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 اليمن  في اللجوء وطالبي  الالجئين           
  2020 أغسطس           

 

  المستجد كورونا فيروس أثناء الالجئين استجابة
 

 مقييي روالالالجئيييين وبيييالجو اللجيييوع الييييين يميشيييون  يييو الييييمن  أن
 90، وممظمهييييي  مييييين ال يييييوماليين  شييييي   283,000عييييي     

 جائحيي  ضييم ا ، س ميييما  ييو ميييا  شيي ميين جييين ال ئييا  اأ يي  ، (المائيي ج
. يميييم ممظيي  الالجئييين وبييالجو اللجييوع  ييو  يييروك رورونييا المميي ج 

 ييو عيي   أقيي   ييو المرييال  مييعاأحييياع الحضييري   ييو عيي ن و يينماع، 
 ييو محا ظيي  لحيي . م ييي   يير   ييو  (9,000 محا ظيي  حضييرمو  و

  قيي ان مييج ل ن يجيي  جمييج  الجائحيي  يير ر المج مييع جشيير  نييير م ناميي  
س  أعميياس  ليي يه  رانيي  الميييم، جمييج   جييابص اسق  ييا  حييي   رميي 

إلقييياع  يييو القبييياا نيييير الرميييمو، وال مييييي  جميييج     بلييي  مهيييارا 
عييي    ار  يييع. يييي اليمن الميييرل إليييت المج مميييا  جليييجه ل علييييه  ليييو ال

الم حيي ة الم وضييي  المييامي  ل ميي  اليييين يميي و ون ممييايير  اأشيي ا 
 أجري .  شهر جشر  رجير مني النق ي  لمماع ا لشصون الالجئين ل

 

 
   

 

 

 
 .جين المحا ظا  ا    المم ج  رورونا  يروك الم  ل  ججائح  ال نق  علت الم روض  القيو  الم وضي   راق 

 

ليي  ييي    لقييو ال موييي    ييو حييا اليمنيييين.  لنييا حينجاال ييا  لم وضييي   ييو اليييمن يمييانو ميين نقيي  نمييجو  ييو ال موييي  مقارنيي  ججرنامجهييا ال ييا  جاس ييي ا  جرنييام  الالجئييين 
عيي   . شيي   ميين الالجئييين 30,000علييت  مييير رالييي   اأميير، ليي روا المنقييية وال    ييي  وقييا ااحيياس  البجييي  ال انوييي    يي ن يلييؤ ميييص   إلييت مييج مجر، شييهر جحلييو  

 ميي  اسميي  ا ة الجرنييام  النيياجغ لل اييي  الييي  مييي وقا  ييو م ييي   يير  لالجئييين.  اأمييرعلييت مئييا  ، ميييص ر ال ييرا ال ييحو  بييوب  ررييي م يي   ، يييان  المييرو   ن يييي أعمييا 
ل ملييي  وال يي ري  ل ع   قيي ي  اليي ، جااضييا   إلييت ال ريييا م ييي  اسر  يياع اليييا و والقيي رة علييت لأ ييحا  المشيياريع ميين  سجيي  200إلييت  اأ يي رل قيي ي  قييرول ال موييي  منيي  

م ييابر لللجيير  و مم ضييم ينالللمالجييك والجبانيييا  والوقييو  ميييمرل الالجئييين الم   يي   ييال    يي  الشيي اع الجييار   المميياع ا المهنييو. عييالوة علييت يلييؤ،  يي ن  قلييي  
 .واأش ا  الم اجين جرمرال م من  والممنينم  اي ة لإل اج  جرمرال الجها  ال ن مو،  ا   لح ي و الوس ة 

 

 كيف نقدم المساعدة؟ 
 
 المام  وال  ما   اللجوع  لتع  و  ح ال يلؤ   و جما اللجوع وبالجو الالجئين عن حقو  الدفاع              
 

 وال و يق ال مجي  لضمان الملبا  دعم            
 
   (وما إلت يلؤ اايجار، اأمرة،   الن اعا    وح  ار المح   و ال م ي  و مهي  الميال  شها ا  ا  ار  القانونية  المساعدة             
 

 الوبني    الشها ا   علت الح و   يلؤ  و جما المهنو ال  ري   و و ير  المشاريع أ حا  ال  يرة والقرول  واسق  ا ي  اسج ماعي  اسح ياجا  ل لجي  النقدية  المساعدات              
 

 اللجوع وبالجو الالجئون يواجهها ال و واسن هارا   الم ابر لممالج   الحماية  وتقييم رصد            
 

      النوع االجتماعي  على  القائم  العنف من  وللناجين للخطر  المعرضين لألطفال  والجنك للممر  المراعي  ال  ما            
 

           
 لالجئين  ر   م ي   و  ال  يوي   الحال  ور   الغذاء  توزيع  

 

 
 ال وما  إلت اليمن من ينقلهما الي  القار  م ن علت( واح  عا   حم ان واجنها ،عاما   20 الممر من  جلغ أ  شرري ،

 ي مرن ح ت ل  المنام  ال ملي   و ير من أ مرن أن آم . "الماضو مارك  و الم عوم  م وي ال المو ة جرنام   ال  من

 ."أ ض  حياة عيم من
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 بتزويد  المفوضية  ستقوم، 2020في عام 

 والنفسية واالجتماعيةبالرعاية القانونية ش   من الالجئين وبالجو اللجوع  44,275

 من ال ع  لالجئين يو  اح ياجا  الرعاي  ال حي  اأولي   100٪

 بخدمات التسجيل الوافدين الجددش   من  13,400

 بالمساعدات النقدية لتلبية احتياجاتها االجتماعية واالقتصادية أمرة  22,000

 طفل بالوصول إلى التعليم  36,400

 بدعم مخصص االجتماعيالنوع العنف القائم على شخص من الناجين من  1,120

 من ذوي اإلعاقة باألجهزة المساعدة والعالج الطبيعي ش   1,000

 (2020 سبتمبر 1التمويل )حتى 
 مليون دوالر أمريكي 252.1

 اسمييي جاج  يليييؤ  يييو جميييا ،الييييمن مر ييي  الم وضيييي   يييو مملييييا المبليييو  ل
 19-رو ي  لمواجه  ااضا ي 
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 ال حي  المرا ق  ر ي  وإعا ة  المماع ة  اأجه ة/  والمالج  اأ وي  و و ير ، الم       ال حي  الرعاي  إلت ااحال  يلؤ   و جما الصحية الخدمات           

 
 الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف المياه  وخدمات  األساسية المنزلية   واألدوات المأوى   و ير          

 
 والجاممو وال انو  اسج  ائو  التعليم        

 
         

للح و    المائ ة اأمر ج ع  الم وضي   قو . جيلؤ القيا  ني ه  عن جحري  أعرجوا ممن  يار   إلت  ومالو سج  5,416 عو ة  يمير علت الم وضي   عمل ،2017 عا  مني: الدائمة  الحلول  
جرمان  جمو ة الظروا  ممغ عن ما لإل يوجيين البوعي  للمو ة مما   جرنام   و  ن يي ج عال الم وضي   م     . ال وما   و اسن ماج اعا ة النق ي  والمنغ البجو  وال ح  الم ني  الو ائقعلت 

 وررام . 
 

 رورونا  يروك جائح    شو  ال . المهنو وال  ري  اأعما  ريا ة  علت  ال  ري   ال  من بويل  ل  رة  اليمن  و عاشوا اليين اللجوع  وبالجو الالجئين  ع   إلت  المحلي حلو  ال جرام    ه ا
 . الم وضي   شرراع وموظ و  اللجوع  وبالجو الالجئين علت  و يمها    وال و الالجئين، قج  من إن اجها  ي   ال و الوج  رماما ل" المم  مقاج   الما " لمشروا ال ع   الم وضي  ق م  المم ج ،

 

 . الما   يا  اليمن  ارج ال وبين اعا ة      م ح    وجو  ع   من الرن   علت أ ير، مالير اليمن  و  لجي ها يمرن س ال و ال ا   اسح ياجا   يو  من الالجئين  وبين إعا ة ي  
   
 

 الشركاء  مع العمل
 

 
 

 

جممي  |  الياجان|  الم ح ة  المملر |  المش رر  القبري  ال نا يق|  اانمانو للمم   انو آ    انو جن عج هللا جن  انو  ن و  |  اأمريري  الم ح ة الوسيا : المانحة  للجهات خاص شكر
   قبر|  ال يري   انو  آ  محم  جن عي  الشيخ مصمم  |  لإلنا   الروي ي   الجممي |  مويمرا |   رنما|  ال يري  قبر

  

|  ألمانيا|  الم ح ة  المملر  |  ال انمارؤ|   ولن ا|  النروي |  أمجانيا من ال ا    المانح   الموي  | الجها : 2020 عام  في  المخصصة  غير لألموال الرئيسية  المانحة  للجهات  خاص شكر
  إيباليا ال ا   من المانح   الجها |   رنما|  مويمرا |  من الياجان ال ا    المانح  الجها |  روريا من جمهوري  ال ا    المانح  الجها  

 

 جهات االتصال
 

 

 

 ةالمانحالجهات  مع العالقات/  الخارجية العالقات 

 نا تشا -ون

 ممصول  المالقا  ال ارجي  وإع ا  ال قارير 
chaw@unhcr.org 

 1469771 (0) 967+ ا ا: 
 

 تشارلز  جين جويل  ماري
 مماع ة ممصول  المالقا  ال ارجي 

jeanchar@unhcr.org 
 1441 223 967+ ا ا: 

 للم ي  من المملوما ،
 

 بوابة عمليات المفوضية في اليمن يرجت  يارة 
 

 أو م اجم  الم وضي   و اليمن علت: 
 

       

mailto:chaw@unhcr.org
mailto:jeanchar@unhcr.org
https://twitter.com/unhcryemen?lang=en
https://www.facebook.com/UnhcrYemen/
https://www.instagram.com/refugees/?hl=en

