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20,720,7 مليون مليون

12,112,1 مليون مليون

1,31,3 مليون مليون

44 ماليين ماليين

137,000137,000

  73%73%

ــى  ــوأ عل ــانية األس ــة اإلنس ــل األََزم ــن تمثَّ ــي اليم ــة ف ــت األزم ــا زال م
مســتوى العالــم. حيــث يعيــش نحــو 20 مليــون يمنيــاًّ، فــي الوقــت 
ــة إلــى المســاعدات اإلنســانية، والكثيــر منهــم  الراهــن، فــي حاجــة ماسَّ
أفــراد نازحــون، والجئــون أُجبــروا علــى الفــرار مــن بيوتهــم، والســعي 

ــكان آخــر.  ــي م ــأوى ف ــى م ــى الحصــول عل إل

ــة الســامية لألمــم المتحــدة  ــإّن المفوضي ومــن دون دعمكــم العاجــل، ف
لالجئيــن )مفوضيــة الالجئيــن( لــن تتمكــن مــن توفيــر الحمايــة الُمنقــذة 
للحيــاة والمســاعدات لمــا يزيــد عــن أربعــة مالييــن يمنّي مــن النازحين، 
و 137,000 مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء فــي جميــع أنحــاء اليمــن، 

األمــر الــذي يتركهــم عرضــة لمخاطــر بالغــة الشــدة.

ــغ الــذي تحتــاج إليــه مفوضيــة الالجئيــن، وقــدره  فمــن مجمــوع المبل
271 مليــون دوالر أمريكــي، فــي العــام 2021، مــن أجــل حمايــة 
ــي  ــر ف ــزاع الدائ ــر تضــرراً مــن الن ــك األشــخاص األكث ومســاعدة أولئ
ــي  ــون دوالر أمريك ــغ )16,1( ملي ــن ســوى مبل ــم تأمي ــم يت ــن، ل اليم
ــة  ــة  فــي المئ ــادل نســبة 66 فــي المئ ــادل نســبة أي مــا يع ــداء، أي مــا يع ــة تاريــخ صــدور هــذا الن لغاي

ــغ االحتياجــات.  ــوع مبل ــن مجم ــط م ــغ االحتياجــات. فق ــوع مبل ــن مجم ــط م فق

أمريكــي،  دوالر  مليــون   )230( والثالثيــن  المئتيــن  مبلــغ  ويمّثــل 
ــذ  ــي تنفي ــتمرار ف ــوب لالس ــل المطل ــاً، التموي ــه تالي ــة تفاصيل الموّضح
البرامــج اإلنســانية، وبرامــج الحمايــة البالغــة األهميــة، ابتــداًء مــن 
مــارس / آذار وحتــى نهايــة ديســمبر / كانــون األول ضمــن إطــار 
المتطلبــات الكليــة لمفوضيــة الالجئيــن، مــن التمويــل الــالزم لليمــن، فــي 

.2021 العــام 

من األشخاص المحتاجين         

شخص من أصحاب الحاجة الماّسة

شخص نازح داخلياً عائد

يمنّي نازح

الجئ      
وطالب لجوء  

من األشخاص النازحين داخلياً،
هم من النساء واألطفال

األرقام األساسية

يمثــل مجمــوع عــدد المســتفيدين تقديــراً لعــدد األفــراد الذيــن تــم الوصــول إليهــم مــن خــالل عــدد مــن األنشــطة المختلفــة. ومــن المحتمــل أن يســتلم عــدد مــن األفــراد المســاعدة مــن مبــادرات التدخــل 1 
ــة.  المختلف

احتياجات التمويل: مارس/ آذار – ديسمبر / كانون األول 2021  

األنشطة الخاصة باألشخاص 
النازحين داخلياً

األنشطة الخاصة بالالجئين

المستفيدون

المستفيدون

الميزانية بالدوالر األمريكي

الميزانية بالدوالر األمريكي

19 مليون670,000+1- دعم المأوى

2- خدمات الحماية )ومنها الحماية من العنف القائم 
22 مليون330,000+على النوع االجتماعي وحماية األطفال(

17 مليون 900,000+3- مواد اإلغاثة األساسية

110 ماليين1,000,000+4- المساعدة النقدية غير المشروطة

8 ماليين500,000+5- إدارة المواقع

19 مليون36,000+1- المساعدات النقدية غير المشروطة

22 مليون100,000+2- دعم الرعاية الصحيحة

3- خدمات الحماية )ومنها الحماية من العنف القائم 
7 ماليين20,000+على النوع االجتماعي وحماية األطفال( 

6 ماليين16,000+4- دعم التعليم

230 مليون3,000,000+المجموع 1
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الّسياق التشغيليالّسياق التشغيلي

بعــد مــرور ســت )6( ســنوات علــى بــدء النــزاع، يواصــل اليمــن مواجهــة أزمــة حمايــة إنســانية مدّمــرة، ومســتمرة 
ــة  ــي إجــراءات عاجل ــع الدول ــم يّتخــذ المجتم ــو ل ــا ل ــى مجاعــة فيم ل إل ــِذُر بخطــر الّتحــوُّ ــي ُتن ــوادة، والت دون ه
ــن عــدد  ــة م ــي المئ ــإن نســبة 66 ف ــن، ف ــى االحتياجــات اإلنســانية لليم ــة عل ــاً ألحــدث نظــرة عام بشــأنها. فوفق
الســكان اليمنييــن، الــذي يبلــغ 30 مليونــاً، تعتمــد بدرجــة ُملّحــة علــى المســاعدات اإلنســانية، للتمكــن مــن الحصــول 

علــى قوتهــم اليومــي، ومنهــم خمســة مالييــن علــى حافــة المجاعــة، معظمهــم مــن األفــراد النازحيــن.    

ــدم  ــتمر الصــراع المحت ــام 2021 ، اس ــي ع ــاً، وف ــّي حديث ــن 172,000 يمن ــر م ــزح أكث ــام 2020 ، ن ــي ع ف
ــد الســمات  ــي أح ــزوح الداخل ــزال الن ــن أخــرى. ال ي ــي أماك ــالذ ف ــى البحــث عــن م ــالت عل ــار آالف العائ بإجب
المميــزة للنــزاع اليمنــي. تســتضيف البــالد حالًيــا أكثــر مــن أربعــة مالييــن نــازح داخلًيــا ، ممــا يجعلهــا رابــع أكبــر 
أزمــة للنازحيــن داخلًيــا فــي العالــم ، وتشــّكل النســاء واألطفــال نســبة 73 فــي المائــة منهــم. باإلضافــة إلــى ذلــك، 

ــا. يســتضيف اليمــن أيًضــا حوالــي 137,000 الجــئ وطالــب لجــوء ، معظمهــم مــن الصومــال وإثيوبي

الّتحّديات الّراهنة

الّنزاع الّدائر
ــذي وقــع  اً، فــي أعقــاب الهجــوم ال ــاً حــادَّ ــة عــام 2021، منحــًى تصاعدي ــذ بداي ــد اتَّخــذ النــزاع فــي اليمــن من لق
مؤّخــراً فــي محافظــة مــأرب. وقــد عمــل االرتفــاع فــي وتيــرة األعمــال العدائيــة حتــى اآلن علــى إجبــار مــا يزيــد 
عــن 1,000 عائلــة )6,000 فــرداً( فــي منطقــة صــرواح علــى الفــرار مــن منازلهــم. ولــن تتوقــف هــذه المعانــاة 

إال إذا تــّم التوصــل إلــى حــّل سياســي ســلمي لألزمــة فــي اليمــن. 

المجاعة والنزوح
ــة مــن انعــدام األمــن  فــي الوقــت الراهــن، يعيــش حوالــي 16 مليــون شــخص فــي جميــع أنحــاء اليمــن فــي حال
 Food الغذائــي. وتكشــف أحــدث بيانــات مفوضيــة الالجئيــن، وبيانــات تصنيــف مراحــل األمــن الغذائــي
Security Phase Classification، الّنقــاب عــن وجــود عامــل ارتبــاط قــوّي فيمــا بيــن النــزوح، وانعــدام 
األمــن الغذائــي الّشــديد للغايــة. فالعائــالت النازحــة معّرضــة لخطــر المجاعــة بمســتوى يفــوق مســتوى تعــّرض 
اليمنييــن اآلخريــن بأربعــة أضعــاف. ومــا يزيــد عــن نســبة 67 فــي المئــة، ممــا مجموعــه أربعــة مالييــن شــخص 
نــازح داخليــاً، يعيشــون فــي مناطــق مصّنفــة 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 80 فــي 
ــة مــن العائــالت النازحــة  ــي 92 فــي المئ ــغ حوال ــر. وقــد أفــادت نســبة تبل ــن تحــت خــط الفق ــة مــن اليمنيي المئ
بأنهــا ال تملــك أي نــوع مــن الدخــل علــى اإلطــالق، أو بأنهــا تعيــش بأقــل مــن 25,000 لاير يمنــي )40 دوالراً 

أمريكيــاً( فــي الشــهر. 

http://www.unhcr.org
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final%5b3%5d.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final%5b3%5d.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/201224_Yemen%20IPC%20AFI%20Brief_En_Final%5b3%5d.pdf
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ً األشخاص النازحون داخلياًاألشخاص 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 داخليــاً. 

ــاً  ــن داخلي ــخاص النازحي ــالت األش ــة لعائ ــات اآلني ــة االحتياج ــن كاف ــاء اليم ــي أنح ــن ف ــة الالجئي ــي مفوضي وتلّب
المســتضعفة، وذلــك عــن طريــق تزويدهــا بالمــواد المنزليــة األساســية، وخيــارات المــأوى، والمســاعدات النقديــة، 
ــن مــن الحصــول علــى األغذيــة، والرعايــة الصحيــة، وســداد اإليجــارات،  لمســاعدة العائــالت وإعانتهــا علــى التمكُّ
ــن األشــخاص  والمالبــس الشــتوية اإلضافيــة. كمــا تضمــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن تمكُّ
النازحيــن داخليــاً 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 
ــن  ــع اســتضافة األشــخاص النازحي ــي مواق ــات ف ــذ المشــاريع، وتحســين الخدم ــق تنفي ــم، عــن طري ــة له الُمضيف
داخليــاً. وتشــمل هــذه المشــاريع إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة الحيويــة، مثــل المستشــفيات، والمــدارس، مــن جملــة 

أمــور أخــرى. 

استجابة المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 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 ملتزمــًة، مــن 
دون شــروط، فــي البقــاء علــى موقفهــا، وتقديــم مــا بإمكانهــا. وبدعمكــم المســتمر، فــإن مفوضيــة الالجئيــن تهــدف 
لالســتمرار فــي مســاعدة مئــات األلــوف مــن العائــالت اليمنيــة النازحــة والمســتضعفة، وعائــالت الالجئيــن فــي 

كل أنحــاء البــالد. 

عائلــة يمنيــة نازحــة مســتضعفة تعيــش فــي المرحلــة الراهنــة فــي موقــع الســتضافة األشــخاص النازحيــن داخليــاً. وهــي واحــدة مــن المائتــي ألــف )200,000( عائلــة يمنيــة التــي 
انتفعــت فــي العــام 2020 مــن 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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طفــل يبلــغ مــن العمــر 12 عامــاً، عائــد إلــى منزلــه مــن المدرســة فــي محافظــة الُحديــدة، فــي اليمــن. وتدعــم المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن األطفــال الالجئيــن لتكفــل 
التحاقهــم بمرحلتــي التعليــم االبتدائــي والثانــوي. الصــورة: المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن 

 

الالجئون وطالبو اللجوء الالجئون وطالبو اللجوء 
ــع بالــدور القيــادي فــي ضمــان توفيــر  ــة التــي تضطل المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن هــي الوكال
ــن  ــية م ــن، وبصــورة أساس ــاء اليم ــي كل أنح ــوء ف ــب لج ــئ وطال ــه 137,000 الج ــا مجموع ــة لم ــة والرفاهي الحماي
ــى  ــي ُتعن ــددة الت ــادة القطاعــات المتع ــي قي ــة للهجــرة ف ــة الدولي ــة المنظم ــك تشــارك المفوضي ــا. كذل ــال وأثيوبي الصوم
م  ل الالجئــون علــى أســاس دوري منتظــم، وُتقــدَّ بالالجئيــن والمهاجريــن، ألجــل رعايــة الالجئيــن وطالبــي اللجــوء. وُيســجَّ
ــة، والمســاعدة  ــات الهوي ــق إثب ــى وثائ ــة الحصــول عل ــي مجــاالت عريضــة النطــاق، تشــمل إمكاني ــم المســاعدات ف له
القانونيــة، واألغذيــة، والوقايــة مــن العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي، والمســاعدات النقديــة، واإلحالــة إلــى الخدمات 

البالغــة األهميــة األخــرى، كالصحــة والتعليــم، مــن جملــة أمــور أخــرى.
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برنامج الالجئين 

ســوف يــؤدي التمويــل المحــدود إلــى تــرك أكثــر مــن 137,000 الجــئ 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 
ــة  ــة، وحماي ــات الهوي ــق إثب ــى وثائ ــجيل والحصــول عل ــات التس ــه، وخدم ــه ومكافحت ــتجابة ل ــي واالس االجتماع
األطفــال. ومــن المحتمــل أن يعمــل ذلــك علــى زيــادة معــدالت الوفيــات ونســب اإلصابــة باألمــراض إلــى درجــة 
ــف الضــارة،  كبيــرة فــي أوســاط مجتمعــات الالجئيــن، وســيرفع علــى الفورمــن درجــة تعّرضهــم إلــى آليــات التَّكيُّ

مثــل عمالــة األطفــال، والّتســول، والمتاجــرة بالجنــس، ومقايضتــه بمنافــع أخــرى. 

خدمات الحماية خدمات الحماية 
ســوف يــؤدي االفتقــار إلــى التمويــل الكافــي إلــى المجازفــة بتــرك مــا يزيــد عــن 330,000 يمنــي نــازح مــن 
المســتضعفين مــن دون إتاحــة الفرصــة لهــم للحصــول علــى المســاعدات البالغــة األهميــة، وخدمــات الحمايــة التــي 
ــوع االجتماعــي  ــى الن ــم عل ــة مــن العنــف القائ ــة، والدعــم النفســي االجتماعــي، والوقاي تشــمل المســاعدات النقدي
واالســتجابة لــه )ومكافحتــه(، وحمايــة األطفــال، وإحالــة األشــخاص مــن ذوي االحتياجــات المحــددة إلــى الخدمــات 
ض مــا يزيــد عــن 55,000  ــب علــى تركهــم علــى هــذا النحــو زيــادة مســتوى تعــرُّ المتخّصصــة. وســوف يترتَّ
عائلــة يمنيــة النتهــاكات حقوقهــم اإلنســانية، ولمخاطــر الحمايــة، ومنهــا علــى ســبيل المثــال، االعتقــال واالحتجــاز 
ــن مخاطــر أخــرى  ــن ضم ــل ال الحصــر، م ــبيل المث ــى س ــزواج القســري، عل ــال، وال ــة األطف ــفي، وعمال التَّعسُّ

عديــدة.

المأوى وإدارة الموقع المأوى وإدارة الموقع 
فــي حــال عــدم اســتالم التمويــل بصــورة عاجلــة، فــإّن مــا يزيــد عــن 670,000 يمنــي نــازح مــن المســتضعفين 
ســيتعرضون لخطــر عــدم الحصــول علــى مــأوًى مناســب يفــي بالغــرض، ممــا ســيعّرضهم وعائالتهــم إلــى المزيــد 
مــن مخاطــر الحمايــة. ومــن دون توافــر التمويــل، فــإن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن لــن 
تكــون قــادرًة علــى توفيــر المــأوى ومــواد اإلغاثــة األساســية والبالغــة األهميــة، مثــل البطانيــات والفرشــات وأدوات 
النظافــة الشــخصية للعائــالت النازحــة. وســوف تضطــرُّ مفوضيــة الالجئيــن، أكثــر فأكثــر، إلــى الّتوقُّــف عــن القيــام 
بأنشــطة التنســيق فــي المواقــع التــي تســتضيف األشــخاص النازحيــن داخليــاً فــي كل أرجــاء اليمــن، وتشــمل هــذه 

األنشــطة خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي، والنظافــة الشــخصية، وخدمــات الحمايــة والرعايــة الصحيــة. 

المساعدات النقدية المساعدات النقدية 
مــن دون الدعــم الــذي يقدمــه المانحــون، فــإّن مــا يزيــد عــن مليــون يمنــي نــازح، مــن الفئــة المســتضعفة، ســوف 
يعانــون مــن تفاقــم مخاطــر الحمايــة، وهــذا مــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى تــرك الكثيــر منهــم معّرضــاً لمخاطــر 
حرجــة تهّددهــم بالجــوع. فمــن بيــن مــا مجموعــه أربعــة مالييــن شــخص نــازح داخليــاً فــي كل أنحــاء اليمــن، فــإن 
مــا يزيــد عــن )2,6( مليــون فــرد يعيشــون فــي مناطــق تصّنــف بأنهــا تعانــي مــن "وضــع انعــدام األمــن الغذائــي 
الطــارئ"، وهــي مرحلــة تأتــي فــي المرتبــًة األدنــى مــن مرحلــة المجاعــة مباشــرة. ويســاعد الدعــم النقــدي الــذي 
تقدمــه المفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئيــن هــؤالء األشــخاص فــي تلبيــة أكثــر احتياجاتهــم إلحاحــاً، والتــي تشــمل 

األغذيــة، والرعايــة الصحيــة واإليجــارات. 

نتائج نقص التمويلنتائج نقص التمويل

برنامج األشخاص النازحين داخلياً
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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 2021. وهــي 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 العمــلُ اإلنســاني الهــادف إلــى إنقــاذ األرواح، وتخفيــف المعانــاة عــن المجتمعات 
ــدة  ــم المتح ــامية لألم ــة الس ــد المفوضي ــة. وتناش ــن، ضــرورًة حتمي ــاء اليم ــي كل أنح ــتضعفة، ف ــكانية المس الس
ــي  ــت مضــى، لالســتجابة ف ــر مــن أي وق ــا، اآلن أكث ــلّم أولوياته ــب ُس ــات المانحــة لترتي ــن الجه لشــؤون الالجئي

ــب وقــوع كارثــة إنســانية مدّمــرة اليمــن، بهــدف تجنُّ

يمكنكم االتصال بـ:يمكنكم االتصال بـ:
staller@unhcr.org  ،أليخاندرو ستولر، مسؤول العالقات الخارجية

 jeanchar@unhcr.org  ،ماري-جويل جين-تشارلز، مساعدة مسؤول العالقات الخارجية

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

المتطلبات المالية لعام المتطلبات المالية لعام 20212021

تــم طلــب 271 مليــون دوالر أمريكــي لمكتــب 
ــي اليمــن لعــام 2021.  ــن ف ــة الالجئي مفوضي
وقــد تــم تمويلــه حاليــاً بمبلــغ )16,1( مليــون 
دوالر أمريكــي )6%( لغايــة 23 فبرايــر / 

ــباط 2021. ش

لة %6 المتطلبات الُمموَّ
16,1 مليون دوالر أمريكي

الفجوة في التمويل %94
254,8 مليون دوالر أمريكي
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