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على الرغم من وقف إطالق النار الجزيئ 
على طول الحدود اليمنية-السعودية، 

غير أن الجبهات الشمالية ال تزال 
نشطة. وال تزال محافظة صعدة، الواقعة 

على الحدود الشمالية مع المملكة 
العربية السعودية، تشهد مستويات 

عالية من األضرار على المدنيين، والذي 
سببته بشكل كبير عمليات القصف 

عبر الحدود وضربات جوية توقع أضراراً 
بالمدنيين – ال سيما المهاجرين 

الصوماليين واإلثيوبيين، والالجئين 
وطالبي اللجوء – باإلضافة إىل البنى 

التحتية المدنية. 

وقد ُقتل وُجرح عشرات األشخاص يف 
29 يوليو إثر هجوم على سوق آل ثابت 

يف مديرية قطابر. ووفقاً لمكتب 
مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق 

اإلنسان، ُقتل 14 مدنياً، من بينهم 
أربعة أطفال، وُجرح 27 مدنياً آخرين، 

بمن فيهم 14 طفالً جراء الهجوم. 
وتحقق مكتب مفوضية األمم المتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان أيضاً من 
مقتل 9 مدنيين وجرح 36 آخرين جراء 

عمليتي القصف اللتين وقعتا يف 20 
و27 نوفمبر على سوق الرقو يف مديرية 

منّبه يف صعدة. العديد من القتلى 
والجرحى الذين سقطوا يف 27 نوفمبر 

من الجنسية اإلثيوبية. 

وعبرت السيدة ليز غراندي، منسق 
الشؤون اإلنسانية يف اليمن، عن القلق 

حيال الخسائر البشرية جراء الصراع، 
والتي أصبحت ال تطاق. “ما یحدث يف 

الیمن غیر منطقي. ومن الضروري إنھاء 
القتال، بل ویجب أن یحدث ذلك اآلن. 
كل هجوم عشوايئ على المدنيين هو 
انتهاك للقانون الدويل اإلنساين. ومن 
غير الممكن تبرير أي فعل من هذه 

األفعال - ال يمكن تبرير أي واحد منها.” 
ويف جميع هذه الحوادث، دعم شركاء 

العمل اإلنساين المستشفيات المحلية 
يف مديريتي منّبه وقطابر وذلك 

لمعالجة الجرحى وتقديم المساعدة 
أيضاً إىل المجتمعات المحلية المتضررة 

جراء الهجمات. 

بصورة عامة، وبغض النظر عن الحرب 
القائمة واألزمات اإلنسانية المتصاعدة 
يف البلد، فقد شهد عام 2019م ارتفاعاً 

حاداً يف عدد الواصلين من شرق أفريقيا 
من طالبي اللجوء والالجئين 

كبر  والمهاجرين إىل اليمن، الذي يعتبر أ
طريق للهجرة المختلطة خارج شرق 

أفريقيا. دخل ما يقرب من 120,680 
مهاجر إىل اليمن منذ بداية هذا العام. 
وتعد آل ثابت والرقو والجر يف مديرية 

منّبه ثالثة منافذ حدودية رئيسية 
للمهاجرين من اليمن إىل المملكة 

العربية السعودية. ويواجه المهاجرون 
مخاطر حماية جسيمة مثال ذلك 

االعتقاالت العشوائية  والتعسفية، 
واالتجار وانعدام إمكانية الوصول اىل 

الغذاء والماء والخدمات الطبية.
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تجمع آالف المهاجرين في حدود المملكة العربية 

السعودية عقب رحلة محفوفة بالمخاطر عبر اليمن
يعد الطريق من الخط الساحلي اليمني الجنويب إىل 

الحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية 
محفوفاً بالمخاطر على آالف المهاجرين الذين 

كثر من 10,000 مهاجر إىل  يخوضون الرحلة. يصل أ
اليمن عبر القوارب شهرياً، منهم ما يزيد عن 9,000 

أثيويب وأما البقية فهم الجئون صوماليون. يتجه العديد 
من المهاجرين شماالً عبر اليمن متمنين العبور منها 

نحو الحدود للبحث على فرص للعمل يف المملكة 
العربية السعودية أو دول الخليج األخرى، وقد 

تستغرق الرحلة من أسبوع إىل عدة أشهر.

ويعبر ما يقدر بنحو 1,000 مهاجر من الحدود اليمنية 
إىل المملكة العربية السعودية يومياً – منهم حوايل 65 
يف المائة من الرجال، و25 يف المائة من النساء، و10 يف 

المائة من األطفال. وهناك احتياجات إنسانية 
واحتياجات يف مجال الحماية ملحة يف صفوف 

المهاجرين المنتظرين لعبور المنافذ الحدودية – يكابد 
العديد منهم الجوع والعطش واعتالل الصحة وسوء 
المعاملة يف رحلتهم، باإلضافة إىل قسوة األوضاع يف 

الحدود. ويعمل عدد قليل من المنظمات اإلنسانية يف 
المنطقة الحدودية، ويعمل شركاء العمل اإلنساين حالياً 

على توسيع نطاق استجابتهم.

يستجيب شركاء العمل اإلنساني لتفشي حمى الضنك 
سجلت منظمة الصحة العالمية حتى 17 نوفمبر 

37,480 حالة يشتبه إصابتها بحمى الضنك و150 
حالة وفاة مرتبطة بالمرض يف جميع أنحاء اليمن – أي 
بزيادة تقدر بنحو 10,000 مقارنة بجميع الحاالت التي 

تم تسجيلها يف عام 2018م، والذي تم خالله اإلبالغ عن 
28,051 حالة يشتبه بإصابتها و46 حالة وفاة مرتبطة 

بالمرض. حمى الضنك هي عدوى فيروسية ينقلها 
البعوض وتنتشر بشكل كبير يف المناطق المدارية. 

وتظهر األعراض غالباً خالل فترة تتراوح بين 3 أيام و14 
يوماً بعد اإلصابة بالعدوى، وقد تشمل حمى شديدة 
وصداعاً وتقيؤاً وآالماً يف العضالت والمفاصل وطفحاً 
جلدياً. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ال يوجد عالج 

محدد لحمى الضنك. يقلص تشخيص المرض يف 
المراحل المبكرة المصاحبة لحمى الضنك الشديدة من 

معدل الوفيات إىل ما دون الواحد يف المائة. 

وأبلغت 154 مديرية عن حاالت يشتبه إصابتها بحمى 
كتوبر ومنتصف  الضنك للفترة ما بين منتصف أ

نوفمبر، كانت 93 يف المائة من الحاالت التي تم اإلبالغ 
عنها من خمس محافظات: الحديدة )43 يف المائة( 

وتعز )23 يف المائة( وحجة )19 يف المائة( ولحج )4 يف 
المائة( وعدن )4 يف المائة(. وتمثلت المحافظات التي 

سجلت أعلى معدالت مصابة بحمى الضنك لكل 
10,000 من السكان كالتايل: عدن )48.5( وأبين 

)46.2( ولحج )34.5( والحديدة )31.2(، )24.7( 
وشبوة )22.3( ومأرب )20.8(. 

ويوسع شركاء العمل اإلنساين، العاملين مع السلطات 
الصحية المحلية والوطنية، االستجابة الخاصة بحمى 

الضنك يف المناطق المتضررة، وتقديم العالج 
واإلمدادات الطبية والعمل على منع انتشار المرض 

كبر. ومن بين 160,000 من أطقم مواد  بصورة أ
الفحص التشخيصية لحمى الضنك السريعة التي تم 

توزيعها إىل اللحظة، منها 95,000 تم توزيعها على 
المحافظات الجنوبية وتم توزيع البقية على 

المحافظات الواقعة شمال البالد. وال يزال الرش 
الضبايب وعمليات المسح المتعلقة بالحشرات 

والتدريب على إدارة الحاالت قائماً، ويتم تقديمها جنباً 
إىل جنب مع التوعية الصحية وحمالت التخفيف من 
مصادر تكاثر الحشرات يف عدن ولحج والضالع وأبين 

وحضرموت والمهرة وحجة والحديدة وتعز. 

يعبر ما يقدر بنحو 1,000 مهاجر من الحدود اليمنية إىل المملكة العربية السعودية يومياً. مصدر الصورة: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
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عمليات اإلغاثة الجارية في اليمن 
ال تزال عمليات تقديم المساعدات اإلنسانية يف اليمن 

تعّد األكبر يف العالم، حيث وصلت إىل نحو 11.4 مليون 
شخص شهرياً، بزيادة 49 يف المائة عن عام 2018م. 
وتم ذلك يف ظل تحديات تشغيلية ال تعد وال تحصى، 

مثال ذلك تأجيل صرف تعهدات المانحين يف أول 
تسعة أشهر من هذا العام، واستمرار الصراع والقيود 

األخرى المفروضة على الوصول. 

وعلى الرغم من ذلك، فقد حشدت العمليات اإلنسانية 
يف اليمن يف منتصف ديسمبر 3.88 مليار دوالر 

أمريكي، تم تخصيص 3.48 مليار دوالر منها لألنشطة 
ضمن خطة االستجابة اإلنسانية يف اليمن لعام 2019م. 
ويمثل ذلك 83 يف المائة من متطلبات خطة االستجابة 

اإلنسانية يف اليمن لعام 2019م، وهي الخطة األكثر 
تمويالً يف العالم. شكراً لدعم المانحين، حيث تمكنت 
الوكاالت اإلغاثية من دحر انعدام األمن الغذايئ الكاريث 

يف 29 مديرية من أصل 45 مديرية تواجه ظروف 
المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، 
وكذلك تمكنت من مساعدة ماليين اليمنيين على 

التغلب على الجوع، وخفض عدد الحاالت المرضية، 
والحفاظ على قدرة مؤسسات القطاع العام يف تقديم 

الخدمات األساسية المنقذة لألرواح.

ووسعت مجموعة قطاع األمن الغذايئ والزراعة نطاق 
عملياتها لتصل إىل 11.2 مليون شخص من خالل 

تقديم المساعدات الغذائية الشهرية الطارئة – 91 يف 
المائة من العدد المستهدف شهرياً مع حلول نهاية 

كتوبر، وهي زيادة هائلة مقارنة بـ 7.5 ماليين شخص  أ

تم الوصول إليهم شهرياً يف عام 2018م. وارتفع عدد 
األشخاص الذين تمت مساعدتهم من خالل 

المساعدات النقدية المقدمة من مجموعة قطاع األمن 
الغذايئ والزراعة إىل أعلى مستوياته على اإلطالق، 

حيث تم الوصول إىل ما يقرب من نصف مليون 
شخص يف ثالث محافظات يف المناطق الجنوبية 

لوحدها. ويف الوقت نفسه، تلقى 4.8 ماليين شخص 
من قرابة 6 ماليين شخص مستهدفين الدعم 

كتوبر. بينما يعد  التغذوي والعالجي مع حلول نهاية أ
هذا العدد منخفضاً عن الـ 5.8 ماليين شخص تم 

الوصول إليهم يف عام 2018م إال أنه يمثل 80 يف المائة 
من العدد المستهدف للمجموعة القطاعية لعام 

2019م.  

ويف ظل ارتفاع عدد حاالت األمراض المعدية، بما فيها 
الكوليرا وحمى الضنك والمالريا، استمرت مجموعة 

قطاع الصحة بتوسيع نطاق جهود استجابتها لتصل إىل 
كتوبر، بزيادة 3 ماليين  15 مليون شخص مع حلول أ

شخص عن عام 2018م. ولكبح انتشار تفشي الكوليرا، 
استمرت حمالت التحصين الفموي ضد الكوليرا التي 
تم تدشينها يف 2018م خالل عام 2019م أيضاً، حيث 

تم توزيع ما يقرب من 4.3 ماليين جرعة، ليتم الوصول 
إىل ما يزيد عن 2.7 مليون شخص مع حلول نهاية 

نوفمبر. والستكمال هذه الجهود، وصل شركاء مجموعة 
قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة إىل ما يقرب 

من 11.2 مليون شخص من أصل 12.6 مليون 
شخص مستهدف لعام 2019م من خالل خدمات 

الجولة الثانية لحملة مكافحة ناقالت حمى الضنك يف تعز. مصدر الصورة: منظمة الصحة العالمية  

عدد الحاالت المشتبه إصابتها بحمى الضنك في 2018م و2019م )إلى منتصف نوفمبر(   
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كتوبر 2019م إنجازات المجموعات القطاعية حتى أ

آخر مستجدات التمويل الخاص بتنفيذ خطة االستجابة 
اإلنسانية لليمن 

تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 2019م حتى 18 ديسمبر بنسبة %83 تقريباً. وشملت مساهمات 
كبر المانحين: المملكة العربية السعودية، والواليات المتحدة األمريكية، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة  أ

المتحدة.

المياه والصرف الصحي والنظافة.  

وتلقى 2.3 مليون طفل خدمات تعليمية مع حلول 
كتوبر من أصل 2.8 مليون طفل مستهدف لتلقي دعم  أ

مجموعة قطاع التعليم. ويشمل الدعم دفع الحوافز 
للمعلمين الذين ال يستلمون رواتبهم، والتغذية 

المدرسية لألطفال، وإنشاء الفصول الدراسية المؤقته 

لألطفال النازحين، والمواد التعليمية، وتيسير االختبارات 
الوطنية والبرامج المتخصصة المرتكزة على األطفال يف 
المناطق المتضررة بشدة وغيرها. ساعدت المساعدات 

يف ضمان بقاء المدارس مفتوحة وتعمل، وحصول 
األطفال يف المناطق المستهدفة على التعليم دون 

انقطاع. 

الصحةاألمن الغذائي والزراعة

 المياه والصرف الصحي
الحمايةوالنظافة

التغذية

المجموعة المتعددة
القطاعات لالجئين والمهاجرين

التعليم

/المأوى/المواد غير الغذائية
إدارة وتنسيق المخيمات

متوسط عدد لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم 

11.4مليون 

11.2مليون

2.3مليون

العدد اإلجمايل لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم

العدد اإلجمايل لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم

العدد اإلجمايل لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم

العدد اإلجمايل لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم

العدد اإلجمايل لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم

العدد اإلجمايل لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم

العدد اإلجمايل لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم

العدد اإلجمايل لألشخاص الذين
تم الوصول إليهم

4.7مليون

2.9مليون

125.5ألف

آلية االستجابة السريعة

1.56مليون

15مليون

1.6مليون

وضع التمويل الخاص بتنفيذ خطة االستجابة اإلنسانية لليمن لعام 2019م )حتى 18 
ديسمبر 2019م(

4.19 مليار
االحتياجات

3.48 مليار
تم تمويله

النسبة المئوية لما تم تمويله

0.71 مليار
احتياج متبقي

وضع التمويل

كبر أربعة مانحين أ

%7

%12

%26

%28

%83
تم تمويله

907.6م

968.4م

420م

255.5م

الواليات
 المتحدة
االمريكية

السعودية

    المملكة العربية السعودية

    الواليات المتحدة األمريكية
االمارات

     اإلمارات العربية المتحدة

 المملكة
المتحدة

     المملكة المتحدة

للمزيد من المعلومات، يرجى 
التواصل مع:

سباستيان تريفز
 مدير المكتب، مكتب تنسيق
 ،الشؤون اإلنسانية يف اليمن

 تلفون: 00967712222800
 :بريد الكتروين

trives@un.org

تابيوا غومو                      
رئيس وحدة االتصال والتقارير، 

 مركز عّمان
 تلفون:  00967712222860

بريد الكتروين:                  
dandreagomo@un.org

إصدارات أوتشا المعلوماتية 
 متوفرة على الروابط:

 www.unocha.org/yemen 
www.unocha.org 

www.reliefweb.Int


