املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
برانمج الالجئني يف صنعاء  /أمانة العاصمة ،يناير – سبتمرب 2020
يف هناية سبتمرب ،بلغ العدد احلايل لالجئني وطاليب اللجوء املسجلني
املستهدفني ابملساعدات من قبل املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني حوايل  135,000شخص .من بني هؤالء ،فإن
حوايل  )٪35( 47,000مسجلني يف صنعاء  /أمانة العاصمة ،يف
حني أن حوايل  ٪65مسجلني يف احملافظات اجلنوبية ،معظمهم يف
عدن وحضرموت وحلج وشبوة .معظم الالجئني وطاليب اللجوء هم
من اجلنسية الصومالية ،يليهم اإلثيوبيون .يف مجيع أحناء البالد٪39 ،
من الالجئني وطاليب اللجوء هم من اإلانث و  ٪23.1من األطفال
(دون سن .)18
خالل عام  ،2020تضرر الالجئون وطالبو اللجوء بشدة من تدهور
الوضع االجتماعي واالقتصادي يف اليمن ،والذي تفاقم بسبب الاثر
املرتتبة على تفشي جائحة فريوس كوروان املستجد (كوفيد .)19-
نتيجة لذلك ،ازداد ضعفهم وحاجتهم إىل الدعم اإلنساين ،يف ظل تقلص فرص االعتماد على الذات .ال تزال النتائج الرئيسية
لتقييم االحتياجات تكشف عن وجود عدد كبري من األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة ،مبا يف ذلك األسر اليت ترأسها أمهات
عازابت واألطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم واملسنني واألشخاص املصابني حباالت مرضية مزمنة أو األشخاص ذوي
اإلعاقة.

حملة عامة عن االستجابة

بني يناير وسبتمرب  ،2020ومن خالل شركائها السبعة
العاملني يف صنعاء  /أمانة العاصمة ،قدمت املفوضية
جمموعة من خدمات وأنشطة احلماية واملساعدة لالجئني وطاليب اللجوء.
قدمت املفوضية الدعم إىل الشركاء إلدارة عدد من املراكز اجملتمعية اليت
توفر أماكن مجاعية آمنة ومنصة للخدمات واألنشطة اخلاصة مبجتمعات
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الالجئني واألسر واألفراد ،مبا يف ذلك النساء واألطفال األشد
ضعفا .يشمل ذلك األنشطة الرتفيهية لألطفال والشباب،
مبشاركة مباشرة أيضاً من جمتمعات الالجئني؛ وإدارة احلاالت
لألفراد األشد ضعفاً ،مبا يف ذلك الدعم النفسي واالجتماعي
للنساء واألطفال؛ وتقدمي الدعم لتحديد املصلحة الفضلى
وترتيبات تقدمي الرعاية اجملتمعية لألطفال غري املصحوبني
بذويهم؛ واالستشارة واملشورة القانونية مبا يف ذلك ما يتعلق
ابلتوثيق املدين وتسجيل الوقائع احليوية .وبشكل عام ،تلقى
أكثر من  4,100شخص من الالجئني وطاليب اللجوء الدعم
النفسي واالجتماعي واستفاد أكثر من  1,000شخص من الالجئني وطاليب اللجوء من خدمات االستشارة القانونية األساسية ومت
تسهيل حصول  355شخص بشكل مباشر على الواثئق املدنية وتلقى  157طفل الجئ مساعدة خاصة للحصول على شهادات
ميالدهم من خالل مصلحة االحوال املدنية والسجل املدين .مت أيضاً تنظيم جلسات توعية حول أمهية واثئق األحوال املدنية –
وخاصة تسجيل املواليد.
بناءاً على تقييم نقاط الضعف الذي مت
إجراءه من قبل شركائها ،قدمت املفوضية
مساعدات نقدية متعددة األغراض ألسر الالجئني
وطاليب اللجوء اليت تعيش يف ظروف اجتماعية
واقتصادية صعبة ولديها احتياجات خاصة ،ووصلت
إىل  5,518أسرة إمجاالً .مت استخدام املساعدات
النقدية متعددة األغراض لتلبية االحتياجات األساسية
امللحة لألسر ،مثل الغذاء والرعاية الصحية ،واليت كان
اهلدف منها أيضا مساعدة األسر على حتسني ظروفها
املعيشية وتقليل أعبائها املالية وإثنائها عن اللجوء إىل آليات التكيف السلبية اليت تزيد من خماطر احلماية ،وأخرياً تعزيز اعتمادها
على نفسها .يتم حالياً إجراء عملية ما بعد التوزيع لتقييم أثر املساعدات النقدية بشكل أفضل ،مبا يف ذلك أثرها على االقتصاد
احمللي.
مت إجراء توزيع نقدي خمصص لثالثة أقساط على حوايل  4,000أسرة من األسر األشد ضعفا منذ شهر يوليو لتوفري دعم إضايف
لالجئني وطاليب اللجوء املتأثرين ابلعواقب االجتماعية واالقتصادية والصحية لتفشي جائحة فريوس كوروان املستجد (على سبيل
املثال فقدان مصدر الدخل يف القطاع غري الرمسي؛ والصعوابت املتزايدة يف دفع اإلجيار مما يؤدي إىل التهديد ابإلخالء؛ وظروف
املعيشة املتدنية؛ والنفقات الصحية اإلضافية).
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من خالل شريكها الصحي املتخصص ،واصلت
املفوضية دعم الالجئني وطاليب اللجوء للحصول
على خدمات الرعاية الصحية األولية وإحالتهم إىل
اخلدمات الصحية الثانوية والتخصصية يف املؤسسات
الصحية العامة واخلاصة .إىل جانب تغطية تكلفة العالج
الصحي لالجئني وطاليب اللجوء األشد ضعفاً ،قدمت
املفوضية الدعم إىل بعض هياكل الرعاية الصحية العامة
واخلاصة من خالل املعدات واملواد .مشل ذلك توفري األدوية
واملعدات والدعم لزايدة القدرة على االستجابة ملواجهة
فريوس كوروان املستجد .يف عام  ،2019مت أيضاً توقيع عقد مع بنك الدم يف صنعاء يتضمن مراعاة االشرتاطات احلكومية بشأن
خضوع طاليب اللجوء لفحوصات خمتلفة قبل تسجيل طلب اللجوء أو طلب طالب اللجوء ،عند استئنافها.
من خالل شريكها املعين ابلتعليم يف صنعاء ،تدعم
املفوضية حوايل  2,700طفل الجئ يف املدارس
االبتدائية ،مبا يف ذلك من خالل املواد التعليمية؛ وتقدمي
املعلومات  /املشورة لألسر حول إجراءات التسجيل .ختطط
املفوضية أيضاً لتدريب املعلمني حول املواضيع املتعلقة حبماية
وتعليم الطفل .ويف إطار دعمها للتعليم ،من خالل شريكها
املعين ابلتعليم ،تقدم املفوضية أيضاً دورات تعليم القراءة
والكتابة واحلساب لألطفال يف سن الدراسة لتسهيل تسجيلهم
يف املستقبل .من أجل دعم إدماج األطفال يف املدارس احمللية،
ختطط املفوضية حالياً لتقدمي املعدات والدعم املادي إىل  20مدرسة حكومية خمتارة تستقبل أطفاالً من الالجئني وكذلك األطفال
اليمنيني.
من خالل أحد الشركاء اخلرباء ،شرعت املفوضية يف
تنفيذ بعض املبادرات لزايدة اعتماد الالجئني على
أنفسهم .مت تزويد  436شخص من أصحاب املشاريع الالجئني
بقروض صغرية لدعم أنشطتهم اليت مت إنشاؤها حديثاً أو األنشطة
املدرة للدخل مثل البيع من الباب إىل الباب
الصغرية اجلارية و ّ
واخلياطة وصالوانت التجميل ،وما إىل ذلك .حىت الن ،كان
معدل السداد مشجعاً ،على الرغم من الاثر النامجة عن تفشي
جائحة فريوس كوروان املستجد .ابإلضافة إىل ذلك ،مت التخطيط
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لدورات تدريبية مهنية ودورات تدريبية أثناء العمل ملدة ترتاوح بني  3و  6أشهر يف هناية عام  2020وبداية عام  2021تستهدف
حوايل  275الجئ.
يف إطار تدابري التخفيف من خماطر فريوس كوروان
املستجد على الالجئني وطاليب اللجوء ،زادت املفوضية
من جلسات التوعية ونظمت أنشطة توعية خمصصة تشتمل على
معلومات عامة وتدابري وقائية عرب قنوات متعددة يف مناطق
استضافة الالجئني .ابإلضافة إىل ذلك ،مت توزيع أكثر من
 45,000منشور حول فريوس كوروان املستجد وحوايل 3,600
حقيبة ملستلزمات النظافة على الالجئني وطاليب اللجوء يف
صنعاء .من املقرر تنفيذ توزيع إضايف ملستلزمات النظافة يف شهر
نوفمرب ،إذا مسح التمويل بذلك.
عالوة على ذلك ،أنتج مشروع جترييب يعمل فيه  19الجئ حوايل  41,000كمامة للوجه للوقاية من فريوس كوروان املستجد .زود
هذا املشروع التجرييب الالجئني وطاليب اللجوء املختارين مبهارات اخلياطة ومصدر للدخل ،ويف نفس الوقت االستجابة لنقص
معدات الوقاية الشخصية اخلاصة بفريوس كوروان املستجد يف السوق.
مل يتم تنفيذ معظم أنشطة التدريب وبناء القدرات أو التوعية املخطط هلا هلذا العام بسبب القيود املفروضة ملواجهة فريوس كوروان
املستجد .مت استئناف بعض األنشطة بصورة تدرجيية منذ سبتمرب ،مع اختاذ تدابري احرتازية للوقاية من فريوس كوروان املستجد.
اضطرت املفوضية أيضاً إىل تقليص بعض أنشطتها يف جمال الدعم االجتماعي واالقتصادي ابإلضافة إىل خدمات احلماية لالجئني
وطاليب اللجوء من خالل شركائها بسبب جائحة فريوس كوروان املستجد .مت تنفيذ العديد من األنشطة عن بُعد ،حيثما أمكن ،مع
إعطاء األولوية لالستجاابت الطارئة للفئات األشد ضعفاً ،مبا يف ذلك املساعدات النقدية متعددة األغراض واملساعدات النقدية
اخلاصة ملواجهة الاثر النامجة عن تفشي فريوس كوروان املستجد ،وتوزيع مستلزمات النظافة ومواد التوعية.
اعتباراً من سبتمرب  ،2020مت استئناف مجيع األنشطة بصورة تدرجيية ،مبا يف ذلك يف املراكز اجملتمعية ،إىل جانب بروتوكوالت
التخفيف من تفشي فريوس كوروان املستجد حلماية األشخاص الذين تعىن هبم املفوضية وكذلك موظفي املفوضية والشركاء.
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اإلجنازات
يناير – سبتمرب 2020

ملخص األنشطة
محاية الطفل

157
عدد األطفال الالجئني  /طاليب اللجوء الذين تلقوا الدعم من خالل تسجيل املواليد
عدد تقييمات املصاحل الفضلى اليت مت إجراؤها لألطفال الالجئني  /طاليب اللجوء (مبا يف ذلك األطفال غري املصحوبني واملنفصلني 162
عن ذويهم)
323
عدد األطفال الالجئني  /طاليب اللجوء الذين يتلقون دعماً منتظماً يف مركز العائلة
عدد الالجئني وطاليب اللجوء الذين متت مساعدهتم (مبا يف ذلك الدعم يف مركز العائلة واألنشطة الرتفيهية والزايرات املنزلية وتوفري 1,157
األجهزة املساعدة والدعم للحصول على شهادات امليالد وما إىل ذلك)
احلماية
( 6يف صنعاء)
عدد املراكز اجملتمعية اليت تقدم خدمات متخصصة لالجئني وطاليب اللجوء
355
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء الذين متت مساعدهتم يف تسجيل أو توثيق احلالة املدنية [زواج  ،طالق  ،وفاة]
4,495
عدد األفراد من جمتمع الالجئني الذين شاركوا يف جلسات التوعية
3,192
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء الذين مشلهم تقييم نقاط الضعف
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء من ذوي اإلعاقة (مبا يف ذلك األطفال) الذين يتلقون دعماً خاصا (مبا يف ذلك األجهزة املساعدة) 184
16,554 /5,518
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء األشد ضعفا الذين يتلقون منحاً نقدية (أسر  /أفراد)
4,128
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء من ذوي االحتياجات النفسية واالجتماعية الذين يتلقون الدعم النفسي واالجتماعي
1,036
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء الذين يتلقون املساعدة القانونية
163
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء احملتجزين الذين مت رصدهم وتسجيلهم بشكل فردي حسب العمر واجلنس
التعليم

عدد األطفال الالجئني  /طاليب اللجوء املسجلني يف التعليم االبتدائي
عدد الطالب الالجئني  /طاليب اللجوء املسجلني يف التعليم الثانوي
عدد الطالب الالجئني  /طاليب اللجوء احلاصلني على منح دراسية للتعليم العايل
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء املسجلني يف فصول اللغة واحلساب

2,681
352
93
646

الصحة

عدد العاملني يف جمال الصحة اجملتمعية
عدد املرافق الصحية اليت مت جتهيزها  /بناؤها  /إعادة أتهيلها
عدد العاملني الصحيني الذين مت تدريبهم
عدد االستشارات املق ّدمة يف منشآت الرعاية الصحية األولية
عدد األشخاص الذين متت إحالتهم إىل الرعاية الطبية الثانوية والتخصصية

9
790,000 ( 5دوالر)
92
15,984
2,244
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االعتماد على الذات
عدد الالجئني املسجلني يف التدريب على املهارات املعتمد ( 3سنوات) والتدريب على رايدة األعمال
عدد الالجئني وطاليب اللجوء الذين يتلقون قروضاً من خالل شركاء املفوضية
االستجابة الطارئة ملواجهة جائحة فريوس كوروان املستجد (كوفيد )19-
73
436

عدد الالجئني  /طاليب اللجوء الذين حيصلون على مستلزمات النظافة
عدد الالجئني  /طاليب اللجوء األشد ضعفا الذين يتلقون مساعدات نقدية خمصصة ملواجهة الاثر النامجة عن تفشي فريوس كوروان 12,117 /4,039
املستجد (أسرة  /فرد)
3,536
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