساعدات اإليوائية والمواد غير الغذائية إىل  142أسرة من  283أسرة تم تقييم احتياجاتها يف إب و 42أسرة من 293
أسرة تم تقييم احتياجاتها يف تعز.

مركز عدن للعمليات اإلنسانية
•

قدمت منظمة غير حكومية دولية المواد غير الغذائية إىل  122أسرة متضررة جراء السيول يف مديرية الزهرة يف محافظة الحديدة يف نهاية شهر يوليو.

المياه والصرف الصحي والنظافة
مركز عدن للعمليات اإلنسانية
•

يعمل شركاء العمل اإلنساين على شفط المراحيض يف التحيتا وحيس والخوخة وسوف يعملون الح ًقا على توزيع أطقم مواد النظافة يف مواقع
النازحين المتضررة.

•

يف أبين ،بدأت المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف عبر مؤسسة شباب أبين بعمليات توزيع أطقم مواد النظافة.

•

ال زالت التقييمات مستمرة يف الضالع لتقييم المساعدات المطلوبة يف مجال المياه والصرف الصحي والنظافة.

األمن الغذائي والزراعة
مركز الحديدة للعمليات اإلنسانية
•

يف  14يوليو ،قدمت لجنة الصليب األحمر الدولية السالل الغذائية والمواد غير الغذائية لـ 260أسرة يف مديرية الضحي يف الحديدة التي تضررت جراء
السيول مؤخراً.

•

تم تقديم المساعدات الغذائية إىل  6,742أسرة.

•

تم تقديم المساعدات النقدية متعددة األغراض إىل  228أسرة.

مركز صنعاء للعمليات اإلنسانية
•

يعمل برنامج األغذية العالمي على تقييم االحتياجات الغذائية لألسر المتضررة جراء السيول يف محافظات صنعاء وعمران وذمار من خالل شركاء
العمل اإلنساين .وقدرت النتائج األولية أن  3,100أسرة يحتاجون إىل المساعدات الغذائية وتم تضمين نسبة عالية إىل عدد الحاالت المستفيدة من
عمليات توزيع الغذاء الشهرية ،وسيتم دعمهم كجزء من دورة عمليات التوزيع لشهر أغسطس.

مركز عدن للعمليات اإلنسانية
•

بدأت مؤسسة خاصة بتقديم المساعدات الغذائية إىل األسر النازحة المتضررة يف مواقع النازحين يف أبين ،وستستهدف المحتاجين يف الضالع.

•

بدأ برنامج األغذية العالمي دورة أغسطس لتوزيع الغذاء لمواقع النازحين يف حيس والتحيتا والخوخة (يف المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة
المعترف بها دول ًيا) ،كما بدأ الهالل األحمر اإلمارايت يف  9أغسطس بعمليات توزيع الغذاء على  400أسرة يف حيس.
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آلية االستجابة السريعة
يف جميع أنحاء مرا كز العمليات اإلنسانية ،تم تلقي إنذارات بحلول  10أغسطس تشير إىل أن  4,798أسرة بحاجة إىل مجموعة مواد آلية االستجابة السريعة،
تم التحقق ومساعدة  1,274أسرة ،وال تزال  2,918أسرة قيد التحقق والتسجيل .وأعاقت السلطات يف بعض المناطق إجراء التقييمات .وتشمل تفاصيل
االحتياجات والتقييمات التايل:
مركز الحديدة العمليات اإلنسانية
•

تم مساعدة  372أسرة

•

تم مساعدة  215أسرة يف الضحي و 11أسرة يف الحايل و 49أسرة يف المنيرة ،وال تزال  825أسرة يف اللحية والمغالف والزهرة قيد التحقق.

•

يف المحويت ،تم مساعدة  150أسرة 53 :أسرة يف الخبت وأسرة واحدة يف مدينة المحويت و 3أسر يف الطويلة و 75أسرة يف ملحان و 17أسرة يف
شبام.

•

يف حجة ،تم مساعدة  53أسرة يف بني قيس وال تزال  158أسرة قيد التحقق ،وتم مساعدة  10أسر يف الجميمة و 4أسر يف كشر وأسرتين يف مبين.

مركز صنعاء للعمليات اإلنسانية
•

تم مساعدة  415أسرة يف صرواح يف محافظة مأرب

•

تم مساعدة  56أسرة يف مدينة صنعاء و 148أسرة يف محافظة ذمار

•

ال تزال  209أسر قيد التحقق يف عمران

•

تم مساعدة  112أسرة يف جهران و 5أسر يف وصاب

مركز إب للعمليات اإلنسانية
•

تم مساعدة  8أسر يف فرع العدين و 40أسرة يف الظهار و 7أسر يف السبرة وال تزال  30أسرة قيد التحقق ،و 9أسر يف حبيش ويتم حال ًيا التحقق من
 87أسرة ،و 9أسر يف مذيخرة ويتم حال ًيا التحقق من أسرة واحدة.

•

يف الضالع ،تم مساعدة  56أسرة يف الحشاء وال تزال  115أسرة قيد التحقق ويتم حال ًيا التحقق من أسرتين يف دمت.

مركز عدن للعمليات اإلنسانية
•

يف عدن ،تم التحقق من  20أسرة يف كريتر و 25أسرة يف المعال ،وال تزال  362أسرة يف خنفر و 480أسرة يف زنجبار قيد التحقق.

الصحة
مركز الحديدة لعمليات اإلنسانية
•

ستعمل منظمة الصحة العالمية على توزيع  5,000من المغذيات الوريدية لمحافظة الحديدة و  5,000من المغذيات الوريدية لمحافظة
حجة خالل األسابيع القادمة.

•

وبالنسبة لألمراض المنقولة ،ستعمل منظمة الصحة العالمية على توفير مواد الفحوصات المخبرية السريعة لحمى الضنك والمالريا،
واألدوية المضادة للمالريا لجميع المرافق الصحية يف جميع أنحاء المحافظات األر بع.

•

سيتم توفير أطقم مواد عالج الكوليرا لمرا كز عالج االسهاالت المائية يف المحافظات األر بع خالل األسابيع القادمة.

•

سيتم توفير جهاز البي سي آر (تفاعل البوليميراز المتسلسل) والمحاليل المختبرية والفحوصات المخبرية السريعة لحمى الضنك
وفيروس غرب النيل وشيكونغونيا إىل مختبر الصحة العامة المركزي يف الحديدة.
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