متطلبات التمويل البالغة األهمية

اليمن
 ٢٣أبريل  /نيســان ٢٠٢٠
تســعى المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،بصورة
عاجلــة ،إلــى الحصــول على مبلغ ( )89,4مليون دوالر أمريكي ،لكي
تتمكن من توفير ســبل الحماية ال ُمنقذة للحياة ،والمســاعدات الالزمة
للعائــات النازحــة داخلياً ،والالجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات
المحلية التي تســتضيفهم في اليمن.

ي ّ
ُمثــل المبلــغ ( )89,4مليــون دوالر أمريكي المُبيَّن تاليا ً التمويل الذي
تحتاجه المفوضية بحلول شــهر مايو  /أيار لتتمكن من االســتمرار
في تنفيذ البرامج اإلنســانية ،وبرامج الحماية داخل اليمن ،ضمن
إطــار المتطلبــات الماليــة الكلية للمفوضية ،والتي لم يتم تمويلها ،للعام
.2020

وتبلغ المتطلبات المالية للمفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون
الالجئيــن ،لعــام  ،2020ما مجموعه ( )211.9مليون دوالر أمريكي،
وذلك لتوفير الحماية وتقديم المســاعدات لألشــخاص النازحين داخلياً،
والالجئين وطالبي اللجوء في اليمن .ولغاية  14أبريل  /نيســان ،تم
اســتالم ( )58,4مليون دوالر أمريكي فقط ،أي ما ُيعادل نســبة 28
فــي المائة من مجموع المتطلبات.

لقــد أصبــح هــذا التمويل مطلوبا ً اآلن على نحو عاجل؛ فمن دون
توافر األموال المطلوبة ،ســيتم خفض أو إغالق البرامج التي تنفذها
المفوضية أو إغالقها ســيكون له أثر فوري على حياة ما مجموعه
 655,000شــخص نازح داخليا ً ،1و  281,000الجئ وطالب لجوء
َّ
موزعيــن في أنحاء اليمن.

ّ
ملخــص االحتياجات التمويلية العاجلة

األرقام األساسية

 24.1مليون
شخص محتاج

 15مليون

شخص بأش ّد الحاجة

 4مليون

شخص نازح منذ
مارس  /آذار 2015

النازحين داخليا ً
في اليمن

% 80
ما زالوا نازحين
ألكثر من سنة

 1.28مليون

شخص عائد
من النازحين داخليا ً

269,388

الجئ

10,811

طالب لجوء

الالجئين
وطالبي اللجوء
في اليمن

النشاط/الفعالية

المبلغ المطلوب
(بالدوالر األمريكي)

مواد إغاثة أساســية تم تقديمها

16,626,812

المشــاريع المجتمعية والبنية التحتية
والخدمــات التي تم تنفيذها

13,109,720

خدمــات الحماية المُقدّمة (بما في ذلك الدعم
النقدي والقانوني)

23,173,057

مســاعدات المأوى التي تم تقديمها

18,954,724

مواد اإلغاثة األساســية التي تم تقديمها

882,275

المشــاريع المجتمعية والبنية التحتية والخدمات
التي تم تنفيذها

3,545,670

خدمــات الحمايــة التي تم تقديمها (بما في ذلك
النقدية والدعم القانوني)

12,095,660

مســاعدات المأوى التي تم تقديمها

1,002,454

المجموع

89,390,372

 1العــدد التقديــري لألشــخاص النازحيــن داخليـا ً المطلــوب دعمهــم فــي مايــو  /أيــار ويونيــو  /حزيــران بمبــادرات التدخــل النقــدي ،وتقديــم مــواد اإلغاثــة األساســية ،ووحــدات اإليــواء الطــارئ واالنتقالــي،
باإلضافــة إلــى خدمــات الحمايــة الدوريــة المنتظمــة .ويســتبعد الرقــم  110,000شــخص مــن المشــمولين باختصــاص المفوضيــة ليتــم تقييمهــم خــال الفتــرة بيــن مايــو  /أيــار ويونيــو  /حزيــران.
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ال ّســياق ال َّتنفيذي (ال ّتشغيلي أو العملياتي)
لقد دخلت الحرب في اليمن عامها الســادس ،وقد وُ صِ َفت بأ ّنها "أســوأ أزمة إنســانية في العالم" للســنة الثالثة على
التوالي .ففي حين أنّ  80في المئة (أي ما يزيد عن  24مليوناً) من ال ُّســكان اليمنيين يحتاجون إلى المســاعدات
اإلنســانية ،فإنّ حوالي أربعة ماليين من األشــخاص النازحين داخلياً ،و ( )1,28مليون عائد من األشــخاص
النازحين داخلياً ،و  281,000من الالجئين وطالبي اللجوء ُه ُم اآلن يعتمدون على اإلغاثة اإلنســانية لكي يبقوا
على قيد الحياة .لقد تقلّص حجم االقتصاد اليمني بحوالي نســبة  50في المئة ،وهو اآلن على شــفا االنهيار .ولم
ً
َّ
عاملة في اليمن صالحا ً لالســتعمال ،وأكثر من ربع األطفال ليســوا
يتبق ســوى نصف المرافق الصحية التي كانت
على مقاعد الدراســة في الوقت الرّ اهن ،وما يزيد عن نســبة  80في المئة من الســكان يعيشــون اآلن تحت مســتوى
خط الفقر .ومن دون الدّعم الذي ُتقدّمه المفوّ ضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين ،فإنّ عدداً متنام ّيا ً
من العائالت ما زال يلجأ إلى تبني آليات ضارّ ة لل َّتأقلُم وال ّتكيُّف مع الوضع ،ومنها على ســبيل المثال ،ال ّتســوُّ ل،
وعمــل األطفالَّ ،
والزواج المُب ّكر.

ال َّتح ّديات الرّ اهنة
ال ّنزا ُع الدَّ ائر

لقد أدّى القتال الرّ اهن في محافظة الجوف والمناطق المجاورة لها إلى نزوح ما ال يق ُّل عن  60,000شــخص
منذ شــهر يناير  /كانون الثاني من هذا العام ،األمر الذي يُهدّد آفاق ال ِّســلم في هذه المناطق .و ُتعتب ُر ال ّتســوي ُة
السّياســية التي تتر ّتب على المفاوضات ال َّســبي َل الوحيدَ إلى إيجاد ح ّل شــامل ومســتدام للنزاع.

تقيي ُد وصول المســاعدات اإلنسانية

ٌ
مليئة بال ّتحدّيات ،ومنها حال ُة انعدام األمن ال َّســائدة ،ومحدودي ُة وصول المســاعدات
مع أنّ بيئ َة العمل في اليمن
ً
اإلنســانية ،التي تفرضها ال ُّســلطات ،إال أنّ المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين ما زالت قادرة على
البقاء في اليمن ،وعلى تقديم المســاعدات للمحتاجين إليها.

هطــول ُ األمطار الغزيرة والفيضانات

نظراً لدخول موســم األمطار في اليمن ،فقد تضرَّ رت منطقة عدن فعل َّيا ً بهطول األمطار الغزيرة والفيضانات
العاجلة؛ وتقوم المفوّ ضية الســامية لألمم المتحدة وشــؤون الالجئين وشــركاؤها ،في الوقت الرّ اهن ،بإجراء
عمليات تقييم ســريعة للوضع ،ويقومون بحشــد الموارد لتقديم المساعدات.

فيروس كورونا ال ُمسـ َت ِجد "كوفيد"19-

تم تأكيد اكتشــاف أوّ ل حالة لإلصابة بفيروس كورنا في اليمن بتاريخ  10أبريل  /نيســان .وبالنظر إلى وضع
اليمــن الــذي تكتنفــه المخاطر بالفعل ،ونظراً إلى الظروف المعيشــية والصحيّة البيئية المُلحّ ة فيه ،فإنّ النازحين
ُ
والمجتمعــات التــي تســتضيفهم في هذا البلد مُعرَّ ضــون لخطر متزايد لإلصابة بهذا الفيروس .و َتعكِسُ
االحتياجات
البالغـ ُة األهميــة التــي ت ّم تبيانها بإيجاز عملي َة وضع البرامج الدورية المنتظمة لدى المفوضية الســامية لألمم
المتحدة لشــؤون الالجئين ،والتي لها روابط قوية باالســتجابة لفيروس كورونا المُسـ َت ِجد (كوفيد.)19 -
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اســتجاب ُة المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
الالجئون
المفوضية ال َّســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين هي الوكالة الرائدة لضمان حماية ورفاهية  281,000الجئ
وطالب لجوء في كافة أنحاء اليمن ،وهم بصفة رئيســة من الصومال ( 96في المئة) وأثيوبيا .هؤالء الالجئون
مُســجَّ لون ،ومزوَّ دون بالوثائق ،وي َُزوَّ دون بالمســاعدات واإلحاالت للحصول على الخدمات األُخرى ،ومنها
الخدمات الصحية ،والمســاعدات النقدية لتلبية احتياجاتهم األساســية.

األشخاص النازحون داخليا ً
ُتلبّي المفوّ ضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين ،في أنحاء اليمن ،االحتياجات اآلنية للعائالت ال ّنازحة
داخل اليمن ،عن طريق تزويدها بالمواد األساســية الالزمة لألســر المعيشــية ،وبخيارات المأوى ،وبالمســاعدات
النقدية الرّ امية إلى مســاعدة تلك األُســر (العائالت) على ســداد قيم اإليجارات ،وشــراء المالبس اإلضافية الالزمة
للشــتاء ،والحصول على خدمات الحماية ،ومنها الحصول على المشــورة القانونية على ســبيل المثال .و ُتشــجِّ ع
المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين على ال ّتماســك فيما بين الفئات ال ُّســكانية ال ّنازحة والمجتمعات
المحلية التي تســتضيفهم ،وذلك عن طريق تنفيذ المشــاريع المجتمعية ،وتحســين الخدمات في المواقع التي
تســتضيف هؤالء النازحين والالجئين وطالبي اللجوء.

االســتعداد لفيروس كورونا "كوفيد "19-واالستجابة له
الخطة اإلنســانية العالمية لالســتجابة لفيروس كورونا (كوفيد )19-
نظراً ألنّ االحتياجات المتعلقة باالســتجابة ل كوفيد-
جار على تدبير
 19ال تــزال تنمــو وتزداد ،فإنّ العمل ٍ
المتطلبــات التمويلية اإلضافية الالزمة لتكرار تنفيذ
المرحلة التالية من الخطة اإلنســانية العالمية لالســتجابة
لفيروس كورونا (كوفيد)19 -

ونــداء الطوارئ الخاص بفيروس كورونا
المتوائم معه .أما األنشــطة المشــمولة في النسخة المن ّقحة
من هذه الخطة اإلنســانية ،فســوف تتر ّكز على االستجابة
واالســتعداد (ال َّتأهُّب) لفيروس "كوفيد ،"19 -وستضافُ إلى
االحتياجــات البالغــة األهمية المُبيَّنة بإيجاز في هذا النداء.

وبينما تعمل المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين على إســتدامة تنفيذ برامجها البالغة األهمية
والمُنقذة للحياة ،فإنها تعمل حاليا ً كذلك على صقل وتحســين برامجها الدورية المنتظمة على ضوء ال ّســياق
التنفيذي الجديد ،بهدف منع انتشــار فيروس كورونا "كوفيد ،"19 -وتعزيز قدرة األفراد والمجتمعات على
مواجهة األزمة في حال احتمالية تفشــي "كوفيد."19 -
ومن الممكن أن تؤدي احتمالي ُة تف ّ
شــي الفيروس على تفاقم حاالت االســتضعاف (الهشاشــة والضعف وقابلية
ّ
التأثر) التي يواجهها الالجئون وطالبو اللجوء ،والتي تشــمل ارتفاع مســتوى ال ّتمييز ،وكراهية األجانب
واإلقصاء .وإنّ العمل على إدامة بقاء البرامج الدورية المنتظمة التي ُتن ّفذها المفوضية الســامية لشــؤون الالجئين،
ومنها على ســبيل المثال برامج توفير المأوى ،وإعادة التأهيل والحصول على الخدمات من شــبكات الكهرباء
والمجاري ،وتزويد المواد الالزمة للنظافة الصّحية ،والصحة ،ســوف تضمن بقاء ظروف المعيشــة الكلية
لالجئين وطالبي اللجوء ورفاهيتهم بمســتوى يفي بالغرض .ونظراً لفقدان ُســبل العيش المرتبطة بفيروس كورونا
"كوفيد ،"19 -فإنّ المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين بصدد توســعة معايير االســتضعاف لديها
ألغراض المســاعدات النقدية ،بهدف تخفيف حدّة اآلثار االجتماعية االقتصادية التي يشــعر بها األشــخاص الذين
يحظون باهتمام المفوضية .وســوف تعمل المســاعدات النقدية اإلضافية بمثابة شــريان الحياة للكثير من األســر
www.unhcr.org

3

متطلبات التمويل البالغة األهمية > اليمن  ٢٣ /أبريل /نيسان ٢٠٢٠

نز َفت فيه قدرات المجتمعات المحلية المُضيفة بما يتجاوز
المعيشــية ،وال سـيّما أ ّنها تأتي في الوقت الذي اسـ ُت ِ
طاقاتها.
وبالنســبة إلى االســتجابة إلى األشــخاص النازحين داخل ّياً ،فإنّ عملية تنســيق وإدارة  1,650موقع استضافة،
يعيش فيها حوالي مليون شــخص نازح داخلياً ،كمالذ أخير لهم ،أصبحت ذات أهمية بالغة بصورة أكبر .فأولئك
النازحون داخل اليمن ،الذين يعيشــون في العراء ،أو في المباني غير المكتملة أعمالها ،هم اآلن مســتضعفون
للغاية في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد "19 -وغيره من األمراض ال ّســارية األُخرى .وإنّ تحســين ظروفهم
المعيشــية – من خالل إتاحة اإلمكانية لهم للحصول على المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،وتوفير
المأوى وسـبُل النظافة الصحية ،ومواد اإلغاثة األساســية األُخرى الالزمة لألشــخاص النازحين داخلياً،
والمجتمعــات المحليــة المُضيفــة لهم والمحيطة بهــم  -ليُع َت َب ُر أحدَ اإلجراءات الوقائية البالغة األهمية في مكافحة
"كوفيد "19 -في اليمن.

عواقب نقص التمويل
برنامج الالجئين
إذا لم يتم اســتالم التمويل بحلول نهاية مايو  /أيار ،فلن يتمكن  281,000الجئ وطالب لجوء من الحصول
على الخدمات األساســية (التعليم ،والصحة واألغذية ،والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ،والمأوى) أو
على خدمات الحماية ،بما فيها خدمات ال ّتســجيل  /التوثيق والخدمات المُتخصصة لألطفال .ومن دون التمويل
أيضاً ،فإن ما يزيد عن  55,000فرداً ( 11,000عائلة الجئة) ،وبصورة خاصّة ضمن ســياق فقدان فرص
ُسـبُل كســب العيش ،لن تســتلم ال ِم َنح النقدية الشهرية ،لتغطية احتياجاتها األساسية.

برنامج األشــخاص النازحين داخليا ً
تنسيق وإدارة المواقع

المــأوى والمواد غير الغذائية

إذا لم يتم اســتالم األموال في وقت مبكر من
مايو  /أيار ،فإن ظروف المعيشــة لما مجموعه
 1,000موقع الســتضافة األشخاص النازحين
األكثر تضرراً بدرجة حرجة ســوف تبقى أق ّل
كثيراً من مســتويات المعايير الدنيا .ولن تتوافر
لما ال يق ّل عن  360,000شــخص نازح داخليا ً
اإلمكانية للحصول على الخدمات بمســتوى يفي
بالغــرض (المأوى والنظافة الصحية وتوفير المياه
والصــرف الصحي والنظافة الصحية) ،مما يزيد
من مخاطر اإلصابة باألمراض الســارية ّ
وتأثرهم
بحــاالت ال ّتوتر المتبادل داخل المجتمعات المحلية.

إذا لم يتم اســتالم التمويل في وقت مبكر من مايو
 /أيار ،فإن المســتضعفين من األشــخاص النازحين
داخليا ً لن يســتلموا مبالغ دعم اإليجارات ،ومجموعة
أدوات المأوى الطارئ ،أو أي حلول مســتدامة
أُخــرى خاصّة بالمأوى بعد ذلك التاريخ .ومن
دون الحصــول على التمويل ،فإنّ 655,000
شــخص نازح داخليا ً لن يستلموا المأوى األساسي
ألنفســهم ولعائالتهم في األيام األولى من حدوث
ال ّنــزوح ،األمــر الذي يُفاقِم خطر العنف ضد المرأة
واألطفــال ،واالعتماد على آليات التأقلم والتكيف
الضّارّ ة.

الحماية
إذا لم يتم اســتالم التمويل في وقت مب ّكر من شــهر مايو  /أيار ،فســتتو ُّقف خدمات الحماية الالزمة لألشــخاص
النازحين داخلياً ،األكثر اســتضعافاً؛ مما ســيعمل على زيادة مخاطر ممارســة الجنس من أجل البقاء ،وزيادة واقعات
الزواج القســري  /المبكر ،وحاالت االعتقال والحجز ال ّتع ُّســفي ،على ســبيل المثال ال الحصر .ولو توافرت األموال
المطلوبة ،فإنّ من شــأنها أن ُتم ّكن حوالي  354,000امرأة وطفل من الحصول على وثائق الهُويَّة ،وبطاقات
الهُويَّة ،ومن اإلحالة إلى ســبل الدعم الطبي أو النفســي-االجتماعي ،األمر الذي يُقلّصُ تعرَّ ض هؤالء النســاء واألطفال
لالســتغالل والعنف ،والنتهاكات حقوق اإلنســان؛ كما أ ّنه ســوف يُم ّكنهم من تخفيف وطأة آثار هذه المخاطر.
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ال ّتنسيق
تقود المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين المجموعات العنقودية التالية :الحماية ،المأوى  /المواد غير
الغذائية ،تنســيق المخيمات وإدارة المخيمات ،التي ُتعنى بشــؤون األشــخاص النازحين داخلياً؛ و ُتشــارك المفوضية
منظمــة العمــل الدوليــة في قيادة قطاعات الالجئين والمهاجريــن المتعددة ،والتي ُتعنى بالالجئين وبطالبي اللجوء .وكذلك
تضمن المفوضية بأن مبادرات التدخل اإلنســانية ُتســهم في التنمية ال ُكلّية للبلد الذي تعمل فيه.

شــاكر علي ،البالغ من العمر  52عاماً ،يجلس أمام ما كان يُعرَ ف بمكان الســوق في عدن.
ويقول الســيد شــاكر" :لقد عشـ ُ
ـت في هذا المكان أكثر من  15عاماً ،ويزعجني ويُدخِل الحزن في نفســي أن أرى هذا الحي على هذه الحال .لقد أجبرتنا الحرب على
المغادرة واالنتقال ".التقط الصورة صالح باحليس  /المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين.

المانحون
إجمالي المســاهمات المُســجلة لمكتب عملية اليمن في عام  2020يبلغ  58,4مليون دوالر أمريكي.
ُتعرب المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين عن امتنانها وشــكرها على الدعم البالغ األهمية لمكتب عملية اليمن،
ال ُمقدّ م من :صندوق ثاني بن عبدهللا بن ثاني آل ثاني اإلنســاني | الواليات المتحدة األمريكية | الصناديق المجمّعة المشــتركة
القُطريــة | المملكــة المتحــدة | اليابــان | سويســرا | الجمعية الكويتيــة لإلغاثة | كندا | عدد متنوّ ع من المانحين من القطاع الخاص.
ألغراض ُمحدّ دة ،وهم:
خصصة
و ُتزجي
ٍ
المفوضية شــكرها الخاص إلى المانحين الرئيســيين على ما قدّ موه من مســاهمات غير ُم َّ
ّ
الســويد | النرويج | هولندا | الدنمارك | المملكة المتحدة | ألمانيا | المانحين من القطاع الخاص اإلســباني | سويســرا | المانحين من
القطــاع الخاص في جمهورية كوريا.
الموارد:
للحصــول علــى المزيــد من المعلومــات ،يرجى زيارة البوابة اإللكترونية لمكتب عملية اليمن Yemen Operational Portal
كما يمكنكم متابعة أخبار المفوضية الســامية لألمم المتحدة لشــؤون الالجئين – مكتب اليمن ،من خالل:
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