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NATIONS 

 مكتب منسق األمم المتحدة المقيم 
 ومنسق الشؤون اإلنسانية لليمن 

 

 على دعم الفئات الضعيفة لليمن يعمل صندوق التمويل اإلنساني 

 وتأمين الوصول إلى مياه الشرب اآلمنة والخدمات الصحية الضرورية 
 

التمويل اإلنساني لليمن على تمكين الشركاء العاملين في مجال اإلغاثة لالستجابة الحتياجات الفئات يعمل صندوق    - م  2021أغسطس    30صنعاء،  

الضعيفة وتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية ذات األولوية وتقديم مساعدات المياه الضرورية لماليين األشخاص المحتاجين. خصص صندوق  

، فئات الضعيفةالمساعدة والحماية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتقديم  كي لتحسين الظروف المعيشية، ومليون دوالر أمري   50التمويل اإلنساني مبلغ  

مثل المهمشين، واألسر التي تعولها نساء واألطفال المعرضين للمخاطر، وغيرهم من األشخاص ذوي االحتياج الخاص. تبع ذلك مبلغ إضافي 

تقديم مليون دوالر قدّمه الصندوق في أغسطس ل  5.44قدره   الحيوية في  المياه  الوقود لضمان استمرار المرافق الصحية ومحطات  توفير دعم 

 الخدمات المنقذة لألرواح لماليين األشخاص في جميع أنحاء اليمن.

 

لألروا المنقذة  المساعدات  الضعيفة  الفئات  تتلقى  أن  بمكان  األهمية  "من  اليمن:  في  اإلنسانية  الشؤون  منسق  غريسلي،  ديفيد  سيما وقال  ال  ح، 

توفر المرافق الصحية ومحطات المياه خدمات  "األشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق المحرومة من الخدمات. باإلضافة إلى ذلك،  

 . "منقذة لألرواح لماليين األشخاص، ومن الضروري أن يستمر العمل في هذه الخدمات 

  

خفيض برامج عملها، بما في ذلك في مجاالت ت بعض الوكاالت إلى  لجأ  ، قد ت م2021ا من سبتمبر  السيد ديفيد غريسلي بقوله: "اعتبار    ضافوأ

 المياه والصحة وقطاعات أخرى، وذلك بسبب نقص التمويل. وسيكون هذا كارثي ا على ماليين األشخاص". وال تزال القطاعات الحيوية تعاني من

في المائة من التمويل الذي تحتاجه لهذا العام، بينما تلقت   11حة حتى اآلن سوى حوالي  نقص حاد في التمويل، إذ لم تتلق مجموعة قطاع الص

والنظافة   الصحي  والصرف  المياه  قطاع  الكافي   8مجموعة  التمويل  المانحون  يقدم  أن  الضروري  المطلوب. ومن  التمويل  فقط من  المائة  في 

 وضاع أسوأ". جميع القطاعات لتمكين وكاالت الغوث من تجنب أ لوالمتوازن 

 

توجد م، المناطق التي  2021األول لصندوق التمويل اإلنساني في عام  المعياري  مليون دوالر، المقدم بموجب التخصيص    50سيستهدف مبلغ الـ  

ي محافظة  فيها احتياجات عالية بشدة، مثل مديرية السوادية في محافظة البيضاء، ومديرية عبس في محافظة حجة، ومديريتي بيت الفقيه وحيس ف 

ذة الحديدة، ومديرية الحزم بمحافظة الجوف، وعدد من المديريات بمحافظات مأرب وأبين والضالع. سيوفر هذا التمويل المساعدة الطارئة المنق

األخيرة و االشتباكات  بسبب  للخطر  األكثر عرضة  المستضيفة  والمجتمعات  والمهاجرين  داخلي ا والالجئين  للنازحين  والحماية  النزوح لألرواح 

ية، مما يسمح لألسر النازحة بدفع اإليجارات وتجنب  دفي المائة من هذا التمويل لتدخالت المساعدات النق  25األخير. وسيتم تخصيص حوالي  

 مخاطر اإلخالء، واالستثمار في تحسين سبل عيشهم أو تغطية احتياجاتهم األساسية على النحو الذي يرونه مناسب ا. 

 

ا من أول تخصيص معياري. سيذهب ما يقرب من    61اليين شخص محتاج من  م   1.9سيستفيد  بشكل عام،    92مليون دوالر ) 46مشروع ا مدعوم 

 8ماليين دوالر )   4في المائة من المخصصات( إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية وكذلك جمعيات الهالل األحمر، بينما سيذهب مبلغ  

ا   26األمم المتحدة. سيصل التمويل المخصص للمنظمات غير الحكومية الوطنية إلى  في المائة( لوكاالت   في المائة من المخصصات، متجاوز 

 التزام الصفقة الكبرى بشأن دعم تقديم المساعدات محليا . 

 

الصحية على الوقود حتى   ماليين دوالر أمريكي كجزء من التخصيص االحتياطي لتأمين حصول المرافق  5.44سيتم توفير مبلغ إضافي قدره  

ماليين   3.86شهر ديسمبر، وستحصل محطات المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي على الوقود حتى شهر نوفمبر. ستتلقى اليونيسف  

ع أنحاء مرفق ا للمياه في جمي   34مليون شخص من الضعفاء على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. وسيتم دعم    2.4دوالر لتأمين حصول 

اليمن بالوقود لضمان الحصول على مياه نظيفة منقولة ومعالجة مياه الصرف الصحي بشكل مناسب. هذا الدعم ضروري للحماية من عودة ظهور 

 . 19- الكوليرا واألمراض األخرى المنقولة بالمياه وكذلك لدعم الوقاية من كوفيد

 

مرفق صحي في جميع أنحاء اليمن لتلبية احتياجات الرعاية الصحية    206لتوفير الوقود لـ  مليون دوالر    1.58ستتلقى منظمة الصحة العالمية  

العمليات   مثل غرف  لألرواح  المنقذة  الحيوية  الخدمات  وتشغيل  مفتوحة  المرافق  هذه  بإبقاء  التمويل  وسيسمح  ماليين شخص.  لخمسة  الحرجة 

ا ألن   ن المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، فمن األهمية بمكان أن تظل المرافق  في المائة فقط م  51ووحدات العناية المركزة. ونظر 

على نظام الرعاية الصحية في اليمن والذي يعاني بالفعل من   19- الصحية المتبقية مفتوحة، ال سيما في الوقت الذي يضغط فيه فيروس كوفيد  

 اإلنهاك.

 

أسوأ   عيشلمساعدات الضرورية المنقذة لألرواح واستدامتها حتى نهاية العام. ال يزال اليمن يهناك ضرورة ماسة لتمويل إضافي لضمان زيادة ا

 اإلنسانية والحماية.  اتمليون شخص إلى شكل من أشكال المساعد 20.7أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 

 

*** 


