بر مج الﻼجئﲔ ﰲ صنعاء  /أمانة العاصمة
العام 2020م

في نهاية 2020م ،بلغ عدد الﻼجئون وطالبو اللجوء المسجلون
والمستهدفون بالمساعدات من قبل المفوضية السامية لﻸمم المتحدة
لشؤون الﻼجئين حوالي  136,700شخص .من بين هؤﻻء ،هناك
حوالي  (٪35) 47,300مسجلين في صنعاء  /أمانة العاصمة ،في
حين أن حوالي  ٪65مسجلين في المحافظات الجنوبية ،معظمهم في
عدن وحضرموت ولحج وشبوة .معظم الﻼجئون وطالبو اللجوء من
الجنسية الصومالية ،يليهم اﻹثيوبيون .في جميع أنحاء البﻼد٪40 ،
من الﻼجئين وطالبي اللجوء هم من اﻹناث و  ٪18.7من اﻷطفال
)دون سن .(18
خﻼل عام 2020م ،تضرر الﻼجئون وطالبو اللجوء بشدة من
تدهور الوضع اﻻجتماعي واﻻقتصادي في اليمن ،والذي تفاقم بسبب
اﻵثار المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد -
 .(19نتيجة لذلك ،ازداد ضعفهم وحاجتهم إلى الدعم اﻹنساني ،في
ظل تقلص فرص اﻻعتماد على الذات .ﻻ تزال النتائج الرئيسية لتقييم
اﻻحتياجات تكشف عن وجود عدد كبير من اﻷشخاص ذوي
اﻻحتياجات الخاصة ،بما في ذلك اﻷسر التي ترأسها أمهات عازبات
واﻷطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمسنين
واﻷشخاص المصابين بحاﻻت مرضية مزمنة أو اﻷشخاص ذوي
اﻹعاقة.

لمحة عامة عن اﻻستجابة
ما بين يناير وديسمبر  2020م ،ومن خﻼل شركائها السبعة العاملين في صنعاء  /أمانة العاصمة ،قدمت المفوضية مجموعة
من خدمات وأنشطة الحماية والمساعدة لﻼجئين وطالبي اللجوء.
قدمت المفوضية الدعم للشركاء ﻹدارة عدد من المراكز
المجتمعية التي توفر أماكن جماعية آمنة ومنصة للخدمات
واﻷنشطة الخاصة بمجتمعات الﻼجئين واﻷسر واﻷفراد ،بما في
ذلك النساء واﻷطفال اﻷشد ضعفاً .يشمل ذلك اﻷنشطة الترفيهية
لﻸطفال والشباب ،بمشاركة مباشرة أيضا ً من مجتمعات
الﻼجئين؛ وإدارة الحاﻻت لﻸفراد اﻷشد ضعفاً ،بما في ذلك
الدعم النفسي واﻻجتماعي للنساء واﻷطفال؛ وتقديم الدعم لتحديد
المصلحة الفضلى وترتيبات تقديم الرعاية المجتمعية لﻸطفال
غير المصحوبين بذويهم؛ واﻻستشارة والمشورة القانونية بما في
ذلك ما يتعلق بالتوثيق المدني وتسجيل الوقائع الحيوية .وبشكل
عام ،تلقى أكثر من  4,981ﻻجئ وطالب لجوء الدعم النفسي
واﻻجتماعي واستفاد أكثر من  1,200ﻻجئ وطالب لجوء من
خدمات اﻹستشارة القانونية اﻷساسية وتم تسهيل حصول 484
شخص بشكل مباشر على الوثائق المدنية وتلقى  403طفل
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ﻻجئ دعم خاص للحصول على شهائد ميﻼدهم عبر مصلحة اﻷحوال المدنية والسجل المدني .تم أيضا ً تنظيم جلسات توعية حول
أهمية وثائق اﻷحوال المدنية – خاصة تسجيل المواليد.
بناءا ً على تقييم نقاط الضعف الذي تم إجراءه
من قبل شركائها ،قدمت المفوضية مساعدات
نقدية متعددة اﻷغراض ﻷسر الﻼجئين وطالبي اللجوء
التي تعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة
ولديها احتياجات خاصة ،وصلت إلى  5,913أسرة
إجماﻻً .وكما كشفت أنشطة مراقبة ما بعد التوزيع ،فقد
تم استخدام المساعدات النقدية متعددة اﻷغراض لتلبية
اﻻحتياجات اﻷساسية الملحة لﻸسر ،مثل الغذاء
والرعاية الصحية ،والتي كان الهدف منها مساعدة
اﻷسر على تحسين ظروفها المعيشية وتقليل أعبائها
المالية وإثنائها عن اللجوء إلى آليات التكيف السلبية التي
تزيد من مخاطر الحماية ،وأنتها ًء بتعزيز اعتمادها على
ذاتها .كما كشفت أنشطة مراقبة ما بعد التوزيع أيضا ً
عن اﻷثر اﻹيجابي للمساعدات النقدية على اﻻقتصاد
المحلي حيث أن النفقات حدثت في السوق المحلي.
تم إجراء توزيع نقدي مخصص لثﻼثة أقساط على حوالي  6,000أسرة من ذوات اﻷشد ضعفا ً منذ شهر يوليو وصاعدا ً لتوفير دعم
إضافي لﻼجئين وطالبي اللجوء المتأثرين بالعواقب اﻹجتماعية واﻹقتصادية والصحية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد )على
سبيل المثال فقدان مصدر الدخل في القطاع غير الرسمي؛ والصعوبات المتزايدة في دفع اﻹيجار مما يؤدي إلى التهديد باﻹخﻼء؛
وظروف المعيشة المتدنية؛ والنفقات الصحية اﻹضافية(.
من خﻼل شريكها الصحي المتخصص ،واصلت
المفوضية دعم الﻼجئين وطالبي اللجوء وكذا
المواطنين اليمنيين للحصول على خدمات الرعاية
الصحية اﻷولية .وعلى أساس كل حالة على حدة ،بنا ًء على
معايير الفعالية من حيث التكلفة والتشخيص ،تمت أيضا ً
إحالة عدد معين من الﻼجئين وطالبي اللجوء إلى الخدمات
الصحية الثانوية والثالثية في المؤسسات الصحية العامة
والخاصة .إلى جانب تغطية تكلفة العﻼج الصحي لﻼجئين
وطالبي اللجوء اﻷشد ضعفاً ،قدمت المفوضية الدعم إلى
بعض هياكل الرعاية الصحية من خﻼل المعدات والمواد.
يشمل ذلك توفير اﻷدوية والمعدات والدعم لزيادة القدرة
على اﻻستجابة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .في عام
2019م ،تم أيضا ً توقيع عقد مع بنك الدم في صنعاء
يتضمن مراعاة المتطلبات الحكومية بشأن خضوع طالبي
اللجوء لفحوصات مختلفة قبل تسجيل أو تجديد وثائق الﻼجئ أو طلب اللجوء.
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من خﻼل شريكها المعني بالتعليم في صنعاء ،دعمت
المفوضية ما يقارب  3,200طفل ﻻجئ في المدارس
اﻻبتدائية والثانوية ،بما في ذلك من خﻼل المواد
التعليمية وتقديم المعلومات  /المشورة لﻸسر حول إجراءات
التسجيل .وكجزء من دعمها للتعليم ،وغبر شريكها المعني
بالتعليم ،قدمت المفوضية دورات تعليم القراءة والكتابة
والحساب لﻸطفال في سن الدراسة لتسهيل تسجيلهم في
المستقبل .ومن أجل تحسين بيئة التعليم لكافة اﻷطفال ،
الﻼجئين واليمنيين ،قدمت المفوضية المعدات والدعم المادي
لعدد  26مدرسة حكومية مختارة تستقبل أطفاﻻً من الﻼجئين
وكذلك اﻷطفال اليمنيين.

من خﻼل أحد الشركاء الخبراء ،شرعت المفوضية في
تنفيذ بعض المبادرات لزيادة اعتماد الﻼجئين على
أنفسهم .هدفت هذه المبادرات الصغيرة إلى تقليص اﻹعتماد على
المساعدات ودعم الظروف المعيشية الكريمة وتزويد الﻼجئين
بالمهارات المفيدة عند العودة إلى بلدانهم اﻷصلية .تم تزويد 521
من رواد اﻻعمال الﻼجئين بقروض صغيرة لدعم أنشطتهم التي تم
المدرة للدخل مثل
إنشائها حديثا ً أو اﻷنشطة الصغيرة الجارية و
ّ
البيع بالتجوال والخياطة وصالونات التجميل وما إلى ذلك .حتى
اﻵن ،كان معدل السداد مشجعا ً على الرغم من اﻵثار الناجمة عن
تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .باﻹضافة إلى ذلك ،تم تقديم
دورات تدريبية مهنية ودورات تدريبية أثناء العمل في معاهد يمنية
مؤهلة لمدة تتراوح بين  3و  6أشهر في نهاية عام 2020م وبداية
عام 2021م لعدد  280ﻻجئ في صنعاء.
في إطار تدابير التخفيف من مخاطر فيروس كورونا
المستجد على الﻼجئين وطالبي اللجوء ،زادت
المفوضية من جلسات التوعية ونظمت أنشطة توعية
مخصصة احتوت على معلومات عامة وتدابير وقائية عبر
قنوات متعددة في مناطق استضافة الﻼجئين .باﻹضافة إلى ذلك،
تم توزيع أكثر من  45,000منشور حول فيروس كورونا
المستجد وحوالي  3,900حقيبة لمستلزمات النظافة على
الﻼجئين وطالبي اللجوء في صنعاء.
عﻼوة على ذلك ،أنتج مشروع تجريبي يعمل فيه  20ﻻجئ
ونازح حوالي  41,000كمامة للوجه للوقاية من فيروس
كورونا المستجد .زود هذا المشروع التجريبي الﻼجئين وطالبي
اللجوء والنازحين المختارين بمهارات الخياطة ومصدر للدخل،
وفي نفس الوقت اﻻستجابة لنقص معدات الوقاية الشخصية
الخاصة بفيروس كورونا المستجد في السوق.
لم يتم تنفيذ معظم أنشطة التدريب وبناء القدرات أو التوعية المخطط لها لهذا العام بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا
المستجد .تم استئناف بعض اﻷنشطة بصورة تدريجية منذ سبتمبر ،مع اتخاذ تدابير احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
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اضطرت المفوضية أيضا ً إلى تقليص بعض أنشطتها في مجال الدعم اﻹجتماعي واﻹقتصادي باﻹضافة إلى خدمات الحماية لﻼجئين
وطالبي اللجوء من خﻼل شركائها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .تم تنفيذ العديد من اﻷنشطة عن بُعد ،حيثما أمكن ،مع
إع طاء اﻷولوية لﻺستجابات الطارئة للفئات اﻷشد ضعفاً ،بما في ذلك المساعدات النقدية متعددة اﻷغراض والمساعدات النقدية الخاصة
لمواجهة اﻵثار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وتوزيع مستلزمات النظافة ومواد التوعية.
اعتبارا ً من سبتمبر 2020م ،تم استئناف جميع اﻷنشطة بصورة تدريجية مع بروتوكوﻻت التخفيف من تفشي فيروس كورونا المستجد
لحماية اﻷشخاص المعنيين بإهتمام المفوضية وكذلك موظفي المفوضية والشركاء.
اﻹنجازات
ملخص اﻷنشطة

يناير – ديسمبر
2020م

حماية الطفل
عدد اﻷطفال الﻼجئين  /طالبي اللجوء الذين تلقوا الدعم من خﻼل تسجيل المواليد

403

عدد تقييمات المصالح الفضلى التي تم إجرائها لﻸطفال الﻼجئين  /طالبي اللجوء )بما في ذلك اﻷطفال غير
المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم(

288

عدد اﻷطفال الﻼجئين  /طالبي اللجوء الذين يتلقون دعما ً منتظما ً في مركز العائلة

384

عدد الﻼجئين وطالبي اللجوء الذين تمت مساعدتهم )بما في ذلك الدعم في مركز العائلة واﻷنشطة الترفيهية والزيارات
المنزلية وتوفير اﻷجهزة المساعدة والدعم للحصول على شهادات الميﻼد وما إلى ذلك(

1,689

الحماية
عدد المراكز المجتمعية التي تقدم خدمات متخصصة لﻼجئين وطالبي اللجوء

) 6في صنعاء(

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء الذين تمت مساعدتهم في تسجيل أو توثيق الحالة المدنية ]زواج  ،طﻼق  ،وفاة[

484

عدد اﻷفراد من مجتمع الﻼجئين الذين شاركوا في جلسات التوعية

5,692

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء الذين شملهم تقييم نقاط الضعف

4,346

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء من ذوي اﻹعاقة )بما في ذلك اﻷطفال( الذين يتلقون دعما ً خاصا )بما في ذلك اﻷجهزة
المساعدة(

205

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء اﻷشد ضعفا الذين يتلقون منحا ً نقدية )أسر  /أفراد(

5,913 / 17,739

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء من ذوي اﻻحتياجات النفسية واﻻجتماعية الذين يتلقون الدعم النفسي واﻻجتماعي

4,981

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء الذين يتلقون المساعدة القانونية

1,198

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء المحتجزين الذين تم رصدهم وتسجيلهم بشكل فردي حسب العمر والجنس

236
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التعليم
عدد اﻷطفال الﻼجئين  /طالبي اللجوء المسجلين في التعليم اﻻبتدائي

3,031

عدد الطﻼب الﻼجئين  /طالبي اللجوء المسجلين في التعليم الثانوي

352

عدد الطﻼب الﻼجئين  /طالبي اللجوء الحاصلين على منح دراسية للتعليم العالي

93

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء المسجلين في فصول اللغة والحساب

860

الصحة
عدد العاملين في مجال الصحة المجتمعية

9

عدد المرافق الصحية التي تم تجهيزها  /بناؤها  /إعادة تأهيلها

5
دوﻻر(

عدد العاملين الصحيين الذين تم تدريبهم

92

عدد اﻻستشارات المقدّمة في منشآت الرعاية الصحية اﻷولية

23,275

عدد اﻷشخاص الذين تمت إحالتهم إلى الرعاية الطبية الثانوية والتخصصية

3,554

) 790,000

اﻻعتماد على الذات
عدد الﻼجئين المسجلين في التدريب على المهارات المعتمد ) 3سنوات( والتدريب على ريادة اﻷعمال

159

عدد الﻼجئين وطالبي اللجوء الذين يتلقون قروضا ً من خﻼل شركاء المفوضية

521

اﻻستجابة الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد (19-
عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء الذين يحصلون على مستلزمات النظافة

3,852

عدد الﻼجئين  /طالبي اللجوء اﻷشد ضعفا الذين يتلقون مساعدات نقدية مخصصة لمواجهة اﻵثار الناجمة عن تفشي
فيروس كورونا المستجد )أسرة  /فرد(

6,826 / 20,478
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