االحتياجات ال ُمل َِّحة إلى التمويل

اليمن

 25فبراير  /شباط 2021
مــا زالــت األزمــة فــي اليمــن َّ
تمثــل األَ َزمــة اإلنســانية األســوأ علــى
مســتوى العالــم .حيــث يعيــش نحــو  20مليــون يمنيــا ًّ ،فــي الوقــت
الراهــن ،فــي حاجــة ما َّســة إلــى المســاعدات اإلنســانية ،والكثيــر منهــم
أفــراد نازحــون ،والجئــون أُجبــروا علــى الفــرار مــن بيوتهــم ،والســعي
إلــى الحصــول علــى مــأوى فــي مــكان آخــر.
ومــن دون دعمكــم العاجــل ،فــإنّ المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لالجئيــن (مفوضيــة الالجئيــن) لــن تتمكــن مــن توفيــر الحمايــة ال ُمنقــذة
يمني مــن النازحين،
للحيــاة والمســاعدات لمــا يزيــد عــن أربعــة مالييــن
ّ
و  137,000مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي جميــع أنحــاء اليمــن،
األمــر الــذي يتركهــم عرضــة لمخاطــر بالغــة الشــدة.

األرقام األساسية

 20,7مليون

من األشخاص المحتاجين

 12,1مليون

شخص من أصحاب الحاجة الماسّة

 4ماليين

يمنيّ نازح

73%

من األشخاص النازحين داخلياً،
هم من النساء واألطفال

ّ
ويمثــل مبلــغ المئتيــن والثالثيــن ( )230مليــون دوالر أمريكــي،
ً
الموضّحــة تفاصيلــه تاليــا ،التمويــل المطلــوب لالســتمرار فــي تنفيــذ
البرامــج اإلنســانية ،وبرامــج الحمايــة البالغــة األهميــة ،ابتــدا ًء مــن
مــارس  /آذار وحتــى نهايــة ديســمبر  /كانــون األول ضمــن إطــار
المتطلبــات الكليــة لمفوضيــة الالجئيــن ،مــن التمويــل الــازم لليمــن ،فــي
العــام .2021

احتياجات التمويل :مارس /آذار – ديسمبر  /كانون األول 2021
األنشطة الخاصة باألشخاص
النازحين داخليا ً

المستفيدون

الميزانية

بالدوالر األمريكي

 -1دعم المأوى

+670,000

 19مليون

 -2خدمات الحماية (ومنها الحماية من العنف القائم
على النوع االجتماعي وحماية األطفال)

+330,000

 22مليون

 -3مواد اإلغاثة األساسية

+900,000

 17مليون

+1,000,000

 110ماليين

+500,000

 8ماليين

 -4المساعدة النقدية غير المشروطة
 -5إدارة المواقع

األنشطة الخاصة بالالجئين

المستفيدون

الميزانية

بالدوالر األمريكي

 -1المساعدات النقدية غير المشروطة

+36,000

 19مليون

 -2دعم الرعاية الصحيحة

+100,000

 22مليون

شخص نازح داخليا ً عائد

 -3خدمات الحماية (ومنها الحماية من العنف القائم
على النوع االجتماعي وحماية األطفال)

+20,000

 7ماليين

137,000

 -4دعم التعليم

+16,000

 6ماليين

+3,000,000

 230مليون

 1,3مليون

الجئ
وطالب لجوء

1

فمــن مجمــوع المبلــغ الــذي تحتــاج إليــه مفوضيــة الالجئيــن ،وقــدره
 271مليــون دوالر أمريكــي ،فــي العــام  ،2021مــن أجــل حمايــة
ومســاعدة أولئــك األشــخاص األكثــر تضــرراً مــن النــزاع الدائــر فــي
اليمــن ،لــم يتــم تأميــن ســوى مبلــغ ( )16,1مليــون دوالر أمريكــي
لغايــة تاريــخ صــدور هــذا النــداء ،أي مــا يعــادل نســبة  6فــي المئــة
فقــط مــن مجمــوع مبلــغ االحتياجــات.

المجموع

1

يمثــل مجمــوع عــدد المســتفيدين تقديــراً لعــدد األفــراد الذيــن تــم الوصــول إليهــم مــن خــال عــدد مــن األنشــطة المختلفــة .ومــن المحتمــل أن يســتلم عــدد مــن األفــراد المســاعدة مــن مبــادرات التدخــل
المختلفــة.
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السّياق التشغيلي
بعــد مــرور ســت ( )6ســنوات علــى بــدء النــزاع ،يواصــل اليمــن مواجهــة أزمــة حمايــة إنســانية مد ّمــرة ،ومســتمرة
دون هــوادة ،والتــي ُتنــ ِذ ُر بخطــر ال ّتحــوُّ ل إلــى مجاعــة فيمــا لــو لــم ي ّتخــذ المجتمــع الدولــي إجــراءات عاجلــة
بشــأنها .فوفق ـا ً ألحــدث نظــرة عامــة علــى االحتياجــات اإلنســانية لليمــن ،فــإن نســبة  66فــي المئــة مــن عــدد
الســكان اليمنييــن ،الــذي يبلــغ  30مليونـاً ،تعتمــد بدرجــة مُلحّ ــة علــى المســاعدات اإلنســانية ،للتمكــن مــن الحصــول
علــى قوتهــم اليومــي ،ومنهــم خمســة مالييــن علــى حافــة المجاعــة ،معظمهــم مــن األفــراد النازحيــن.
فــي عــام  ، 2020نــزح أكثــر مــن  172,000يمنــيّ حديثــاً ،وفــي عــام  ، 2021اســتمر الصــراع المحتــدم
بإجبــار آالف العائــات علــى البحــث عــن مــاذ فــي أماكــن أخــرى .ال يــزال النــزوح الداخلــي أحــد الســمات
المميــزة للنــزاع اليمنــي .تســتضيف البــاد حال ًيــا أكثــر مــن أربعــة مالييــن نــازح داخل ًيــا  ،ممــا يجعلهــا رابــع أكبــر
أزمــة للنازحيــن داخل ًيــا فــي العالــم  ،وتشـ ّكل النســاء واألطفــال نســبة  73فــي المائــة منهــم .باإلضافــة إلــى ذلــك،
يســتضيف اليمــن أي ً
ضــا حوالــي  137,000الجــئ وطالــب لجــوء  ،معظمهــم مــن الصومــال وإثيوبيــا.

ال ّتح ّديات الرّ اهنة
ال ّنزاع الدّائر
لقــد ا َّتخــذ النــزاع فــي اليمــن منــذ بدايــة عــام  ،2021منحــىً تصاعدي ـا ً حــا َّداً ،فــي أعقــاب الهجــوم الــذي وقــع
ّ
مؤخــراً فــي محافظــة مــأرب .وقــد عمــل االرتفــاع فــي وتيــرة األعمــال العدائيــة حتــى اآلن علــى إجبــار مــا يزيــد
ً
عــن  1,000عائلــة ( 6,000فــردا) فــي منطقــة صــرواح علــى الفــرار مــن منازلهــم .ولــن تتوقــف هــذه المعانــاة
إال إذا تـ ّم التوصــل إلــى حـ ّل سياســي ســلمي لألزمــة فــي اليمــن.

المجاعة والنزوح
فــي الوقــت الراهــن ،يعيــش حوالــي  16مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء اليمــن فــي حالــة مــن انعــدام األمــن
الغذائــي .وتكشــف أحــدث بيانــات مفوضيــة الالجئيــن ،وبيانــات تصنيــف مراحــل األمــن الغذائــي Food
 ،Security Phase Classificationال ّنقــاب عــن وجــود عامــل ارتبــاط قــويّ فيمــا بيــن النــزوح ،وانعــدام
األمــن الغذائــي ال ّ
ـرض
معرضــة لخطــر المجاعــة بمســتوى يفــوق مســتوى تعـ ّ
شــديد للغايــة .فالعائــات النازحــة ّ
اليمنييــن اآلخريــن بأربعــة أضعــاف .ومــا يزيــد عــن نســبة  67فــي المئــة ،ممــا مجموعــه أربعــة مالييــن شــخص
نــازح داخليـاً ،يعيشــون فــي مناطــق مص ّنفــة فــي فئــة "وضــع انعــدام األمــن الغذائــي الطــارئ" ،وهــي مرحلــة تأتــي
فــي مرتبــة أدنــى مــن المجاعــة مباشــرة.

انهيار االقتصاد
لقــد انهــار االقتصــاد اليمنــي وانهــارت معــه العملــة اليمنيــة عقــب مــرور عــدة ســنوات مــن النــزاع .وقــد تفاقــم
هــذا الوضــع مباشــرة بعــد انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد .)19-ويعيــش مــا يصــل إلــى نســبة  80فــي
المئــة مــن اليمنييــن تحــت خــط الفقــر .وقــد أفــادت نســبة تبلــغ حوالــي  92فــي المئــة مــن العائــات النازحــة
بأنهــا ال تملــك أي نــوع مــن الدخــل علــى اإلطــاق ،أو بأنهــا تعيــش بأقــل مــن  25,000لاير يمنــي ( 40دوالراً
أمريكي ـاً) فــي الشــهر.
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استجابة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
كلمــا تدهــورت البيئــة األمنيــة ،وانحســرت معهــا بيئــة الحمايــة ،واســتمرت معهمــا حالــة النــزوح الجديــدة التــي
يطــول أمدهــا فــي أنحــاء اليمــن كافــة ،تبقــى المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ملتزمـ ً
ـة ،مــن
دون شــروط ،فــي البقــاء علــى موقفهــا ،وتقديــم مــا بإمكانهــا .وبدعمكــم المســتمر ،فــإن مفوضيــة الالجئيــن تهــدف
لالســتمرار فــي مســاعدة مئــات األلــوف مــن العائــات اليمنيــة النازحــة والمســتضعفة ،وعائــات الالجئيــن فــي
كل أنحــاء البــاد.

األشخاص النازحون داخليا ً
تقــود المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن المجموعــات القطاعيــة المختصــة بالحمايــة،
والمــأوى  /والمــواد غيــر الغذائيــة ،وتنســيق وإدارة المخيمــات ،والتــي تتعامــل مــع األشــخاص النازحيــن داخليـاً.
وتلبّــي مفوضيــة الالجئيــن فــي أنحــاء اليمــن كافــة االحتياجــات اآلنيــة لعائــات األشــخاص النازحيــن داخليــا ً
المســتضعفة ،وذلــك عــن طريــق تزويدهــا بالمــواد المنزليــة األساســية ،وخيــارات المــأوى ،والمســاعدات النقديــة،
لمســاعدة العائــات وإعانتهــا علــى التم ُّكــن مــن الحصــول علــى األغذيــة ،والرعايــة الصحيــة ،وســداد اإليجــارات،
والمالبــس الشــتوية اإلضافيــة .كمــا تضمــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تم ُّكــن األشــخاص
النازحيــن داخليـا ً مــن الحصــول علــى خدمــات الحمايــة ،مثــل المشــورة القانونيــة ،والدعــم النفســي واالجتماعــي،
والوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي؛ وهــي تشــجع علــى التماســك االجتماعــي مــع المجتمعــات
المُضيفــة لهــم ،عــن طريــق تنفيــذ المشــاريع ،وتحســين الخدمــات فــي مواقــع اســتضافة األشــخاص النازحيــن
داخليـاً .وتشــمل هــذه المشــاريع إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الحيويــة ،مثــل المستشــفيات ،والمــدارس ،مــن جملــة
أمــور أخــرى.

عائلــة يمنيــة نازحــة مســتضعفة تعيــش فــي المرحلــة الراهنــة فــي موقــع الســتضافة األشــخاص النازحيــن داخليـاً .وهــي واحــدة مــن المائتــي ألــف ( )200,000عائلــة يمنيــة التــي
انتفعــت فــي العــام  2020مــن الدعــم النقــدي الــذي تقدمــه المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن فــي كل أنحــاء اليمــن.
الصورة :المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
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الالجئون وطالبو اللجوء
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن هــي الوكالــة التــي تضطلــع بالــدور القيــادي فــي ضمــان توفيــر
الحمايــة والرفاهيــة لمــا مجموعــه  137,000الجــئ وطالــب لجــوء فــي كل أنحــاء اليمــن ،وبصــورة أساســية مــن
الصومــال وأثيوبيــا .كذلــك تشــارك المفوضيــة المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي قيــادة القطاعــات المتعــددة التــي ُتعنــى
بالالجئيــن والمهاجريــن ،ألجــل رعايــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء .ويُســجَّ ل الالجئــون علــى أســاس دوري منتظــم ،و ُتقـدَّم
لهــم المســاعدات فــي مجــاالت عريضــة النطــاق ،تشــمل إمكانيــة الحصــول علــى وثائــق إثبــات الهويــة ،والمســاعدة
القانونيــة ،واألغذيــة ،والوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي ،والمســاعدات النقديــة ،واإلحالــة إلــى الخدمات
البالغــة األهميــة األخــرى ،كالصحــة والتعليــم ،مــن جملــة أمــور أخــرى.

طفــل يبلــغ مــن العمــر  12عامـاً ،عائــد إلــى منزلــه مــن المدرســة فــي محافظــة الحُديــدة ،فــي اليمــن .وتدعــم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن األطفــال الالجئيــن لتكفــل
التحاقهــم بمرحلتــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي .الصــورة :المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
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نتائج نقص التمويل
برنامج األشخاص النازحين داخليا ً
خدمات الحماية

ســوف يــؤدي االفتقــار إلــى التمويــل الكافــي إلــى المجازفــة بتــرك مــا يزيــد عــن  330,000يمنــي نــازح مــن
المســتضعفين مــن دون إتاحــة الفرصــة لهــم للحصــول علــى المســاعدات البالغــة األهميــة ،وخدمــات الحمايــة التــي
تشــمل المســاعدات النقديــة ،والدعــم النفســي االجتماعــي ،والوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي
واالســتجابة لــه (ومكافحتــه) ،وحمايــة األطفــال ،وإحالــة األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات المحــددة إلــى الخدمــات
المتخصّصــة .وســوف يتر َّتــب علــى تركهــم علــى هــذا النحــو زيــادة مســتوى تعــرُّ ض مــا يزيــد عــن 55,000
عائلــة يمنيــة النتهــاكات حقوقهــم اإلنســانية ،ولمخاطــر الحمايــة ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال ،االعتقــال واالحتجــاز
ال َّتعسُّــفي ،وعمالــة األطفــال ،والــزواج القســري ،علــى ســبيل المثــل ال الحصــر ،مــن ضمــن مخاطــر أخــرى
عديــدة.

المأوى وإدارة الموقع

فــي حــال عــدم اســتالم التمويــل بصــورة عاجلــة ،فــإنّ مــا يزيــد عــن  670,000يمنــي نــازح مــن المســتضعفين
ســيتعرضون لخطــر عــدم الحصــول علــى مــأوىً مناســب يفــي بالغــرض ،ممــا ســيعرّ ضهم وعائالتهــم إلــى المزيــد
مــن مخاطــر الحمايــة .ومــن دون توافــر التمويــل ،فــإن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لــن
تكــون قــادر ًة علــى توفيــر المــأوى ومــواد اإلغاثــة األساســية والبالغــة األهميــة ،مثــل البطانيــات والفرشــات وأدوات
النظافــة الشــخصية للعائــات النازحــة .وســوف تضطــرُّ مفوضيــة الالجئيــن ،أكثــر فأكثــر ،إلــى ال ّتو ُّقــف عــن القيــام
بأنشــطة التنســيق فــي المواقــع التــي تســتضيف األشــخاص النازحيــن داخليـا ً فــي كل أرجــاء اليمــن ،وتشــمل هــذه
األنشــطة خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي ،والنظافــة الشــخصية ،وخدمــات الحمايــة والرعايــة الصحيــة.

المساعدات النقدية

مــن دون الدعــم الــذي يقدمــه المانحــون ،فــإنّ مــا يزيــد عــن مليــون يمنــي نــازح ،مــن الفئــة المســتضعفة ،ســوف
يعانــون مــن تفاقــم مخاطــر الحمايــة ،وهــذا مــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى تــرك الكثيــر منهــم معرّ ض ـا ً لمخاطــر
حرجــة تهدّدهــم بالجــوع .فمــن بيــن مــا مجموعــه أربعــة مالييــن شــخص نــازح داخليـا ً فــي كل أنحــاء اليمــن ،فــإن
مــا يزيــد عــن ( )2,6مليــون فــرد يعيشــون فــي مناطــق تص ّنــف بأنهــا تعانــي مــن "وضــع انعــدام األمــن الغذائــي
الطــارئ" ،وهــي مرحلــة تأتــي فــي المرتبـ ً
ـة األدنــى مــن مرحلــة المجاعــة مباشــرة .ويســاعد الدعــم النقــدي الــذي
ً
تقدمــه المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن هــؤالء األشــخاص فــي تلبيــة أكثــر احتياجاتهــم إلحاحـا ،والتــي تشــمل
األغذيــة ،والرعايــة الصحيــة واإليجــارات.

برنامج الالجئين
ســوف يــؤدي التمويــل المحــدود إلــى تــرك أكثــر مــن  137,000الجــئ وطالــب لجــوء مــن دون فرصــة للحصــول
علــى الغــذاء ،والرعايــة الصحيــة ،والمســاعدات التعليميــة بشــكل دوري منتظــم .كذلــك ســوف تــؤدي قلــة المــوارد
إلــى خفــض شــديد فــي خدمــات الحمايــة ،ومنهــا المســاعدات القانونيــة ،والوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع
االجتماعــي واالســتجابة لــه ومكافحتــه ،وخدمــات التســجيل والحصــول علــى وثائــق إثبــات الهويــة ،وحمايــة
األطفــال .ومــن المحتمــل أن يعمــل ذلــك علــى زيــادة معــدالت الوفيــات ونســب اإلصابــة باألمــراض إلــى درجــة
كبيــرة فــي أوســاط مجتمعــات الالجئيــن ،وســيرفع علــى الفورمــن درجــة تعرّ ضهــم إلــى آليــات ال َّتك ُّيــف الضــارة،
مثــل عمالــة األطفــال ،وال ّتســول ،والمتاجــرة بالجنــس ،ومقايضتــه بمنافــع أخــرى.
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المتطلبات المالية لعام 2021
مولة %6
المتطلبات ال ُم َّ
 16,1مليون دوالر أمريكي

تــم طلــب  271مليــون دوالر أمريكــي لمكتــب
مفوضيــة الالجئيــن فــي اليمــن لعــام .2021
وقــد تــم تمويلــه حاليـا ً بمبلــغ ( )16,1مليــون
دوالر أمريكــي ( )%6لغايــة  23فبرايــر /
شــباط .2021

الفجوة في التمويل %94
 254,8مليون دوالر أمريكي

شكر خاص إلى الجهات المانحة
ُتعــرب المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن عــن امتنانهــا وشــكرها علــى الدعــم البالــغ األهميــة
الــذي قدمتــه الجهــات المانحــة حتــى اآلن لالســتجابة اإلنســانية فــي اليمــن فــي عــام  .2021وهــي علــى النحــو
اآلتــي :
كندا | اليابان | قطر | صندوق الشيخ ثاني بن عبدهللا بن ثاني آل ثاني اإلنساني | إسبانيا
وما تقدمه الجهات الماحة الكبرى من مساهمات غير مخصصة لمحاور محددة.
بلجيكا | الدنمارك | ألمانيا | إيرلندا | هولندا | سويسرا

فــي هــذا الوقــت الحــرج ،ال يــزال العمـل ُ اإلنســاني الهــادف إلــى إنقــاذ األرواح ،وتخفيــف المعانــاة عــن المجتمعات
الســكانية المســتضعفة ،فــي كل أنحــاء اليمــن ،ضــرور ًة حتميــة .وتناشــد المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة
لشــؤون الالجئيــن الجهــات المانحــة لترتيــب ُس ـلّم أولوياتهــا ،اآلن أكثــر مــن أي وقــت مضــى ،لالســتجابة فــي
اليمــن ،بهــدف تج ُّنــب وقــوع كارثــة إنســانية مد ّمــرة

يمكنكم االتصال بـ:

أليخاندرو ستولر ،مسؤول العالقات الخارجية،
ماري-جويل جين-تشارلز ،مساعدة مسؤول العالقات الخارجيةjeanchar@unhcr.org ،
staller@unhcr.org

للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارةYemen Global Focus and Yemen Operational Portal :
كما يمكنكم البقاء على اطالع من خاللUNHCR Yemen Twitter and UNHCR Yemen Facebook :
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