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 تشكل جائحة ف�وس كورونا أزمة عا�ية و� كن حلها إ� ع� ا�ستوى العا�ي. إن وجود استجابة أوروبية قوية لدعم �كائنا

 هي السبيل الوحيد �نهاء انتشار الف�وس وت�� ا�ثار الغ� مبا�ة ع� ا�ستقرار ا�جت�عي وا�من � البلدان ال�يكة معنا.

 يُعت¬ اليمن بالتحديد بلدا ضعيفا أمام انتشار الجائحة – إذ أدت سنوات من النزاع إ¥ نظام صحي ضعيف ك� أن ا�نقسام

 الحا¸ للمناطق ما بµ الحكومة ا�ع´ف بها دوليا والتي تتخذ عدن مقرا لها وسلطات ا�مر الواقع � صنعاء � يوفر ا�رضية

 ا�ُث� لوجود استجابة ع� ا�ستوى الوطني. و�ساعدة اليمن �واجهة هذه ا�زمة الجديدة، نعمل بالتعاون الوثيق مع الفرع

ا�نسا¿ ل�تحاد ا�ورو¾ لتقديم دعم شامل فوري وطوي. ي

يحشد ا�تحاد ا�ورو¾ أكÄ من ١٥٫٦ مليار يورو عا�يا من أجل: ا

معالجة ا�حتياجات  

الفورية للوقاية 

والح�ية وا�ستجابة 

لÅزمة

تعزيز النظام الصحي      

وأنظمة ا�ياه والÇف 

الصحي 

 معالجة 

 التداعيات

 ا�قتصادية

وا�جت�عية

Èتعزيز الصمود ا�ؤس

وا�قتصادي � اليمن

دعم صمود سبل ا�عيشة

وا�من الغذاÊ � اليمن 

دعم جديد للقطاع الصحي � ٢٠٢٠

دعم الوصول الشامل

إ¥ الخدمات الصحية � اليمن 

الح�ية ا�جت�عية للصمود

ا�جتمعي � اليمن 

الخدمات ا�جتمعية � اليمن

Îوالعمل نحو الصمود ا�عي

تعزيز الصمود من خ�ل

 µالصحي µبرنامج العامل

ا�جتمعيµ � اليمن 

استجابة االتحاد األورو� العاملية

ملواجهة ف�وس كورونا يف اليمن 

من ذلك التمويل، سيتم توف� ٥٥ مليون يورو لبناء استجابة أوروبية قوية ومنسقة يف اليمن



كيف يعمل ا�تحاد ا�ورو¾ مع ال�كاء لتوف� ا�ستجابة الفورية �عالجة

جائحة ف�وس كورونا � اليمن؟ 

 ســيقود ا�تحاد ا�ورو¾ الجهود ضمن مجموعة الســبع         ومجموعة الع�ين            بالتنســيق مع ا�مم

 ا�تحدة والبنك الدو¸ وصندوق النقد الدو¸ ومؤسســات أخرى متعددة ا�طراف لتعزيز اســتجابة متعددة

ا�طراف قوية ومنســقة لهذه الجائحة العا�ية.ب

 تنتهج اســتجابة ا�تحاد ا�ورو¾ أســلوب فريق أوروبا                       الذي يضم مواردا من ا�تحاد

 ا�ورو¾ ودوله ا�عضاء ومؤسســاته ا�الية. و� اليمن، ســبق وأعلن ا�تحاد ا�ورو¾ عن حزمة من ا�ســاعدات

ا�الية �نظمة الصحة العا�ية لدعم البلدان الهشــة التي Ùر بأزمات مطولة كاليمن.س

 ســيقوم االتحاد األورو� بإعادة توجيه الدعم الجاري من أجل مســاعدة اليمن لالســتجابة لجائحة ف�وس

 كورونا املســتجد (كوفيد19-) عىل الفور وعىل املدى القريب:س

µســتتم إعادة تقويم ا�شــاريع الجارية � قطاع الصحة لل´كيز ع� تدريب الكادر الطبي وتقوية شــبكة العامل 

µكÙالخدمات الصحية و µللمجتمعات ا�ســتضعفة وتحســ Îوتعزيز الصمود ا�عي µا�جتمعي µالصحي 

 التنمية ا�حلية. ك� ستشــمل مشــاريع أخرى جارية أÜاط عمل جديدة � مكافحة ف�وس كورونا – تشــمل هذه

µا�قتصادي µومشــاريع ل�تحاد ا�ورو¾ تســتهدف السلطات ا�حلية وتعزز صمود الفاعل µالعمل مع النازح 

إضافًة إ¥ ا�ســاعدة ع� التعليم والتدريب الفني وا�هني وا�جتمع ا�د¿

إعادة توجيه املوارد الجديدة املتاحة:ي

 يجــري تصميــم إجــراء جديد من قبل ا�تحاد ا�ورو¾ من أجل توف� الدعم ا�¿ للقطاع الصحي ا�تهالك �

 اليمن. ســيأà هذا الدعم الجديد إ¥ جانب إعادة توجيه ال¬امج ا�ذكورة آنفا، وســيبلغ هذا الدعم 14.3 مليون

 يورو. اليمن هو أحد البلدان � منطقة ال�ق ا�وســط وشــ�ل أفريقيا التي لديها أع� معد�ت وفيات

  لÅمهات وا�واليد وا�طفال. و� هذا الســياق، ســيهدف ا�جراء الجديد إ¥ ض�ن تلقي ا�مهات وا�واليد

خدمات ذات جودة والح�ية من ف�وس كورونا ا�ســتجد كوفيد١٩)ي

Team Europe

(G7)(G20)



 يبقى ا�تحاد ا�ورو¾ �يكا مع اليمن � قطاع الصحة وذلك منذ اند�ع ا�زمة السياســية وا�منية � ٢٠١٥، ويســاعد � بناء صمود النظام

 الصحي.  ك� ســيقدم ا�تحاد الدعم الفوري والطويل ا�مد � هذه ا�وقات الصعبة. اعتمدت الحزمة ا�مولة من قبل ا�تحاد ا�ورو¾

 والجاري إعدادها من قبل منظمة الصحة العا�ية اليمن أحد البلدان ا�ســتفيدة، وهذا أمر تســلم به البعثة بشــكل إيجا¾. يشــمل الدعم ا�ق´ح

 من قبل منظمة الصحة العا�ية توف� معدات الوقاية وأدوات التشــخيص وا�دوية واللقاحات.  ومن جانب

 ا�تحاد ا�ورو¾، كن لدائرة الشــئون ا�نســانية � ا�تحاد ا�ورو¾ أن تقدم دع� قص� ا�مد وطارئ بحيث

ن بعض êشــاريع موجودة وأن تُضمë تتمكن دائرة التعاون التنموي من إعادة تخصيص بعض التمويل الخاص 

 .التداب� لتخفيف وقع الجائحة

 اســتمرت بعض مشــاريع ا�تحاد ا�ورو¾ � تقديم الدعم للحكومة بشــكل رئيÈ � مجا�ت منع انتشار 

 العدوى. ســيعالج الدعم ا�ق´ح من قبل منظمة الصحة العا�ية أوجه الضعف � نظام ال´صد. يركز دعم ا�تحاد ا�ورو¾ ع� صمود

 ا�واطنµ اليمنيµ معيشــيا إ� أن كل �كائنا � تنفيذ ا�شــاريع ســيعدلون ا�شــاريع الراهنة عند الíورة لتتكيف مع ا�نتشار الراهن لف�وس

كورونا ا�ستجد (كوفيد-١٩) � اليمن.س

©

اســتجابة ا�تحاد ا�ورو¾ الطارئة � مواجهة ف�وس كورونا ا�ســتجد (كوفيد-١٩) � اليمن:ي دعــم االتحاد األورو� لركن الصحة: ي

دعــم االتحاد األورو� لركن االقتصاد: ي

 تأثــر اقتصــاد اليمــن بشــدة جــراء النــزاع القائــم وتفــÎ انعــدام ا�مــن. كــن �نتشــار الجائحــة أن يثقــل كاهــل ا�قتصــاد

 ا�نكمــش> تتمثــل إحــدى الخطــوات ا�ساســية �نــع انهيــار ا�قتصــاد � دعــم القطــاع الخــاص. يواصــل ا�تحــاد ا�ورو¾

 دعــم ا�شــاريع الراميــة إ¥ تنميــة بيئــة اقتصاديــة تنافســية ومتنوعــة ومســتدامة تعطــي ا�فضليــة لقطــاع خــاص شــامل

 .مبني ع� ا�شــاريع الصغ�ة وا�توسطة

ــاد ــدة ل�تح ــاريع الرائ ــد ا�ش ــ¬ أح ــذي يعت ــف"، وال ــÎ � الري ــود ا�عي ــز الصم ــج "تعزي ــر برنام  يوف

 ا�ورو¾ بكلفــة تبلــغ ٧٠ مليــون يــورو (للف´ة ٢٠١٦ – ٢٠٢١) الدعم للمشــاريع التجارية الزراعية ويخلق

ــة. يُكمــل ذلــك ا�ســاعدة التــي يقدمهــا ا�تحــاد ا�ورو¾  ســبل عيــش مســتدامة � ا�جتمعــات الريفي

 بالتعــاون مــع صلتــك (وهــي منظمــة قطريــة غــ� حكوميــة) لــرواد ا�عــ�ل مــن الشــباب والنســاء.  كــ�

 ســيقدم ا�تحــاد ا�ورو¾ قريبــا دعــ� إضافيــا للمشــاريع الصغــ�ة وا�توســطة ومؤسســات التمويــل ا�صغــر التــي تعمــل �

 س�ســل تزويــد منتقــاة وذات قيمــة. ســيُمكن هــذا القطــاع الخــاص مــن تنميــة ا�هــارات ودعــم رأس ا�ــال وخلــق فــرص

 العمــل. كــ� ســيُ�ك ذلــك مقدمــي خدمــات التمويــل ا�صغــر وا�تحــادات التجاريــة لزيــادة الوصــول إ¥ الخدمــات ا�اليــة

 الخالية من ا�خاطر و�ســتقرار السوق.

 مــن ا�توقــع أن يكــون لذلــك أثــر ايجــا¾ عــ� خلــق فــرص العمــل وا�نتاجيــة وإدرار الدخــل وإعــادة

 التنشــيط ا�قتصــادي، ا�مــر الــذي سيســاعد أيضــا عــ� التعــا� مــن صدمــة التفــÎ ا�مكــن لفــ�وس

كورونا ا�ستجد (كوفيد -١٩).

 ستشــمل مشــاركة ا�تحــاد ا�ورو¾ � القطــاع ا�قتصــادي أيضــا اســتعادة تدابــ� بنــاء الثقــة، أيضــا مــن 

ــة ــود سياس ــام بجه ــي القي ــرى.  ينبغ ــية أخ ــة رئيس ــات اقتصادي ــة ومؤسس ــزي ووزارة ا�الي ــك ا�رك ــاعدة البن ــ�ل مس  خ

ــدان ــ� فق ــذه التداب ــع ه ــي أن Ùن ــاد. ينبغ ــز ا�قتص ــل وتحفي ــم الدخ ــف ودع ــ� التوظي ــقة لتوف ــدى ومنس ــعة ا�  واس

(µكفقــدان القــدرات ا�نتاجيــة للعاملــ) الوظائــف والدخــل بــل وأن تعمــل كوســادة �متصــاص صدمــات العــرض 

ــل ــؤدي إ¥ انكــ�ش اقتصــادي طوي ــد ي ــ� ق ــم) م ــµ وذويه ــح ا�ســته�ك � أوســاط العامل ــل كب ــب (مث ــات الطل  وصدم

ا�دى.

ــر ا�قتصــادي لفــ�وس ــا عندمــا يحــل الســ�م أن تعمــل أيضــا عــ� معالجــة ا�ث  مــن شــأن إعــادة إعــ�ر اليمــن اقتصادي

كورونا ا�ســتجد (كوفيد – ١٩).

COMCORD ٢٠٢٠ بعثة ا�تحاد ا�ورو¾ لدى الجمهورية اليمنية  - قســم التعاون الدو¸


