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تهـــدف إىل  لليمـــن  خطـــة االســـتجابة اإلنســـانية 
تفـــادي المجاعة ومنع تفشـــي األمراض وحماية 

المدنيين
تـــم إصـــدار خطـــة االســـتجابة اإلنســـانية 
مـــارس،   16 يف  2021م  لعـــام  لليمـــن 
داعيـــة لتوفيـــر مبلـــغ 3.85 مليـــار دوالر 
أمريكـــي لتقديـــم المســـاعدات اإلنســـانية 
إىل نحـــو 16 مليـــون شـــخص محتـــاج، 
شـــخص  مليـــون   12.1 فيهـــم  بمـــن 
بحاجـــة ماســـة للمســـاعدة. تقـــوم خطـــة 
علـــى  لليمـــن  اإلنســـانية  االســـتجابة 
لالحتياجـــات  العامـــة  النظـــرة  وثيقـــة 
اإلنســـانية لليمـــن 2021، والتـــي أصدرهـــا 
فبرايـــر،  يف  اإلنســـاين  الُقطـــري  الفريـــق 
كـــدت أن اليمـــن، التـــي تعيـــش  والتـــي أ
مســـتوى  علـــى  إنســـانية  أزمـــة  أســـوأ 
العالـــم خـــالل األربـــع الســـنوات الماضيـــة، 
ــو  ــرعة نحـ ــزالق بسـ ــر اإلنـ ــن خطـ ــاين مـ تعـ
منـــذ  العالـــم  شـــهدها  مجاعـــة  أســـوأ 

عقود.

ســـاعدت المســـتويات غيـــر المســـبوقة 
مـــن المســـاعدات اإلنســـانية علـــى تجنـــب 
حـــدوث مجاعـــة وكـــوارث أخـــرى يف عـــام 
األساســـية  العوامـــل  أن  غيـــر   ،2019
المحركـــة لألزمـــة ال تـــزال قائمـــة. تفاقـــم 
الوضـــع اإلنســـاين يف عـــام 2020 بســـبب 
تصاعـــد النـــزاع وجائحـــة فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد وتفشـــي األمـــراض واألمطـــار 
الجـــراد  وآفـــة  والســـيول  الغزيـــرة 

الصحـــراوي واالنهيـــار االقتصـــادي وأزمـــة 
الشـــمالية  المحافظـــات  يف  الوقـــود 
يف  اإلنســـانية.  المســـاعدات  وتقليـــص 
ظـــل اســـتمرار النـــزاع المســـلح المدمـــر 
الفئـــات  أصبحـــت   ،2021 عـــام  يف 
الضعيفـــة مـــن الســـكان غيـــر قـــادرة علـــى 
التكيـــف بشـــكل متزايـــد. اليـــوم، يحتـــاج 
نحـــو 20.7 مليـــون شـــخص يف اليمـــن 
إىل شـــكل مـــا مـــن أشـــكال المســـاعدة 
مجـــال  يف  والمســـاعدة  اإلنســـانية 
كثـــر  الحمايـــة. مـــن بيـــن هـــؤالء، يواجـــه أ
مـــن 16.2 مليـــون شـــخص الجـــوع هـــذا 
مالييـــن   5 نحـــو  بينهـــم  مـــن  العـــام، 
فيمـــا  المجاعـــة  حافـــة  علـــى  شـــخص 
50,000 شـــخص بالفعـــل مـــن  يعـــاين 
ظـــروف تشـــبه المجاعـــة. ويقـــدر أن 7.6 
إىل  يحتاجـــون  شـــخص  مالييـــن 
الخدمـــات العالجيـــة أو الوقائيـــة لســـوء 
كثـــر  التغذيـــة، ومـــن المتوقـــع أن يعـــاين أ
مـــن 2.25 مليـــون طفـــل دون الخامســـة 
امـــرأة  مليـــون  مـــن  كثـــر  وأ العمـــر  مـــن 
التغذيـــة  ســـوء  مـــن  ومرضعـــة  حامـــل 
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يف حيـــن تنتشـــر األمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منها 
وتتزايـــد معـــدالت االعتـــالالت والوفيـــات، حتـــى مـــع 
بـــذل الشـــركاء يف مجـــال الصحـــة كل مـــا يف وســـعهم 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  مـــن  للتخفيـــف 
ومواجهتـــه، إىل جانـــب حمايـــة النظام الصحـــي القائم 
مـــن االنهيـــار. ال يـــزال النـــزاع يعصف باألســـر ويعرض 
المدنييـــن لمخاطـــر جســـيمة ويتســـبب يف تعريـــض 
الرجـــال والنســـاء واألطفـــال للقتل أو اإلصابة. تســـبب 
4 مالييـــن  مـــن  كثـــر  أ نـــزوح  اندالعـــه يف  منـــذ  النـــزاع 
كبـــر أزمة  شـــخص، ممـــا جعـــل اليمـــن تحتضـــن رابع أ
للنازحيـــن داخلياً على مســـتوى العالـــم. وعلى الرغم 
مـــن ذلـــك، كانـــت بيئـــة العمل عرضـــة لقيود شـــديدة، 
واتســـمت بتعرض الوصـــول لتحديات هائلة والنعدام 
األمـــن علـــى نطـــاق واســـع؛ األمـــر الـــذي أعـــاق عملية 
تقديـــم المســـاعدات القائمـــة على المبـــادئ. يف حين 
قـــد  المنظومـــة  نطـــاق  علـــى  المبذولـــة  الجهـــود  أن 
أســـفرت عن حدوث تحســـن، فإن العمل جار لضمان 
اســـتجابة قائمـــة علـــى المبـــادئ. عندما يكـــون تقديم 
خطـــر،  يف  المبـــادئ  علـــى  القائمـــة  المســـاعدات 
معايـــرة  اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  ســـيواصل 
المســـاعدات مـــن أجـــل خفـــض مســـتويات المخاطـــر 
وصـــول  ضمـــان  إىل  الراميـــة  التدابيـــر  وتعزيـــز 
المســـاعدات إىل حيـــث ينبغـــي – لألشـــخاص األشـــد 

احتياًجا لها. 

االقتصـــادي  الوضـــع  وتدهـــور  النـــزاع  تصاعـــد  يشـــير 
أن  إىل  التغذيـــة  وحالـــة  الغـــذايئ  األمـــن  وانعـــدام 
العـــام.  هـــذا  خـــالل  باالزديـــاد  االحتياجـــات ستســـتمر 
وتلـــوح المزيـــد من المعانـــاة يف األفق مـــن الصدمات 

المحتملة، مثل تفشـــي األمـــراض واألخطار الطبيعية 
وتســـرب النفـــط المحتمـــل من ناقلـــة النفـــط “صافر” 
الراســـية قبالـــة الســـاحل الغـــريب لليمـــن. إذا لـــم يتـــم 
تلقـــي التمويـــل الـــكايف هذا العـــام، لن يتـــم تلبية هذه 
االحتياجـــات وســـيتم عكـــس مســـار المكاســـب التـــي 
كثـــر فأكثر  تحققـــت حتـــى اللحظة، وســـتغرق اليمن أ

يف األزمة.

تبلـــغ احتياجـــات التمويـــل 3.85 مليـــار دوالر أمريكي 
المســـاعدات  شـــخص  مليـــون   16 تلقـــي  لضمـــان 
اإلنســـانية ومســـاعدات الحمايـــة التـــي يحتاجونها هذا 
العام. تتمحور اســـتراتيجية خطة االستجابة اإلنسانية 
لليمـــن يف عام 2021 حول ثالثـــة أهداف ذات أولوية: 
1( الوقايـــة مـــن تفشـــي األمـــراض وخفـــض معـــدالت 
وقـــوع  دون  الحيلولـــة   )2 والوفيـــات،  االعتـــالالت 
المجاعـــة وســـوء التغذيـــة واســـتعادة ســـبل العيـــش، 
 167 ســـيتوىل  ومســـاعدتهم.  المدنييـــن  حمايـــة   )3
شـــريكًا من شركاء العمل اإلنســـاين تنفيذ االستجابة، 
والتـــي تركز علـــى مجتمعات النازحين والمهمشـــين، 
وســـيكون ضروريًـــا  تعزيـــز التعـــاون بيـــن المجتمـــع 
اإلنســـاين والحكومـــة اليمنيـــة والســـلطات يف صنعـــاء. 
ويف مؤتمـــر التعهـــدات رفيع المســـتوى الـــذي أقامته 
حكومتـــا  اســـتضافته  يف  وشـــاركت  المتحـــدة  األمـــم 
المانحـــون  تعهـــد  مـــارس،   1 يف  وسويســـرا  الســـويد 
بمبلـــغ 1.7 مليـــار دوالر أمريكـــي فقـــط مـــن إجمـــايل 
المبلـــغ المطلوب لتمويل خطة االســـتجابة اإلنســـانية 
العـــام  تعهـــدات  مـــن  أقـــل  ذلـــك  ويعتبـــر   – لليمـــن 
المبلـــغ  مـــن  أمريكـــي  دوالر  بمليـــار  وأقـــل  الماضـــي 
الـــذي تـــم الحصـــول عليـــه يف 2019م. تـــم دفـــع نحـــو 

المتعــددة االحتياجــات الماليــة (بالــدوالر األمريكــي)القطاع/القطاعــات 
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المصدر: خطة االستجابة اإلنسانية لليمن 2021

االحتياجات المالية بحسب القطاع والقطاعات المتعددة
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المجتمـــع  ويواصـــل  أمريكـــي،  دوالر  مليـــون   442.3
اإلنســـاين حث المانحيـــن على تعجيل دفع التعهدات 

المتبقية على وجه السرعة. 

ثمـــة حاجة عاجلة ألن تضمن الـــوكاالت اإلغاثية توافر 
الحيـــاة.  قيـــد  علـــى  النـــاس  إلبقـــاء  الكافيـــة  المـــوارد 
فالدعـــم غيـــر الـــكايف يعنـــي االضطـــرار إىل إيقـــاف أو 
خفـــض البرامـــج المنقـــذة لـــألرواح، ممـــا ســـيؤدي إىل 
عواقـــب وخيمة علـــى اليمن وشـــعبها. يف حين تكون 
الطريقـــة الوحيـــدة إلنهـــاء األزمـــة يف اليمـــن مـــن خالل 
الســـالم الدائم والشامل، ال تزال هناك فرصة إلحداث 

كـــد وكيل األميـــن العام  فـــرق يف الوقـــت الحـــايل. كما أ
للشـــؤون اإلنســـانية ومنســـق اإلغاثـــة الطارئـــة، مـــارك 
المســـتوى:  رفيـــع  التعهـــدات  مؤتمـــر  يف  لوكـــوك، 
“يتطلـــع مالييـــن اليمنييـــن إىل العالـــم للحصول على 
المســـاعدة. النبـــأ الســـار هو أن العالـــم يعرف بالضبط 
مـــا هـــو مطلـــوب لمنـــع وقـــوع كارثـــة: دفـــع تكاليـــف 
يف  العامليـــن  وصـــول  وضمـــان  اإلغاثيـــة،  العمليـــات 
مجـــال اإلغاثـــة، ودعـــم االقتصـــاد - واألهـــم مـــن ذلـــك 
كله - إنهاء الحرب. الســـؤال الوحيد هو: ماذا ســـيختار 

العالم أن يفعل؟”  

إعطاء األولوية لألشخاص االكثر أحتياجاً
المعيشـــة  مســـتويات  يف  الحـــاد  التدهـــور  تســـبب 
علـــى  والقـــدرة  والنفســـية  الجســـدية  والمصلحـــة 
اليمـــن،  يف  هائلـــة  دعـــم  احتياجـــات  نشـــوء  التكيـــف 
حيـــث يعـــاين الناس مـــن آثار مدمـــرة متعـــددة األوجه 
لألزمة الممتدة يف البالد على مدى الســـنوات الســـت 
الــــ20.7 مليـــون  التقديـــري  العـــدد  الماضيـــة. ضمـــن 
أشـــكال  مـــن  شـــكل  إىل  يحتاجـــون  الذيـــن  شـــخص 
المســـاعدة اإلنســـانية والحمايـــة، منهـــم 5.5 مالييـــن 
امـــرأة و4.8  فتـــاة و5.8 مالييـــن فتـــى و4.6 مالييـــن 
مالييـــن رجـــل و1.8 مليـــون امـــرأة حامـــل ومرضعـــة 
و2.8 مليـــون طفـــل دون الخامســـة مـــن العمـــر و3.1 
 925,000 مـــن  كثـــر  وأ اإلعاقـــة  ذوي  مـــن  مالييـــن 
شـــخص فوق الـ60 عام. يحتاج 12.1 مليون شخص 
كثـــر مـــن 4  إىل المســـاعدات بصـــورة ماســـة، ومـــن أ
مالييـــن شـــخص نـــازح، تـــم تحديد 3 ماليين شـــخص 
األزمـــة  بيـــن  تتـــراوح  ظـــروف  يف  يعيشـــون  منهـــم 

والكارثة.  

تبيـــن وثيقـــة اســـتعراض االحتياجـــات اإلنســـانية لعام 
2021 وجود احتياجات ماســـة عبر قطاعات متعددة 
الضـــرر  ألحـــق  ممـــا  اليمـــن،  يف  المواقـــع  نفـــس  يف 
بالفئـــات المهمشـــة والضعيفة بصورة غير متناســـبة. 

متفاقمـــة  تحديـــات  اليمنييـــن  مـــن  المالييـــن  يواجـــه 
تتعلق بانعدام األمن الغذايئ وســـوء التغذية والنزوح 
القتاليـــة  األعمـــال  الحمايـــة.  ومخاطـــر  واألمـــراض 
المتزايـــدة والتدهـــور االقتصـــادي والســـيول وأســـراب 
الجـــراد واالنخفـــاض الكبيـــر يف تمويـــل المســـاعدات 
أوجـــه  تعميـــق  إىل  أدت  عوامـــل  كلهـــا  اإلنســـانية، 
مليـــون   20.7 وجـــود  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  الضعـــف. 
شـــخص من ذوي االحتياجات ويهدف شركاء العمل 
اإلنســـاين إىل مســـاعدة نحـــو 16 مليـــون شـــخص يف 
إطـــار خطة االســـتجابة اإلنســـانية لليمن لعـــام 2021، 
ولكـــن اســـتمرار شـــحة المـــوارد تعنـــي إجبـــار شـــركاء 
العمـــل اإلنســـاين على إعطـــاء األولوية لمن ســـيتلقى 
المســـاعدة ومـــا نـــوع المســـاعدة ومتـــى. تماشـــياً مع 
علـــى  األولويـــة  اإلنســـاين، ســـتعطى  العمـــل  مبـــادئ 
أن  لضمـــان  واالحتيـــاج  الضعـــف  أوجـــه  أســـاس 

المساعدة تصل إىل هؤالء الذين يحتاجونها بشدة.

القطاعـــات  بيـــن  المشـــترك  التحليـــل  إطـــار  ويعتبـــر 
عنصـــًرا مركزيًا، حيث يقيس االحتياجات اســـتناداً إىل 
المؤشـــرات المتعلقـــة باألوضـــاع اإلنســـانية علـــى نحو 
علـــى  والقـــدرة  المعيشـــة  مســـتويات  تحـــدده  مـــا 
التكيـــف والمصلحـــة الجســـدية والنفســـية، فضالً عن 

الســكانية األشــخاصالفئــة 
جيــن لمحتا ا

األشــخاص
فين لمســتهد ا

جيــن لمحتا  ا
فين لمســتهد ا

النازحون

ذوو اإلعاقة 

األطفال دون الخامسة من العمر

النساء الحوامل والمرضعات

الالجئون وطالبي اللجوء والمهاجرين

ماليين3.0

مليون
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تصنيفـــات الشـــدة التي تتـــراوح من واحـــد )ال توجد/4
كثـــر من  الحـــد األدىن( إىل خمســـة )الكارثـــة(. يعيـــش أ
نصف ســـكان اليمن يف مناطق ذات تصنيفات شـــدة 
والطـــوارئ  )األزمـــة  وخمســـة  وأربعـــة  ثالثـــة  تبلـــغ 
والكارثـــة علـــى التوايل(. تـــم تصنيـــف 65 مديرية من 
أصـــل 333 مديريـــة يف اليمـــن بوصفها تمـــر يف مرحلة 
الكارثـــة، وتـــم تصنيـــف 164 مديريـــة بوصفهـــا تمر يف 
مرحلـــة الطـــوارئ، فيمـــا تـــم تصنيـــف 103 مديريـــات 
بوصفهـــا تمـــر يف مرحلـــة األزمة. وهذا يعنـــي أن العدد 
مثيـــر للقلـــق، حيـــث يعتبـــر 3.3 مالييـــن شـــخص من 
ذوي االحتياجـــات يف مرحلـــة الكارثـــة، ممـــا يشـــير إىل 
انهيـــار كلـــي لمســـتويات المعيشـــة واســـتنفاد آليـــات 
التكيـــف كمـــالذ أخير وارتفـــاع معدل الوفيـــات. هناك 
المديريـــات  هـــذه  يف  عاجلـــة  مســـاعدات  إىل  حاجـــة 

إلنقاذ األرواح والحيلولة دون انهيار سبل العيش. 

كثر من 17 مليون شـــخص من  فـــوق ذلـــك، ُيصنف أ

األزمـــة  فئتـــي  ضمـــن  المحتاجيـــن  األشـــخاص  بيـــن 
والطوارئ يف درجات الشدة بسبب تدهور مستويات 
االعتمـــاد  وزيـــادة  األساســـية  والخدمـــات  المعيشـــة 
علـــى اســـتراتيجيات التكيـــف الســـلبية واألثـــر الكبيـــر 
للنزاع على الســـالمة الجســـدية والتحمل النفسي. يف 
شـــدة  مســـتويات  أعلـــى  تســـجيل  تـــم  الواقـــع، 
خطـــوط  مـــن  القريبـــة  المناطـــق  يف  االحتياجـــات 
المواجهة، وذلك يشـــير إىل أن الصراع هو من يســـبب 
هـــذا  يســـمح  البلـــد.  أنحـــاء  جميـــع  يف  االحتياجـــات 
التحليـــل تحديـــد األولويات القائمة علـــى االحتياجات 
بفعالية يف االســـتجابة اإلنســـانية، بناًءا على مســـتوى 
علـــى  الضـــوء  وتســـليط  الجغرافيـــة  المناطـــق  شـــدة 
الفئـــات الضعيفـــة التـــي تكون بشـــكل غير متناســـب 
ذلـــك  يشـــمل  اإلنســـانية.  المســـاعدة  إىل  بحاجـــة 
والمهاجريـــن  اللجـــوء  وطالبـــي  والالجئيـــن  النازحيـــن 
واألشـــخاص ذوي اإلعاقة والمهمشـــين – األشخاص 

الذين يحملون وطأة استمرار األزمة. 

تصاعد عدد الحاالت المصابة بكوفيد-19 مجددا يف اليمن
لوحـــظ زيـــادة حادة يف الحـــاالت المصابـــة بكوفيد-19 
إبـــالغ  مـــع  فبرايـــر،  شـــهر  منتصـــف  منـــذ  اليمـــن  يف 
الحكومـــة اليمنية عـــن عدد الحاالت المصابة الجديدة 
يف المناطق الخاضعة تحت ســـيطرتها والتي ارتفعت 
كتوبـــر 2020 إىل  مـــن 10 حـــاالت يف األســـبوع خـــالل أ

21 حالـــة يف أســـبوع واحد يف 15 فبرايـــر 2021، يليها 
حـــاالت إصابـــة تقـــدر بعـــدد 112 و175 و327 و507 
خـــالل  التـــوايل  علـــى  جديـــدة  مصابـــة  حالـــة  و691 
عـــدد  أيًضـــا  وارتفـــع  الالحقـــة.  األســـابيع  الخمســـة 
الوفيـــات المرتبـــط بكوفيـــد-19 خـــالل نفـــس الفتـــرة، 

المحتاجيــن المســتهدفيناألشــخاص  ذوي اإلعاقــةاألطفــالالنســاءاألشــخاص 

20.7164.38.82.4
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مـــن حالتـــي وفاة من أســـبوع 15 فبرايـــر إىل 13 و19 5
خـــالل  التـــوايل  علـــى  وفـــاة  حالـــة  و95  و54  و33 

األسابيع الالحقة.

منـــذ ظهـــور أول حالـــة إصابـــة بكوفيـــد-19 يف إبريـــل 
2020، أبلغـــت الســـلطات الصحيـــة عـــن 4,119 حالة 
مؤكـــد إصابتهـــا حتى تاريخ 29 مـــارس 2021، أغلبها 
الحكومـــة  ســـيطرة  تحـــت  الخاضعـــة  المناطـــق  يف 
اليمنيـــة، ظهر نصف هـــذا العدد من الحاالت المصابة 
خالل الخمســـة األســـابيع الماضية لوحدها. تم اإلبالغ 
محافظـــة  يف  المصابـــة  للحـــاالت  أرقـــام  أعلـــى  عـــن 
 774  ( وعـــدن  إصابـــة(  حالـــة   1,896  ( حضرمـــوت 
حالـــة( وتعـــز )560 حالـــة(. مـــع االرتفـــاع يف مســـتوى 
يف  المركـــزة  العنايـــة  وحـــدات  يف  الوفيـــات  معـــدل 
المستشـــفيات إىل نســـبة 21 يف المائة، والتي نتجت 
بشـــكل أساســـي عن تأخر وصـــول المرضـــى وانعدام 
المـــوارد البشـــرية مـــن ذوي الخبـــرة واالمكانيـــات، تـــم 
بكوفيـــد-19  مرتبطـــة  وفـــاة  حالـــة   864 تســـجيل 
باإلضافة إىل 1,659 حالة تعايف ، مازالت المعلومات 
المناطـــق  اإلصابـــة يف  حـــاالت  عـــدد  حـــول  الرســـمية 
الخاضعـــة لســـيطرة أنصـــار هللا يف شـــمال اليمن غير 
الرســـمية  المؤشـــرات غيـــر  الرغـــم أن  متاحـــة، علـــى 
التـــي تـــدل علـــى ارتفـــاع يف حـــاالت اإلصابـــة يف تلـــك 
المناطـــق أيضـــاً. قامـــت الســـلطات الصحيـــة شـــمال 
إىل  الحاجـــة  علـــى  الضـــوء  بتســـليط  وجنوبـــه  اليمـــن 
تعزيز التدابير التي من شـــأنها ان تخفف من انتشـــار 
اإلصابـــة  حـــاالت  عـــزل  تتضمـــن  والتـــي  كوفيـــد-19 
المشـــتبه بهـــا وحاالت اإلصابـــة المؤكـــدة باإلضافة إىل 

البدء بعمل الدراسات الوبائية.

اســـتمرار عـــدم كفايـــة مرافـــق الفحـــص وقلـــة التقارير 
الرســـمية باإلضافة اىل تأخر الناس يف الســـعي لطلب 

وصعوبـــة  الوصـــم،  مـــن  الخـــوف  نتيجـــة  المعالجـــة 
كز تلقي العالج والمخاطر المتصورة  الوصـــول اىل مرا
لمـــن يســـعى للحصـــول علـــى الرعايـــة الصحيـــة كلهـــا 
أمـــور تعيـــق عمليـــة االســـتجابة لمواجهـــة كوفيد-19. 
لمعالجـــة هذا األمر، يعمل الشـــركاء يف مجال الصحة 
الوقايـــة  بغـــرض  الترصـــد  عمليـــة  تعزيـــز  علـــى 
واالكتشـــاف المبكـــر لكوفيـــد-19، وتحســـين التغييـــر 
الســـلوكي من خـــالل اإلبالغ عن المخاطر والمشـــاركة 
المجتمعية وتوســـيع قدرة اجراء الفحوصات وتقديم 
الدعـــم إلدارة الحـــاالت المصابـــة بكوفيـــد-19. قامـــت 
يف  العاملـــون  والشـــركاء  العالميـــة  الصحـــة  منظمـــة 
مجـــال الصحـــة علـــى زيـــادة حجـــم الدعـــم مـــن خـــالل 
لـــألرواح  المنقـــذة  األساســـية  األدويـــة  تقديـــم 
الحـــاالت  إدارة  للتمكـــن مـــن  الطبيـــة  والمســـتلزمات 
المصابـــة، مـــن ضمنهـــا الحـــاالت الحرجـــة مـــع ضمـــان 
بـــذل  يتـــم  الصحيـــة.  الرعايـــة  يف  العامليـــن  حمايـــة 
األولويـــة مثـــل  الفئـــات ذات  لتلقيـــح  الجهـــود حاليـــاً 
الخطـــوط  الصحيـــة يف  الرعايـــة  مجـــال  العامليـــن يف 
األماميـــة وكبـــار الســـن  واألشـــخاص ذوي األمـــراض 
مـــن  مليـــون جرعـــة   14 اليمـــن  المزمنـــة. سيســـتلم 
لقـــاح كوفيـــد-19 مـــن خـــالل مرفـــق كوفاكـــس الـــذي 
ســـيغطي ايصال اللقاحات إىل نحو 23 يف المائة من 
الســـكان يف جميـــع المحافظـــات. تـــم اســـتالم الدفعة 
لقـــاح  مـــن  جرعـــة   360,000 عددهـــا  البالـــغ  األوىل 
أســـترازينيكا يف 31 مارس، يرافقها 13,000 صندوق 
طبيـــة  حقنـــة  مليـــون  و1.3  اللقاحـــات  لحفـــظ  آمـــن 
ضروريـــة إلجـــراء حملـــة التلقيح بطريقة آمنـــة وفعالة. 
وتعتبـــر الدفعـــة األوىل جـــزء مـــن 1.9 مليـــون جرعـــة 

سوف تستلمها اليمن مبدئياً خالل عام 2021.

النقـــص المســـتمر يف الوقـــود يضعـــف العمليـــات اإلنســـانية 
ويفاقـــم االحتياجـــات اإلنســـانية

تعـــاين المحافظـــات الشـــمالية يف اليمـــن مـــن نقـــص 
حـــاد يف الوقـــود منـــذ يونيـــو 2020، بعـــد نـــزاع حـــول 
بيـــن  الوقـــود  واردات  وعوائـــد  إيـــرادات  اســـتخدام 
الحكومـــة اليمنيـــة وســـلطات األمر الواقـــع يف صنعاء. 
تفاقـــم مســـتوى النقـــص يف الوقود منـــذ يناير 2021  

ممـــا تـــرك الســـكان يكافحـــون مـــن أجل الوصـــول إىل 
الخدمـــات األساســـية، كما أثر ذلك على قدرة شـــركاء 
اإلغاثـــة اإلنســـانية يف تقديـــم المســـاعدات اإلنســـانية 

لألشخاص المحتاجين إليها.
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المحافظـــات 6 يف  النـــاس  اصبـــح  األثنـــاء،  هـــذه  يف 
الشـــمالية معتمديـــن بشـــكل متزايـــد علـــى إمدادات 
الوقـــود المتوفـــرة مـــن خـــالل األســـواق غير الرســـمية 
والتـــي تكـــون عـــادة مهربـــة مـــن المناطـــق الخاضعـــة 
لســـيطرة الحكومة اليمنية يف الجنوب – وتصل فيها 
أســـعار الوقـــود للضعـــف او حتـــى  ثالثـــة أضعـــاف يف 
بعـــض المناطـــق، وهـــذا األمر ســـاهم يف زيادة أســـعار 
المـــاء والغـــذاء، فضـــالً عـــن إضعـــاف القـــوة الشـــرائية 

لألسر وتفاقم االحتياجات اإلنسانية.

يف ينايـــر 2021، قامـــت أربـــع ناقـــالت وقـــود تجاريـــة 
فقـــط بتفريـــغ حمولتهـــا من الوقـــود البالغـــة 80,854 
يتـــم الســـماح لســـفن  لـــم  طـــن متـــري يف الحديـــدة. 
الوقـــود بالدخـــول إىل ميناء الحديـــدة يف فبراير بالرغم 
مـــن أن جميـــع ســـفن الوقود قـــد خضعـــت للتفتيش 
وتـــم تخليصها مـــن قبل آلية األمـــم المتحدة للتحقق 
والتفتيـــش. حتـــى 29 مـــارس، قامـــت ســـفينة وقـــود 
تجاريـــة واحـــدة بتفريغ 3,705 طـــن متري من الوقود 
لبرنامـــج األغذية العالمـــي ودخلت أربع ناقالت وقود 
تجاريـــة إىل ميناء الحديدة تـــم تخليصها من قبل آلية 
األمـــم المتحـــدة للتحقـــق والتفتيـــش تحمـــل شـــحنة 
إجماليـــة تبلغ 72,295 طن متـــري وكانت قيد تفريغ 
تـــم  أخـــرى  وقـــود  ســـفن  عشـــرة  تـــزال  ال  شـــحنتها. 
تخليصهـــا من آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش 
تحمـــل شـــحنة إجماليـــة تبلـــغ 237,519 طـــن متـــري 
مـــن الوقـــود محتجـــزة يف منطقـــة احتجـــاز مـــن قبـــل 
يف  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  بقيـــادة  التحالـــف 
اليمنيـــة  الحكومـــة  مـــن  ترخيـــص  منحهـــا  انتظـــار 
التخليـــص  تنتظـــر  مازالـــت  الســـفن  هـــذه  للدخـــول. 
بمتوســـط مـــدة  72 يوًمـــا ممـــا ينشـــأ عنهـــا زيـــادة يف 
علـــى  بعـــد  فيمـــا  تحميلهـــا  ســـيتم  التكاليـــف 

المستهلكين من المواطنين اليمنيين.

يف ســـابقة لـــم نشـــهدها منذ بداية الصـــراع يف 2015، 
لـــم تدخـــل مينـــاء الحديـــدة أي واردات تجاريـــة مـــن 
الوقـــود لمـــدة 52 يوماً – مـــن 28 يناير إىل 21 مارس 
كثر  2021. هـــذا تطـــور ينـــذر بالخطر، على اعتبـــار أن أ
مـــن نصـــف الـــواردات التجاريـــة مـــن الوقود تـــأيت عبر 

الحديدة يف السنوات األخيرة.

تشـــير التقاريـــر الميدانيـــة بـــأن النقـــص يف امـــدادات 
الوقـــود يؤثـــر علـــى النشـــاط التجاري والـــذي يتضمن 

توفيـــر  بانقطـــاع  ويهـــدد  األســـواق،  إىل  الغـــذاء  نقـــل 
الميـــاه النظيفـــة حيـــث ســـينفد الوقود مـــن مضخات 
اإلغاثـــة  افـــاد شـــركاء  بالوقـــود.  تعمـــل  التـــي  الميـــاه 
داخـــل  ارتفعـــت  الميـــاه  أســـعار  بـــأن  اإلنســـانية 
المحافظات الشـــمالية – بنسبة تصل إىل 50 بالمائة 
يف حجـــة والحديدة على ســـبيل المثـــال – مما يؤدي 
إىل التعـــرض لمخاطـــر األمراض مثل اإلســـهال المايئ 

الحاد أو الكوليرا.

تأثـــرت ايضـــاً العمليـــات اإلنســـانية نتيجـــة محدوديـــة 
توفـــر الوقـــود، وفًقـــا للتقاريـــر المقدمـــة مـــن شـــركاء 
اإلغاثـــة اإلنســـانية. يفيـــد برنامـــج األغذيـــة  العالمـــي  
بـــأن شـــركات النقل التي تـــم التعاقد معهـــا لتوصيل 
المســـاعدات الغذائيـــة تواجه تأخير يتـــراوح بين ثالثة 
التوفـــر  نتيجـــة  المديريـــات  بعـــض  يف  أيـــام  وأربعـــة 

المحدود للوقود.

تضـــرر  إىل  التغذيـــة  قطـــاع  مجموعـــة  شـــركاء  أفـــاد 
التغذيـــة العالجيـــة للمرضـــى يف العيـــادات الخارجيـــة 
والتغذيـــة  الشـــاملة  التكميليـــة  التغذيـــة  وبرامـــج 
التكميلية المســـتهدفة نتيجة نقص الوقود. باإلضافة 
بــــ  الضـــرر  ألحـــق  ممـــا  تغذيـــة  موقـــع   619 تأثـــر  إىل 
العمـــر  مـــن  الخامســـة  دون  األطفـــال  مـــن   38,655
والنســـاء الحوامـــل والمرضعـــات. يحـــذر الشـــركاء من 
أن 867 موقـــع تغذيـــة إضايف ســـوف يتأثـــر قريباً مما 
مـــن األطفـــال   138,981 نحـــو  الضررعلـــى  ســـيلحق 
الحوامـــل  والنســـاء  العمـــر  مـــن  الخامســـة  دون 
والمرضعـــات. يف هـــذه األثنـــاء، أفـــاد شـــركاء مجموعة 
قطـــاع المـــأوى أن نقـــص الوقـــود أثـــر علـــى أنشـــطة 
االحتياجـــات  تقييـــم  وعمليـــات  المســـاعدات  توزيـــع 
ونقـــل المـــؤن وإعـــادة بنـــاء وإعـــادة تأهيـــل المســـاكن 
اإليوائيـــة اإلنتقالية، مما ألحق الضرر بـ17,760 أســـرة 

يف محافظتي صنعاء وتعز وحدهما.

بانخفـــاض  الحمايـــة  قطـــاع  مجموعـــة  شـــركاء  أفـــاد 
أنشـــطة الحمايـــة التـــي تتضمن توفيـــر وتقديم الدعم 
النفســـي االجتماعـــي والمســـاعدة القانونيـــة والقيـــام 
بتقييـــم االحتياجـــات. لجـــأ الشـــركاء إىل اإلعتماد على 
ال  الذيـــن  المســـتفيدين  لزيـــارة  المتنقلـــة  العيـــادات 
يســـتطيعون تحمل أعباء تكاليـــف المواصالت لزيارة 
كـــز المجتمعيـــة. عمومـــاً، يتوقع شـــركاء الحماية  المرا
تقديـــم  علـــى  أثـــرت  الوقـــود  توافـــر  محدوديـــة  بـــأن 
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المصدر:  آلية األمم المتحدة للتحقق والتفتيش

معدل الوقود الذي تم تفريغه في ميناء الحديدة منذ يناير 2020م



إب 7 أســـرة يف محافظـــات   10,500 لعـــدد  الخدمـــات 
وتعز وصعدة.

كمـــا تبيـــن األدلـــة أن نقـــص الوقود يؤثر على أنشـــطة 
دعـــم الميـــاه والصرف الصحـــي والنظافـــة ويؤثر على 
شـــخص  مالييـــن   3 نحـــو  إىل  المســـاعدات  إيصـــال 
داخـــل المحافظـــات الشـــمالية. يفيد الشـــركاء بأنه تم 
الميـــاه  إيصـــال  بعـــض مشـــاريع  العمـــل يف  تعليـــق 
بعـــض  أيضـــا  وتأثـــرت  الصحـــي  الصـــرف  وخدمـــات 

أنشطة النظافة وأنشطة المراقبة والتقييم.

تقريبـــاً جميـــع المرافـــق الصحيـــة، التـــي تعتمـــد علـــى 
الوقـــود يف تشـــغيل المولـــدات الكهربائيـــة، تضـــررت 
نتيجة نقص الوقود. تشـــير تقارير ميدانية  أن بعض 
المرافـــق الصحيـــة يف محافظات إب وصنعاء وصعدة 
تواجـــه خطـــرا وشـــيكا يتمثـــل بأنهـــا ســـتضطر إليقاف 
هـــذه  يف  الوقـــود.  انعـــدام  نتيجـــة  الصحيـــة  خدماتهـــا 
األثنـــاء، لن يســـتطيع الناس األشـــد حاجة للمســـاعدة 
أن يتحملـــوا تكاليـــف المواصـــالت المرتفعـــة لتلقـــي 

العالج يف المرافق الصحية.

منســـق الشـــؤون اإلنســـانية يعمل على تقييم االحتياجات يف 
محافظتي مـــأرب والحديدة

ديفيـــد  لليمـــن،  اإلنســـانية  الشـــؤون  منســـق  قـــام 
غريســـلي، بمرافقة كريستا روتنشـــتاينر، رئيسة بعثة 
المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة يف اليمن، ومســـؤولين من 
األمـــم المتحـــدة بزيـــارة محافظة مـــأرب يف 20 مارس 
المتزايـــدة  اإلنســـانية  االحتياجـــات  كثـــب  عـــن  ليـــروا 
لألســـر النازحـــة، بمـــن فيهـــم النازحيـــن حديًثـــا عقـــب 
التصعيـــد األخيـــر لألعمـــال القتاليـــة، التـــي بـــدأت يف 
غريســـلي  الســـيد  زار  فبرايـــر.  مـــن  األول  األســـبوع 
مخيميـــن للنازحين، حيث التقـــى بالنازحين وبأعضاء 

المجتمع المحلي. 

خـــالل الزيـــارة التي اســـتغرقت يومين، التقى الســـيد 
فيهـــم  بمـــن  المحليـــة،  بالســـلطات  أيضـــاً  غريســـلي 
اإلنســـاين  العمـــل  شـــركاء  ومـــع  مـــأرب،  محافـــظ 
العامليـــن يف الميـــدان. كمـــا التقـــى بفريـــق التنســـيق 
الميـــداين الـــذي تـــم تعزيـــزه مؤخـــًرا مـــن قبـــل مكتـــب 
لقـــي  الـــذي  مـــأرب،  اإلنســـانية يف  الشـــؤون  تنســـيق 
ترحيبـــا كبيـــرا مـــن قبـــل الســـلطات وشـــركاء العمـــل 

اإلنساين.

أدت المواجهـــات المســـلحة التـــي اندلعـــت يف عـــدة 
مديريـــات يف محافظـــة مـــأرب يف األســـبوع األول مـــن 
األقـــل  أســـرة علـــى   2,133 نـــزوح  إىل   2021 فبرايـــر 

)نحـــو 15,000 شـــخص( حتـــى 25 مـــارس، بحســـب 
تقاريـــر المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة. العديـــد مـــن هؤالء 
النازحيـــن مـــن مديريـــة صـــرواح التـــي شـــهدت أعنف 
المعـــارك. وأفـــاد معظـــم النازحيـــن حديثاً أنهـــم نزحوا 
للمـــرة الثالثـــة أو الرابعـــة، ويعيـــش الغالبيـــة منهم يف 
ظـــروف ســـيئة للغايـــة. تســـتضيف محافظـــة مـــأرب 
كبـــر عـــدد مـــن الســـكان النازحين يف اليمن، بحســـب  أ
تقارير الســـلطات المحلية، ويعيش البعض منهم يف 
مديريـــة  تســـتضيف  للنازحيـــن.  موقعـــاً   125 نحـــو 
صـــرواح نحو 30,000 شـــخص نـــازح فيما ال يقل عن 

14 مخيم للنازحين. 

مديـــر  مـــع  الســـيد غريســـلي  قـــام  وقـــت ســـابق،  يف 
مكتـــب تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية بزيـــارة الحديـــدة، 
شـــملت مينـــاء الحديـــدة للفتـــرة مـــن 6 إىل 8 مـــارس 
وضـــع  طـــرق  ومناقشـــة  اإلنســـاين  الوضـــع  لتقييـــم 
الحلـــول للتحديـــات اإلنســـانية الهائلـــة يف المحافظـــة. 
الســـلطات  مـــع  لقائـــه  يف  غريســـلي  الســـيد  كـــد  وأ
المحليـــة، بمن فيهم القائـــم بأعمال محافظ الحديدة، 
للحاجـــة إىل وقـــف تصعيـــد األعمـــال القتاليـــة ومنـــح 
لمســـاعدة  الـــالزم  الوصـــول  اإلغاثيـــة  المنظمـــات 
األشـــخاص المحتاجيـــن يف جميـــع أنحـــاء المحافظـــة. 

منسق الشؤون اإلنسانية 
لليمن، ديفيد غريسلي، 
يلتقي ممثالث 
المجموعات النسائية 
العاملة يف محافظة 
مأرب. مصدر الصورة: 
المنظمة الدولية للهجرة



العمـــل 8 بشـــركاء  أيضـــاً  غريســـلي  الســـيد  والتقـــى 
األســـر  مـــع  التحـــدث  فرصـــة  لـــه  وأتيحـــت  اإلنســـاين 

المتضررة جراء الصراع، بمن فيهم النازحين. 

تعتبـــر الحديـــدة إحـــدى المحافظـــات التـــي تعـــاين من 
كثر من  احتياجـــات بالغـــة الشـــدة يف اليمـــن. يعيـــش أ
2.57 مليـــون مـــن الــــ20.7 مليـــون شـــخص محتـــاج 
للمســـاعدات اإلنســـانية يف محافظـــة الحديـــدة. يواجه 

كثر من مليون شـــخص يعيش يف الحديدة مستوى  أ
األزمـــة مـــن انعـــدام األمـــن الغـــذايئ )المرحلـــة الثالثـــة 
مـــن التصنيـــف المرحلـــي المتكامـــل( أو مـــا فوقهـــا، 
وتعتبـــر المحافظة واحدة من ســـت محافظات أخرى 
يف اليمـــن تعـــاين مـــن معـــدالت ســـوء التغذيـــة الحـــاد 
الطـــوارئ  مـــن مســـتويات  بالمائـــة   15 تفـــوق  التـــي 

الخاصة بمنظمة الصحة العالمية.

نقل األسر النازحة من مدرستين يف محافظة تعز
بيـــن  المشـــتركة  المســـاعي  آتـــت  فبرايـــر،   20 يف 
المجموعـــات القطاعيـــة ثمارهـــا حيـــث تـــم نقـــل 106 
مديريـــة  يف  مدرســـتين  مـــن  بنجـــاح  نازحـــة  أســـر 
الشـــمايتين يف محافظة تعز إىل موقع مضيف جديد 
يف  تعيـــش  األســـر  كانـــت  المديريـــة.  ذات  نطـــاق  يف 
مدرســـتي النعمـــان والفجـــر الجديد يف منطقـــة التربة 
2015، حيـــن دفعـــت األعمـــال القتاليـــة  منـــذ يوليـــو 
المناطـــق  إىل  تعـــز  مدينـــة  مـــن  للهـــروب  النـــاس 
المحيطـــة. نتـــج عـــن ذلـــك إغـــالق مدرســـة النعمـــان، 
باالضافة إىل 16 فصل من إجمايل 24 فصل دراسي 
يف مدرســـة الفجـــر الجديـــد، ممـــا ألحـــق الضـــرر بــــ950 
طالـــب عانـــوا من رحـــالت طويلـــة محفوفـــة بالمخاطر 
كتظـــاظ  ا زيـــادة  مـــع  أخـــرى،  مـــدارس  إىل  للوصـــول 

الفصول الدراسية التي بقيت مفتوحة.  

ولتمكيـــن اســـتئناف خدمـــات التعليـــم يف المـــدارس، 
اســـتنجدت ســـلطات مديريـــة الشـــمايتين والمجتمع 
المضيـــف لنقـــل األســـر النازحـــة إىل مواقـــع مضيفـــة 
بديلـــة. رفـــع شـــركاء العمـــل اإلنســـاين هذه المناشـــدة 
مـــع الوحـــدة التنفيذية للنازحين للحكومـــة اليمنية يف 
2019، اقترحـــت الوحـــدة التنفيذيـــة للنازحيـــن الحقـــا 
ســـت مواقـــع ممكنـــة، تـــم رفض ثالثـــة منها ألســـباب 
تتعلـــق بالحمايـــة، وتم رفض موقعين آخرين بســـبب 
مالكـــي األراضـــي. ومـــع مـــرور الوقت، تحملت األســـر 
النازحـــة حـــاالت متزايـــدة مـــن انعـــدام األمـــن ومخاطر 
المجتمـــع  أوســـاط  االســـتياء  تنامـــي  مـــع  اإلخـــالء، 
المضيف بشـــأن إشـــغال النازحين المطول للمدارس 
حـــددت  النهايـــة،  بنقلهـــم. يف  المتعلقـــة  والتأخيـــرات 
الســـلطات المحليـــة موعـــًدا نهائًيـــا إلخـــالء المـــدارس، 
30 نوفمبـــر 2020، بعـــد ذلـــك واجهـــت األســـر الطـــرد 

القسري. 

ونظـــًرا للمخاطـــر الجســـيمة التي يشـــكلها الطرد على 
األشـــخاص المقيميـــن يف المدرســـتين، ناقش مكتب 
تنســـيق الشـــؤون اإلنســـانية األمـــر مـــع محافـــظ تعـــز، 
ونجـــح المكتـــب يف طلبـــه بعـــدم فـــرض موعـــٍد نهـــايئ 
قبـــل توفر موقـــع بديل وضمان حماية األســـر النازحة 
مـــن األذى. زادت الجهـــود لتحديـــد موقـــع مناســـب، 
وتـــم تحديـــد أحـــد المواقع أخيـــًرا والموافقـــة عليه من 

قبـــل الفريـــق المتعـــدد القطاعـــات يف النصـــف األول 
من ديســـمبر 2020م. بدأ العمل على تجهيز الموقع 
بســـرعة. تولـــت الوحـــدة التنفيذيـــة للنازحيـــن تمهيـــد 
شـــركاء  ونســـق  الوصـــول،  طـــرق  وتجهيـــز  الموقـــع 
العمـــل اإلنســـاين يف جميع القطاعـــات لجعل الموقع 
جاهـــز للســـكن. مـــع بدايـــة فبرايـــر 2021، تـــم تركيـــب 
النرويجـــي  المجلـــس  قبـــل  مـــن  إيوائيـــة  خيمـــة   97
لالجئيـــن و9 خيـــم أخرى من قبل صنـــاع النهضة أحد 
شـــركاء مفوضيـــة األمـــم المتحـــدة الســـامية لشـــؤون 
للهجـــرة  الدوليـــة  المنظمـــة  بينمـــا عملـــت  الالجئيـــن، 
الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه  مرافـــق  تركيـــب  علـــى 
والنظافـــة التـــي تشـــتد الحاجـــة إليهـــا، وتأهب شـــركاء 
الغـــذايئ والزراعـــة والصحـــة  األمـــن  مجموعـــة قطـــاع 
والحمايـــة لتقديـــم خدماتهـــم يف الموقـــع. واســـتمرت 
التحضيـــرات يف األســـابيع الالحقـــة، وتم انتقال األســـر 
 20 الجديـــد يف  الموقـــع  إىل  المـــدارس  مـــن  النازحـــة 

فبراير.    

واآلن، مـــع إخـــالء مدرســـتين يف مديريـــة الشـــمايتين، 
تعتـــزم مجموعـــة قطاع التعليـــم تنفيذ أنشـــطة إعادة 
كل  التأهيـــل واســـتبدال المـــواد إلصـــالح األضـــرار والتآ
والتلـــف الـــذي ســـببه شـــغل المبنـــى بالســـكان ألكثر 
الجهـــود  هـــذه  خـــالل  ومـــن  ســـنوات.  خمـــس  مـــن 
الجماعيـــة، تمكن شـــركاء العمل اإلنســـاين من تقديم 
الســـكن اآلمن والحافظ للكرامة إىل األســـر النازحة، يف 
حيـــن عادت المدرســـتين لتقديم الخدمات التعليمية 
لألطفـــال الذيـــن يقطنـــون بجـــوار مدرســـتي النعمـــان 

والفجر الجديد. 

الخيام يف الموقع الجديد الستضافة األسر النازحة. 
المصدر: مجموعة قطاع المأوى
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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

سجاد محمد ساجد
 مدير المكتب، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف اليمن

sajid@un.org :بريد الكتروين

تابيوا غومو
رئيس وحدة االتصال والتقارير، اليمن-صنعاء

 تلفون: 967-712-222-860+
gomo@un.org :بريد الكتروين

 إصدارات أوتشا المعلوماتية متوفرة على الروابط:
 www.unocha.org/yemen 

www.unocha.org 
www.reliefweb.Int

حريق يف مرفق احتجاز للمهاجرين يف صنعاء
احتجـــاز  مرفـــق  وســـط  حريـــق  شـــب  مـــارس،   7 يف 
للمهاجريـــن يف صنعاء، مما أدى إىل مقتل 45 مهاجر 
كثـــر مـــن 170 آخريـــن. كان مـــا يقـــرب مـــن  وإصابـــة أ
900 مهاجـــر، الغالبيـــة العظمى إثيوبييـــن، محتجزين 
مصلحـــة  إدارة  تحـــت  اإلزدحـــام،  شـــديد  المرفـــق  يف 
كثـــر مـــن  الهجـــرة والجـــوازات والجنســـية. كان هنـــاك أ
350 شخص يف الهنجر )أحد مرافق موقع االحتجاز(  
وقـــت إنـــدالع الحريـــق، الـــذي كان، بحســـب التقاريـــر 
إىل  للدمـــوع  قنابـــل مســـيلة  إطـــالق  نتيجـــة  الـــواردة، 
الهنجـــر مـــن قبل الحراس كمحاولـــة النهاء احتجاجات 

المهاجرين بشأن معاملتهم يف المرفق.  

كان هنـــاك جهـــات عمـــل إنســـاين يف الموقـــع وقـــت 
وقـــوع الحادثـــة المروعـــة، ممـــا أتـــاح اســـتجابة فورية، 
حيث تم إرســـال فرق من العاملين يف مجال الصحة 
والمستشـــفيات  المرفـــق  إىل  اإلســـعاف  وســـيارات 
يف  والســـكان  العامـــة  الصحـــة  وزارة  لدعـــم  الكبـــرى 
تقديم المســـاعدات المنقذة لألرواح. شـــكل الوصول 
إىل ضحايـــا الحريـــق تحديًـــا، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، 
بقـــت الفـــرق الصحيـــة مبدئًيـــا خـــارج وحـــدات العناية 
المركـــزة وغـــرف الطـــوارئ، وتـــم منـــع دخـــول مجتمع 
المهاجريـــن إىل المصابيـــن والمتوفين. تمكن شـــركاء 
مـــن  الحيـــن  ذلـــك  اإلنســـاين والصحـــي منـــذ  العمـــل 
الوصـــول إىل الناجيـــن، وإن كان ذلـــك مـــع اســـتمرار 
الوجـــود األمنـــي المكثـــف والقيـــود المفروضـــة علـــى 
الوصـــول إىل وحدات العنايـــة المركزة ووحدة الحروق 

الرئيسية حيث يتلقى المرضى العالج.   

كثر مـــن 29,000 مواد  حتـــى 31 مـــارس، تـــم تقديم أ
طبيـــة من قبل شـــركاء العمل اإلنســـاين، باالضافة إىل 
610 حـــزم غذائيـــة و204 من مجموعـــات المواد غير 
الغذائيـــة، متضمنـــة المالبـــس وأطقـــم مـــواد النظافـــة 
ومـــواد متخصصـــة أخرى. ســـيتم تقديم 17,000 من 
وتـــم  اإلضافيـــة،  الطبيـــة  واإلمـــدادات  المـــواد  أطقـــم 
جهـــات  وتســـتمر  بطانيـــة.   500 لتقديـــم  التنســـيق 

إىل  الدعـــم  لتقديـــم  بالتواصـــل  اإلنســـاين  العمـــل 
يتعلـــق  مـــا  بينهـــا  مـــن  والســـلطات،  المستشـــفيات 

بجهود اقتفاء أثر أسر القتلى والجرحى.  

تـــم  الحريـــق  ضحايـــا  مـــن   45 أن  التقاريـــر  وأفـــادت 
دفنهـــم يف مقبـــرة صنعـــاء المركزية، وممـــا يقدر بنحو 
170 مهاجـــر مصـــاب، ال يـــزال البعض يتلقـــى العالج 
يف المستشـــفيات العامـــة بينمـــا تـــم نقـــل آخريـــن إىل 
مستشـــفيات خاصـــة أو أقســـام الشـــرطة أو مرافـــق 
تســـرب  إىل  التقاريـــر  وأفـــادت  مؤقتـــة.  احتجـــاز 
المحتجزيـــن مـــن المرفـــق المتضـــرر الذيـــن هربوا من 
النيـــران إىل مدينـــة صنعـــاء، أو تـــم نقلهـــم إىل أقســـام 
الشـــرطة أو إىل المحافظـــات الجنوبية التي تقع تحت 
ســـيطرة الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دولًيـــا وذلـــك جـــراء 
إخالء المرفق بعد المأســـاة. وتستمر الجهود للتحقق 
مـــن أماكـــن تواجدهـــم، كما تســـتمر المناقشـــات بين 
الجهـــات المعنيـــة الرئيســـية لتنظيـــم عمليـــات عـــودة 

استثنائية محتملة  لألشخاص المتضررين.  

وجائحـــة  الصـــراع  اســـتمرار  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
بلـــد لعبـــور  تـــزال تعتبـــر  اليمـــن ال  كوفيـــد-19 إال أن 
إىل  األفريقـــي  القـــرن  مـــن  المســـافرين  المهاجريـــن 
المملكـــة العربية الســـعودية. يعيش نحـــو 138,000 
مهاجـــر يف اليمـــن حتـــى أواخـــر 2020، لـــدى جميعهم 
الحـــق بالحمايـــة والســـالمة التـــي تتيحهـــا الســـلطات. 
وتجـــدد األمـــم المتحدة مناشـــدتها لوقـــف االعتقاالت 
واالحتجازات التعســـفية والنقل القســـري للمهاجرين 
بديلـــة  حلـــول  وضـــع  إىل  حاجـــة  هنـــاك  اليمـــن.  يف 
لالحتجـــاز إلدارة الهجرة إنســـانًيا، مع منـــح المهاجرين 
حريـــة التنقـــل والوصـــول إىل الخدمـــات، باإلضافـــة إىل 
الوصـــول إىل العودة اإلنســـانية اآلمنـــة والطوعية التي 
اإلنســـان  حقـــوق  معاييـــر  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  تـــدار 

الدولية.   


