
 تقرير  

ار أتقييم  وح جراء االمطار الغزيرة   ضر ر ي اماكن النر
ر
ي مح جوي ال المنخفضواالحتياجات ف

ر
 م 2020افظة المهرة يونيو ف

 
ر بمحافظة المهرة   صادر عن الوحدة التنفيذية الدارة النازحي 

 

ن الغزيرة والمتوسطة والخفيفة  ، جوي خفضنمل 2020يونيو  1 تعرضت محافظة المهرة يوم الجمعة الماضية تاري    خ وقد هطلت امطار عىل جميع مديريات المحافظة تراوحت بي 
ن و اثر هذه  رت المئات من االرس ونزحت اخرى اىل اماكن امنة مخافة تاثي  هذه االمطار  سالت عىل اثرها الوديان وقد اشتدت هذه االمطار خالل يومي السبت واالحد واالثني  االنواء تضن

ي شمال اليمن وجنوبه حيث بلغت عدد  ذ ال الغزيرة وقد فاقمت هذه الكارثة اىل ما يمر به الناس من فاقة حيث تعتير محافظة المهرة مال 
ي تتعرض للحروب فن

رس النازحة من المحافظة الت 
وح الجديدة ت التقديرات وكان زحةنارسة  أ 1570االرس  ن  . نازح  1355وأرسة  271لعدد  لحركة الين
رة   وقد  كاء الوحدة والسلطات المحلية بالمديريات المتضن ار من خالل رسر  تم حض االضن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجدبدة نتيجة كارثة األمطار الغزيرة جدول يبين حركة النزوح  

 عدد االفراد عدد االرس النازحة  المديرية 

 200 40 الغيضة

 300 60 المسيلة

 100 20 حصوين

 155 31 شحن

 600 120 حات

 1355 271 االجمالي 
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 .خيمة للتلف 136تعرضت اكير من  •

 فقدت الكثي  من االرس ما بحوزتها من الغذاء •

رة •  تلفت الكثي  من البطانيات والفرش لالرس المتضن

ئ بكارثة صحية •  استمرار تراكم المياة الراكدة مما ينتر

رو التلفتعرض المثي  من البيوت  •  والسيارات والممتلكات الخاصة للضن
 

          

 

ي االحتياجعدد االرس  المديرية 
ر
 ف

 االحتياجات

 سلل غذائية  ن  حصفرش  بطانيات خيام

    

 40 20 60 - 40 الغيضة 

 60 60 180 60 60 المسيلة 

 20 20 40 5 20 حصوين

 31 31 90 31 31 شحن

 120 120 150 40 120 حات

 251 520 136 1355 271 جمالي اال 

 االحتياجات

 التوصيات :
 

ر من السالت الغذائية.   - كاء باالستجابة الشيعة  لتغطية احتياجات النازحي  ي توجيه الشر
 عىل كتلة األمن الغذائ 

ر من الخيام والمواد الغن  غذائية.  عىل   - كاء باالستجابة الشيعة لتلبية احتياجات النازحي   كتلة المأوى والمواد الغن  غذائية توجيه الشر

كاء باالستجابة الشيعة للقيام  - وس  بالمتطلبات الصحية باعىل كتلة الصحة توجيه الشر ر نتيجة فن   . 19يد كوفتجاه النازحي 

 ضراراأل



 تقرير  

ار أتقييم  وح جراء االمطار الغزيرة   ضر ر ي اماكن النر
ر
ي مح جوي ال المنخفضواالحتياجات ف

ر
 م 2020افظة المهرة يونيو ف

 
ر بمحافظة المهرة   صادر عن الوحدة التنفيذية الدارة النازحي 

 

 

 

 مشاهد من األضرار


