اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻓريوس ﻛﻮروﻧﺎ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ
تشكل جائحة فريوس كورونا أزمة عاملية وال ميكن حلها إال عىل املستوى العاملي .إن وجود استجابة أوروبية قوية لدعم رشكائنا
هي السبيل الوحيد إلنهاء انتشار الفريوس وتاليف اآلثار الغري مبارشة عىل االستقرار االجتامعي واألمن يف البلدان الرشيكة معنا.
يُعترب اليمن بالتحديد بلدا ضعيفا أمام انتشار الجائحة – إذ أدت سنوات من النزاع إىل نظام صحي ضعيف كام أن االنقسام
الحايل للمناطق ما بني الحكومة املعرتف بها دوليا والتي تتخذ عدن مقرا لها وسلطات األمر الواقع يف صنعاء ال يوفر األرضية
امل ُثىل لوجود استجابة عىل املستوى الوطني .وملساعدة اليمن ملواجهة هذه األزمة الجديدة ،نعمل بالتعاون الوثيق مع الفرع
اإلنساين لالتحاد األورويب لتقديم دعم شامل فوري وطوي .ي

يحشد االتحاد األورويب أكرث من  ١٥٫٦مليار يورو عامليا من أجل :ا
معالجة
التداعيات
االقتصادية
واالجتامعية

تعزيز النظام الصحي
وأنظمة املياه والرصف
الصحي

معالجة االحتياجات
الفورية للوقاية
والحامية واالستجابة
لألزمة

ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓري  ٥٥ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﺒﻨﺎء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أوروﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻨﺴﻘﺔ ﰲ اﻟﻴﻤﻦ
دعم صمود سبل املعيشة
واألمن الغذايئ يف اليمن

دعم الوصول الشامل
إىل الخدمات الصحية يف اليمن
الخدمات املجتمعية يف اليمن
والعمل نحو الصمود املعييش

٢٪

١٨٪
٣٦٪

٣.٣٪

تعزيز الصمود املؤسيس
واالقتصادي يف اليمن

١١٪

تعزيز الصمود من خالل
برنامج العاملني الصحيني
املجتمعيني يف اليمن
دعم جديد للقطاع الصحي يف ٢٠٢٠

٢٦٪

٢٪

الحامية االجتامعية للصمود
املجتمعي يف اليمن

كيف يعمل االتحاد األورويب مع الرشكاء لتوفري االستجابة الفورية ملعالجة
جائحة فريوس كورونا يف اليمن؟
ســيقود االتحاد األورويب الجهود ضمن مجموعة الســبع ) (G7ومجموعة العرشين )(G20

بالتنســيق مع األمم

املتحدة والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومؤسســات أخرى متعددة األطراف لتعزيز اســتجابة متعددة
األطراف قوية ومنســقة لهذه الجائحة العاملية.ب
تنتهج اســتجابة االتحاد األورويب أســلوب فريق أوروبا  Team Europeالذي يضم مواردا من االتحاد
األورويب ودوله األعضاء ومؤسســاته املالية .ويف اليمن ،ســبق وأعلن االتحاد األورويب عن حزمة من املســاعدات
املالية ملنظمة الصحة العاملية لدعم البلدان الهشــة التي متر بأزمات مطولة كاليمن.س
ﺳــﻴﻘﻮم اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺠﺎري ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴــﺎﻋﺪة اﻟﻴﻤﻦ ﻟﻼﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻓريوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴــﺘﺠﺪ )ﻛﻮﻓﻴﺪ (-19ﻋﲆ اﻟﻔﻮر وﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ:س
ســتتم إعادة تقويم املشــاريع الجارية يف قطاع الصحة للرتكيز عىل تدريب الكادر الطبي وتقوية شــبكة العاملني
الصحيني املجتمعيني وتعزيز الصمود املعييش للمجتمعات املســتضعفة وتحســني الخدمات الصحية ومتكني
التنمية املحلية .كام ستشــمل مشــاريع أخرى جارية أمناط عمل جديدة يف مكافحة فريوس كورونا – تشــمل هذه
العمل مع النازحني ومشــاريع لالتحاد األورويب تســتهدف السلطات املحلية وتعزز صمود الفاعلني االقتصاديني
إضاف ًة إىل املســاعدة عىل التعليم والتدريب الفني واملهني واملجتمع املدين
إﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺘﺎﺣﺔ:ي
يجــري تصميــم إجــراء جديد من قبل االتحاد األورويب من أجل توفري الدعم اآلين للقطاع الصحي املتهالك يف
اليمن .ســيأيت هذا الدعم الجديد إىل جانب إعادة توجيه الربامج املذكورة آنفا ،وســيبلغ هذا الدعم  14.3مليون
يورو .اليمن هو أحد البلدان يف منطقة الرشق األوســط وشــامل أفريقيا التي لديها أعىل معدالت وفيات
لألمهات واملواليد واألطفال .ويف هذا الســياق ،ســيهدف اإلجراء الجديد إىل ضامن تلقي األمهات واملواليد
خدمات ذات جودة والحامية من فريوس كورونا املســتجد كوفيد(١٩ي

دﻋــﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب ﻟﺮﻛﻦ اﻟﺼﺤﺔ :ي

اســتجابة االتحاد األورويب الطارئة يف مواجهة فريوس كورونا املســتجد )كوفيد (١٩-يف اليمن:ي

يبقى االتحاد األورويب رشيكا مع اليمن يف قطاع الصحة وذلك منذ اندالع األزمة السياســية واألمنية يف  ،٢٠١٥ويســاعد يف بناء صمود النظام
الصحي .كام ســيقدم االتحاد الدعم الفوري والطويل األمد يف هذه األوقات الصعبة .اعتمدت الحزمة املمولة من قبل االتحاد األورويب
والجاري إعدادها من قبل منظمة الصحة العاملية اليمن أحد البلدان املســتفيدة ،وهذا أمر تســلم به البعثة بشــكل إيجايب .يشــمل الدعم املقرتح
من قبل منظمة الصحة العاملية توفري معدات الوقاية وأدوات التشــخيص واألدوية واللقاحات .ومن جانب
االتحاد األورويب ،ميكن لدائرة الشــئون اإلنســانية يف االتحاد األورويب أن تقدم دعام قصري األمد وطارئ بحيث
تتمكن دائرة التعاون التنموي من إعادة تخصيص بعض التمويل الخاص مبشــاريع موجودة وأن ت ُض ِّمن بعض
.التدابري لتخفيف وقع الجائحة
اســتمرت بعض مشــاريع االتحاد األورويب يف تقديم الدعم للحكومة بشــكل رئييس يف مجاالت منع انتشار
العدوى .ســيعالج الدعم املقرتح من قبل منظمة الصحة العاملية أوجه الضعف يف نظام الرتصد .يركز دعم االتحاد األورويب عىل صمود
املواطنني اليمنيني معيشــيا إال أن كل رشكائنا يف تنفيذ املشــاريع ســيعدلون املشــاريع الراهنة عند الرضورة لتتكيف مع االنتشار الراهن لفريوس

كورونا املستجد )كوفيد (١٩-يف اليمن.س
دﻋــﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻷورويب ﻟﺮﻛﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد :ي

تأثــر اقتصــاد اليمــن بشــدة جــراء النــزاع القائــم وتفــيش انعــدام األمــن .ميكــن النتشــار الجائحــة أن يثقــل كاهــل االقتصــاد
املنكمــش< تتمثــل إحــدى الخطــوات األساســية ملنــع انهيــار االقتصــاد يف دعــم القطــاع الخــاص .يواصــل االتحــاد األورويب
دعــم املشــاريع الراميــة إىل تنميــة بيئــة اقتصاديــة تنافســية ومتنوعــة ومســتدامة تعطــي األفضليــة لقطــاع خــاص شــامل
.مبني عىل املشــاريع الصغرية واملتوسطة
يوفــر برنامــج "تعزيــز الصمــود املعيــيش يف الريــف" ،والــذي يعتــرب أحــد املشــاريع الرائــدة لالتحــاد
األورويب بكلفــة تبلــغ  ٧٠مليــون يــورو )للفرتة  (٢٠٢١ – ٢٠١٦الدعم للمشــاريع التجارية الزراعية ويخلق
ســبل عيــش مســتدامة يف املجتمعــات الريفيــة .يُكمــل ذلــك املســاعدة التــي يقدمهــا االتحــاد األورويب
بالتعــاون مــع صلتــك )وهــي منظمــة قطريــة غــري حكوميــة( لــرواد األعــامل مــن الشــباب والنســاء .كــام
ســيقدم االتحــاد األورويب قريبــا دعــام إضافيــا للمشــاريع الصغــرية واملتوســطة ومؤسســات التمويــل األصغــر التــي تعمــل يف
سالســل تزويــد منتقــاة وذات قيمــة .سـيُمكن هــذا القطــاع الخــاص مــن تنميــة املهــارات ودعــم رأس املــال وخلــق فــرص
العمــل .كــام سـيُرشك ذلــك مقدمــي خدمــات التمويــل األصغــر واالتحــادات التجاريــة لزيــادة الوصــول إىل الخدمــات املاليــة
الخالية من املخاطر والســتقرار السوق.
مــن املتوقــع أن يكــون لذلــك أثــر ايجــايب عــىل خلــق فــرص العمــل واالنتاجيــة وإدرار الدخــل وإعــادة
التنشــيط االقتصــادي ،األمــر الــذي سيســاعد أيضــا عــىل التعــايف مــن صدمــة التفــيش املمكــن لفــريوس
كورونا املستجد )كوفيد .(١٩-
ستشــمل مشــاركة االتحــاد األورويب يف القطــاع االقتصــادي أيضــا اســتعادة تدابــري بنــاء الثقــة ،أيضــا مــن
خــالل مســاعدة البنــك املركــزي ووزارة املاليــة ومؤسســات اقتصاديــة رئيســية أخــرى .ينبغــي القيــام بجهــود سياســة
واســعة املــدى ومنســقة لتوفــري التوظيــف ودعــم الدخــل وتحفيــز االقتصــاد .ينبغــي أن متنــع هــذه التدابــري فقــدان
الوظائــف والدخــل بــل وأن تعمــل كوســادة المتصــاص صدمــات العــرض )كفقــدان القــدرات اإلنتاجيــة للعاملــني(
وصدمــات الطلــب )مثــل كبــح االســتهالك يف أوســاط العاملــني وذويهــم( مــام قــد يــؤدي إىل انكــامش اقتصــادي طويــل
املدى.
مــن شــأن إعــادة إعــامر اليمــن اقتصاديــا عندمــا يحــل الســالم أن تعمــل أيضــا عــىل معالجــة األثــر االقتصــادي لفــريوس
كورونا املســتجد )كوفيد – .(١٩
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