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 نظرة عامة على األوضاع
 

وفقا أكتوبر. و 14مناطق الساحلية لليمن في نزح آالف األشخاص بسبب اإلعصار االستوائي "لوبان" الذي ضرب الشواطئ في ال
لغرفة العمليات والطوارئ لمحافظة المهرة، فقد تم 

آخرين وإصابة  14مقتل ثالثة أشخاص وفقدان تأكيد 
شخص آخرين. فقد اإلعصار قوته  100أكثر من 

. أكتوبر 15في وانحسر إلى منخفض استوائي 
ل وغمرت األمطار الغزيرة والسيول عدة مناطق خال

األيام الثالثة الماضية، مما أدى إلى انهيار عدد كبير 
 من المنازل.

 
تعد المهرة أكثر المحافظات تضررا حيث ال تزال 
األمطار الغزيرة إلى المتوسطة تهطل في مديريات 

تسبب األمطار تمنعر وسيحوت والمسيلة وقشن. وقد 
في تعريض العديد من المديريات مثل الغيظة الغزيرة 

سيول. وتعرض لمزيد من الحن وحوف لوحات وش
الجسر الرئيسي في مديرية المسيلة والذي يربط 

 ،محافظة المهرة بمحافظة حضرموت ألضرار بالغة
ويحاول شركاء العمل اإلنساني في المكال إيجاد 

للمرور. كما تعرض الطريق الرابط بين بديل طريق 
 مديرية حوف واألراضي العمانية إلى أضرار كبيرة.

 
إلى عرقلة الوصول إلى المديريات الساحلية المتضررة مثل المسيلة وسيحوت وقشن أدت أضراًرا ببت السيول إلى إلحاق تس

وحصوين والغيظة وحوف. كما أن الوصول الجزئي ممكناً ألجزاء من مديريتي سيحوت والمسيلة. وانقطع التيار الكهربائي في 
رى، خاصة قشن. كما انقطعت االتصاالت الهاتفية مع بعض المديريات، وال سيما الغيظة، عاصمة المهرة، ومديريات ساحلية أخ

 شخص حتى اآلن من المناطق المحاصرة بالسيول. 350وقد تم استخدام الطائرات المروحية إلجالء  مديرية حوف.
 

 االحتياجات العاجلة
 

أسرة  650أسرة قد نزحت. وهذا يشمل  3,000ن أكثر من تشير تقديرات االحتياجات األولية من قبل فرق االستجابة السريعة إلى أ
في الغيظة. ومن المتوقع أن يزداد عدد  2,000في حصوين، و 250في قشن، و 200في سيحوت، و 210في مديرية المسيلة، و

مختلف المناطق النازحين في األيام القادمة عندما تسمح األوضاع بإجراء تقييمات لالحتياجات السريعة أكثر شموال وتنسيقا في 
نشر فرق من المتضررة. يوجد العديد من الشركاء في المجال اإلنساني على أهبة االستعداد إلجراء مزيد من التقييمات، بما في ذلك 

 مدينة المكال.
 

لشرب النقية لمياه ااحتياج كبير أبلغت السلطات المحلية وفرق اإلنقاذ عن وتشير التقارير إلى أن األمطار دمرت اآلبار الجوفية. 
ج والعبري وتنهالين في مديرية الغيظة انووالمأوى والغذاء واألدوية والمواد غير الغذائية. وقد حوصرت بعض األسر في قرى م

 .عسكريةوكذلك في مديريتي المسيلة وقشن لكن تم إنقاذها من قبل طائرات مروحية 
 

 االستعداد واالستجابة اإلنسانية
 

 آلية االستجابة السريعة
 

مجموعة من أدوات االستجابة السريعة بمساعدة جمعية التضامن اإلنساني في مديرية  300قام صندوق األمم المتحدة للسكان بتوزيع 
سيحوت. وتتألف هذه المساعدات من غذاء لألسرة لمدة أسبوع )يقدمه البرنامج العالمي لألغذية(، ومجموعة من مستلزمات النظافة 

مجموعة أخرى من  450يسيف( ومجموعة أدوات انتقالية )يقدمها صندوق األمم المتحدة للسكان(. وهناك األساسية )توفرها اليون
 في طريقها إلى المناطق المتضررة من عدن. 3,000آليات االستجابة السريعة في طريقها من المكال و 

 

 اليمن: اإلعصار لوبان
 

 م2018أكتوبر  17 | (2تقرير عاجل بالمستجدات رقم )
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 استجابة المجموعات القطاعية

 األمن الغذائي والزراعة

سلة غذائية مقدمة من مركز  440أكتوبر في مطار الغيظة تحمالن  17العربية السعودية في  هبطت طائرتان من المملكة •
طن متري من السالل الغذائية على أربع شاحنات من المملكة  125الملك سلمان لإلغاثة. وقد تم إرسال شحنة أخرى بحجم 

 العربية السعودية عبر معبر الوديعة الحدودي إلى محافظة المهرة.

 أسرة في مديرية الغيظة.   222وجبة كطعام جاهزة لالستخدام لعدد  500معية اإلصالح الخيرية بتوزيع قامت ج •

تمويل من قبل منظمة إغاثة بأسرة  100تخطط منظمة غير حكومية أخرى، هي مؤسسة استجابة، لتوزيع سلل غذائية لعدد  •
 الكويتية من مستودعاتها في المكال.

 
 الصحة

قامت منظمة الصحة العالمية بإيصال أطقم أدوات الجراحة ومعالجة الحوادث وشحن محاليل المغذيات الوريدية إلى المستشفى  •
 الرئيسي في الغيظة. 

 توفر جمعية التضامن اإلنساني خدمات عيادة متنقلة في سيحوت. •

حيين وسيارات اإلسعاف على أهبة االستعداد تعمل غرفتين لعمليات الطوارئ على مدار الساعة في المكال، والعاملين الص •
 ألي حركة. 

 تم فتح مراكز الطوارئ في المهرة. جميع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية تعمل على مدار الساعة. •

هرة لتر من الديزل لدعم المستشفيات والمرافق الصحية في جميع مديريات الم 60,000تقوم منظمة الصحة العالمية بإرسال  •
بناء على طلب مكتب الصحة بالمحافظة. منظمة الصحة العالمية على اتصال مع مكتب الصحة بالمحافظة لفهم االحتياجات 

 اإلضافية من اإلمدادات الطبية.

 لدى صندوق األمم المتحدة للسكان عيادات متنقلة للصحة اإلنجابية جاهزة للعمل الميداني. •
 

 المياه والصرف الصحي والنظافة

مجموعة من أطقم أدوات النظافة تم وضعها مسبقاً  1,000لتر( و 1,000خزان مياه بالستيكي )سعة  124اليونيسف  لدى •
 2,000خزان مياه ) 33لتر( و  1,000من خزانات المياه ) 31في المكال مع الشريك المحلي "روابي الخير". كما تتوفر 

الريف في المكال. كما أن مستلزمات المياه والنظافة المخزنة مسبقا في لتر( وأقراص الكلور مع الهيئة العامة لمشاريع مياه 
 المکال جاهزة لالرسال فور فتح الطرق.

تخطط اليونيسف بالشراكة مع المؤسسة المحلية للمياه إلجراء تقييم لالحتياجات الفنية في المهرة وإلرسال المياه بالشاحنات  •
 خزان مياه في المكال جاهزة لتوزيعها. 100بعد إجراء التقييم. ولدى مؤسسة استجابة 

 25منشور حول الوقاية من الكوليرا والرسائل األخرى المنقذة لألرواح إلى النازحين في  7,000قامت اليونيسف بتوزيع  •
  مدرسة في المهرة. 

 
 المأوى/المواد غير الغذائية/إدارة وتنسيق المخيمات

من أطقم األدوات اإليوائية الطارئة في طريقها  1,000المواد غير الغذائية و من أطقم 1,000لدى المنظمة الدولية للهجرة  •
 لترسل إلى محافظة المهرة. 

من أطقم األدوات اإليوائية الطارئة  1,000من المواد غير الغذائية، و  1,000خيمة، و  500لدى المنظمة الدولية للهجرة  •
 في طريقها لترسل إلى محافظة حضرموت.

 صالح الخيرية سعة وقدرات للتخزين والتوزيع.لدى جمعية اإل •

 خيمة. 100فراش و 200بطانية و 1,500يقوم مركز الملك سلمان بإرسال  •
 

 التغذية الصحية

ة وستّة يوافقت اليونيسيف على تزويد السلطات الصحية بدعم صحي وتغذوي طارئ في المهرة. وستنقل المنظمة أدوية إضاف •
 سية للمهرة.أطقم من األدوات الصحية األسا

تخطط المنظمة الشريكة، المؤسسة الطبية الميدانية، لنشر وتوزيع فرق متنقّلة من أبين، وشبوة، والمكال إلى مناطق االحتياج  •
 شرقا.

 التعليم

 .تقوم المجموعة القطاعية بتقييم للمدارس المستخدمة بشكل مؤقت إليواء النازحين في الغيظة •

ى اتصال وثيق مع غرفة عمليات الطوارئ في المهرة باإلضافة إلى غرفة العمليات الوطنية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية عل
المنشأة حديثًا في عدن والتي تجمع بين اللجنة العليا لإلغاثة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومكتب رئيس الوزراء، ويعمل 

   حالياً كجهة داعمة لغرفة عمليات الطوارئ في الغيظة.
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