اليمن – نشرة وقائع

الالجئون وطالبو اللجوء في اليمن

مايو 2020

تستضيف اليمن حوالي  281,000الجئ وطالب لجوء معظمهم من

الصومال ( 96بالمائة) وإثيوبيا ( 3.6بالمائة) وقد تضاءلت قدرة

الالجئين وطالبي اللجوء على إعالة أنفسهم بشكل كبير على مر
السنين بسبب للنزاع وتدهور الوضع االجتماعي واالقتصادي في

البالد.

تقدم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الدعم

إلى الالجئين وطالبي اللجوء من خالل التسجيل لدى السلطات

المختصة ،ومنحهم وثائق الهوية والمساعدات النقدية ،باإلضافة
إلى مجموعة واسعة من خدمات الحماية والرعاية الصحية
والتعليم .أيضاً  ،تقدم المفوضية بعض الخدمات التي يستفيد منها

أحمد ( 37سنة) ،الجئ صومالي ،يقول أثناء صعوده على متن زورق في ميناء عدن" :هربت

الالجئون ،مثل الصحة والتعليم ،إلى النازحين داخلياً واألفراد األشد

من الصومال عندما كان عمري  14عاماً مع والدي .اآلن سأعود مع أطفالي إلى الوطن .آمل
أن أتمكن من تقديم حياة أفضل لهم هناك" .ساعدت المفوضية  5,330الجئ صومالي على

ضعفا في المجتمعات المضيفة لتعزيز التعايش السلمي.

العودة إلى الوطن من اليمن منذ عام .2017
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 14.9مليون دوالر
أمريكي

في عام  ،2020ستقوم المفوضية بما يلي:

ممول

تزويد  168,000من الالجئين وطالبي اللجوء بالرعاية القانونية

والنفسية واالجتماعية

تقديم الدعم بنسبة  ٪100لالجئين من خالل الرعاية الصحية األولية
تسجيل  14,000شخص من الوافدين الجدد

 23.7مليون دوالر
أمريكي

منح  11,000شخص مساعدات نقدية لدعم سبل كسب عيشهم

غير ممول

%63

المسرع
تزويد  4,400طفل بالتعلم
ّ

تقديم دعم مخصص إلى  1,120شخص من الناجين من العنف القائم
يعتمد برنامج الالجئين الخاص بالمفوضية على شبكة واسعة من قادة المجتمعات المحلية والمتطوعين والعاملين الصحيين والسلطات المحلية،
على النوع االجتماعي
الذين يعملون معاً لتحديد وإحالة الالجئين وطالبي اللجوء المحتاجين.
تزويد  1,000شخص من ذوي اإلعاقة باألجهزة المساعدة والعالج

كيف نقدم المساعدة؟

الطبيعي

الدعوة إلى اإلعمال الكامل لحقوق الالجئين وطالبي اللجوء لضمان

تقديم المساعدات النقدية لألشخاص الذين يواجهون صعوبات

التسجيل لدى السلطات والوصول إلى الخدمات العامة

اجتماعية واقتصادية ،والقروض الصغيرة ألصحاب المشاريع؛ وتوفير

التدريب المهني بما في ذلك الشهادات الوطنية

الحلول الدائمة ،أنظر أدناه لمعرفة المزيد

تقديم المساعدة القانونية من خالل التسجيل وإصدار بطاقات الهوية

التي تسهل أيضاً التمثيل في المحاكم وحل المنازعات المحلية
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رصد وتقييم الحماية لفهم االحتياجات وللتشاور مع الالجئين وطالبي

تقديم الخدمات الصحية بما في ذلك اإلحاالت  ،وتوفير األدوية واألجهزة

تقديم الخدمات التي تراعي السن والنوع االجتماعي لألطفال الذين

توفير المأوى واألدوات المنزلية األساسية وخدمات المياه

اللجوء حول سبل معالجتها

العالجية  /المساعدة وإعادة تأهيل المرافق الصحية

والصرف الصحي والنظافة الصحية

لديهم أسرة أو بدون أسرة وللناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي
توزيع الغذاء ومتابعة التغذية

تسهيل الحصول التعليم االبتدائي والثانوي والعالي

الحلول الدائمة
منذ عام  ،2017قامت المفوضية بتيسير عودة الالجئين الصوماليين إلى بالدهم األصلية إذا أعربوا بحرية عن نيتهم القيام بذلك .تسهل المفوضية

لألسر العائدة الحصول على الوثائق المدنية كما تزودها بلفحوصات الطبية والمنح النقدية إلعادة اإلدماج في الصومال .المفوضية عازمة على

الشروع في برنامج مماثل للعودة الطوعية لإلثيوبيين.

تهدف برامج اإلدماج المحلي إلى دعم الالجئين وطالبي اللجوء الذين عاشوا في اليمن لفترة طويلة ،وخاصة أولئك الذين لديهم أفكار أو مهارات

تجارية ،من خالل دعم ريادة األعمال والتدريب المهني.

يتم إعادة توطين الالجئين ذوي االحتياجات الخاصة في اليمن كمالذ أخير ،على الرغم من أن الحصص ال تزال منخفضة للغاية مقارنة باالحتياجات

العالية.

العمل مع الشركاء

جهات االتصال
ون-نا تشا
مسؤولة العالقات الخارجية وإعداد التقارير
chaw@unhcr.org
هاتف+967 (0) 1469771 :
ماري جويل جين تشارلز

للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة بوابة عمليات المفوضية في اليمن
أو متابعة المفوضية في اليمن على:

مساعدة مسؤولة العالقات الخارجية
jeanchar@unhcr.org
هاتف+967 223 1441 :
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