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المقّدمة

ــا  ــار االقتصــادي وطلبً ــف واالنهي ــالت العن ــا مــن وي ً ــا عــن مــالذ آمــن هرب ــون بحثً ــدالع احلــرب، ســعى اليمني ــذ ان من

اللســتقرار الســيايس. تكبــد بعضهــم رحــالت شــاقة إىل جيبــويت والصومــال وصوماليالنــد]1] عــىل مــن قــوارب صيــد 

ــا يف عواصــم تلــك البلــدان.]]] جلــأ آخــرون إىل إثيوبيــا، حيــث  صغــرية للوصــول إىل بــر األمــان،]2] حيــث يقيمــون حاليً

يعيــش معظمهــم يف مناطــق بعيــدة يف ضــوايح العاصمــة أديــس أبابــا،]4] بينمــا تمكــن عــدد منهــم مــن الوصــول إىل 

األردن ومــر حيــث يعيــش معظمهــم حاليـًـا حــول منطقــة اجلبيهــة شــمايل العاصمــة األردنيــة عّمــان،]5] أو يف أحيــاء 

ــروا إىل  ــن ف ــك الذي ــني، وخاصــة أولئ ــد مــن االلجئ ــواء يف القاهــرة.]6] ظــن العدي ــديق ومنطقــة أرض الل فيصــل وال

مــر واألردن يف بدايــات الــراع، أن األمــر لــن يســتغرق ســوى أســابيع أو أشــهر قبــل أن تنتهــي احلــرب ويعــودون إىل 

ديارهــم، إال أن ظروفهــم المعيشــية تدهــورت مــع اســتمرار الــراع، ممــا أجــرب أعــداًدا كبــرية منهــم عــىل التســجيل 
لــدى مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني للحصــول عــىل مســاعدات وتقنــني أوضاعهــم.]7]

ــان األزمــة السياســية الــي عصفــت بالبــالد عــام 2011  يعــد اللجــوء ظاهــرة جديــدة بالنســبة لليمنيــني، ظهــرت إب

وانــدالع احلــرب عــام 2015. أدى اســتمرار الــراع وتــردي األوضــاع االقتصاديــة واألمنيــة إىل تنامــي موجــات الهجــرة 

القرسيــة والــزوح القــرسي، مــع اضطــرار الســكان للفــرار مــن االضطهــاد والــراع المســلح واالنتهــاكات الممارســة 

ضــد حقــوق اإلنســان. وفًقــا أللمــم المتحــدة، يواجــه أكــر مــن 19 مليــون شــخص خطــر اجلــوع يف اليمــن هــذا العــام، 

ويقــف زهــاء 160 ألــف يمــين عــىل حافــة المجاعــة.]8] وعــىل الرغــم مــن عــودة حــوايل 1.3 مليــون نــازح إىل ديارهــم 
-مــن أصــل 4 ماليــني يمــين نزحــوا منــذ انــدالع احلــرب يف مــارس/آذار 2015 -مــا يــزال العديــد منهــم ُعرضــة للخطــر.]9]

يســلّط هــذا التقريــر الضــوء عــىل وضــع االلجئــني اليمنيــني المســجلني لــدى المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة 

ــي تتعامــل  ــل الطريقــة ال ــا، ويــدرس ويحل ــد وإثيوبي لشــؤون االلجئــني يف مــر واألردن والصومــال وصوماليالن

]]] ُصنفــت صوماليالنــد )أرض الصومــال( كمنطقــة إداريــة ألنهــا تجــري عملياتهــا اخلاصــة لتســجيل طالــي اللجــوء وااللجئــن. ومــع ذلــك، تســتخدم بعــض 

إحصــاءات األمــم المتحــدة أرقاًمــا تشــمل الصومــال ككل.

https://www.bbc.com/arabic/mid�  ،20[5 نيســان  أبريــل/   [ عــريب،  يس  يب  يب  وجيبــويت”،  الصومــال  إىل  يلجــأون  اليمنيــن  “عــرات   [2[ 

dleeast/2015/04/150401_yemen_missile_attacks

]3] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف هرجيسا عرب فيسبوك ماسنجر، 3 أبريل/ نيسان 2022.

]4] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف إثيوبيا عرب الواتساب، 3 أبريل/ نيسان 2022.

https://sanaa� ،2022 5] ســولن المجــايل، “مــالذ دون اســتقرار: طالبــو اللجــوء اليمنيــون يف األردن”، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 9] مــارس/آذار[ 

center.org/ar/publications�all/main�publications�ar/17194

]]] قبــول العبــي، “الكفــاح بعيــًدا عــن الوطــن: االلجئــون اليمنيــون يف القاهــرة”، مركــز صنعــاء للدراســات االســراتيجية، 9] ديســمرب/كانون األول 2020، 

 https://sanaacenter.org/ar/publications�all/main�publications�ar/12316

]7] المجايل، “مالذ دون استقرار”؛ العبي، “الكفاح بعيًدا عن الوطن”.

https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105752 ،2022 8] “اجلوع يف اليمن يبلغ أعىل مستوياته منذ عام 5]20”، األمم المتحدة، 28 يونيو/حزيران[

https://reporting.unhcr.org/ ،2022 9] “اليمــن: احتياجــات التمويــل احلرجــة”، المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن، 25 فرباير/شــباط[

sites/default/files/UNHCR%20Yemen%202021%20Critical%20Needs.pdf؛ المجــايل، “مــالذ دون اســتقرار.”

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/04/150401_yemen_missile_attacks
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/04/150401_yemen_missile_attacks
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/17194
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/17194
about:blank
about:blank
https://news.un.org/ar/story/2022/06/1105752
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Yemen%202021%20Critical%20Needs.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Yemen%202021%20Critical%20Needs.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Yemen%202021%20Critical%20Needs.pdf
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بهــا المفوضيــة مــع االلجئــني يف هــذه البلــدان والتحديــات الــي يواجهونهــا. كمــا يركــز عــىل الــدور الــذي تلعبــه 

ــم بموجــب األطــر  ــني والتعامــل مــع أوضاعه ــني اليمني ــة اللجئ ــري احلماي ــة يف توف ــة والمنظمــات الرشيك المفوضي

القانونيــة الدوليــة المعمــول بهــا. يتضــح مــن أوجــه القصــور القائمــة حاليـًـا وجــود حاجــة إىل إعــادة تقييــم الطريقــة 

الــي يتعامــل بهــا المجتمــع الــدويل مــع االلجئــني اليمنيــني.

يشــري النشــطاء وااللجئــون إىل عــدم تكافــؤ الفــرص يف الوصــول إىل اخلدمــات المكفولــة بموجــب القانــون اإلنســاين 

واالتفاقيــة اخلاصــة بوضــع االلجئــني، رغــم حصــول اليمنيــني عــىل بطاقــات اللجوء الصــادرة عن المفوضية الســامية 

ــة بغريهــم مــن  ــزال منخفضــة مقارن أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني، ويزعمــون أن نســبة إعــادة توطينهــم ال ت

االلجئــني مــن بلــدان أخــرى. وفًقــا لنشــطاء وملتمــي اللجــوء، رفضــت الواليــات المتحــدة ودول أوروبيــة اســتقبال 

االلجئــني اليمنيــني أو إدراجهــم يف احلصــص المخصصــة إلعــادة التوطــني، رغــم أن معظمهــا مــن الــدول الموقعــة 

عــىل اتفاقيــة عــام 1951 اخلاصــة بوضــع االلجئــني. عــزا العديــد ممــن جــرت مقابلتهــم ذلــك إىل أســباب سياســية، لكــن 

يبقــى مــن الصعــب إثبــات مثــل هــذه المزاعــم.

ــا أدى  ــة،]10] مم ــدان المضيف ــني يف البل ــة المقدمــة اللجئ ــات المفوضي ــا إىل تراجــع خدم أدى تفــي جائحــة كورون

إىل توقــف إصــدار بطاقــات اللجــوء وتباطــؤ عمليــة تجديدهــا،]11] األمــر الــذي أوجــد تحديــات جديــدة بمــا يف ذلــك 

ــة إىل  ــل البريوقراطي ــايل، أفضــت هــذه العراقي ــدان. بالت ــك البل ــح اإلقامــة يف تل ــات يف احلصــول عــىل تصاري صعوب

ــح اإلقامــة. ــادة حــاالت االعتقــال بســبب انتهــاء صالحيــة تصاري ــة مثــل زي مشــاكل أكــر جدي

يختتــم هــذا التقريــر بتقديــم عــدد مــن التوصيــات الهادفــة للفــت انتبــاه المجتمــع الــدويل إىل معانــاة اليمنيــني يف 

البلــدان المضيفــة، مــا قــد يســاعدهم يف احلصــول عــىل مســاعدات أفضــل.

]0]] مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف إثيوبيا عرب الواتساب، ]] ديسمرب/ كانون األول 2022.

  مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف الصومال عرب الواتساب، 5 أبريل/ نيسان 2022.

   مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف مرص عرب الواتساب، 5 أبريل/ نيسان 2022.
]]]] مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف مرص عرب الواتساب، 5 أبريل/ نيسان 2022.

  مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ثالثة نشطاء مجتمعين يمنين وطالي جلوء يف األردن عرب الواتساب، 9 ديسمرب/ كانون األول 2021.
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التفكك واإلصالح االجتماعي في تعز

المنهجية

اعتمــدت هــذه الدراســة النوعيــة عــىل إجــراء مقابــالت عــرب تطبيــق الــزووم وتطبيقــات مختلفــة لتبــادل الرســائل مــع 

عــدد مــن النشــطاء المجتمعيــني المســجلني كطالــي جلــوء، لكــن لــم يحصلــوا بعــد عــىل وضــع الئج.]12] أطلــق أولئــك 

النشــطاء مبادراتهــم اخلاصــة خلدمــة ودعــم االلجئــني يف ظــل غيــاب الدعــم الــكايف مــن اجلهــات المعنيــة، وعــىل هــذا 

األســاس أُجريــت مقابــالت مــع أربعــة نشــطاء مقيمــني يف مــر، وثالثــة يف إثيوبيــا، واثنــني يف الصومــال، وثالثــة 

يف األردن، علًمــا أن بعًضــا مــن هــذه المقابــالت رُفــدت باســتبيان إلكــرتوين. اعتمــدت الدراســة أيًضــا عــىل اســتطالع 

ــم التواصــل معهــم عــرب  ــم للحصــول عــىل شــهادات حيــة مــن طالــي اللجــوء )الذيــن ت ــرأي )عــرب اإلنرتنــت( ُصّم لل

نشــطاء مجتمعيــني ملتمســني أيًضــا اللجــوء( عــن تعامــل المفوضيــة مــع االلجئــني والصعوبــات الــي يواجهونهــا، 

بمــا يف ذلــك مــدى تجاوبهــا مــع طلبــات جلوئهــم وتوفــري احلمايــة لهــم. عــىل هــذا األســاس، وافــق 78 شــخًصا )مــن 

ــاروا عــدم  ــن اخت ــرأي: 69 رجــاًل و7 نســاء و2 آخري ــم التواصــل معهــم( عــىل المشــاركة يف اســتطالع ال أصــل 87 ت

ــات جلــوء  ــزووم مــع عــرش طالب ــق ال ــة عــرب تطبي ــد نوعهــم االجتماعــي. وأخــريًا، ُعقــدت جلســات نقــاش بؤري تحدي

يمنيــات مقيمــات يف مــر، وســت ســيدات وخمســة رجــال يف األردن.

جــرى التواصــل مــع مكاتــب المفوضيــة يف جنيــف، ومــر، واألردن، وإثيوبيــا عــرب الربيــد اإللكــرتوين بطلــب اإلجابــة 

ــئلة  ــف أس ــب جني ــال مكت ــني أح ــا، يف ح ــر وأثيوبي ــب م ــوى مكات ــاوب س ــم تتج ــة. ل ــئلة الكتابي ــض األس ــىل بع ع

ــا. فضــاًل عــن ذلــك، اعتمــدت الدراســة عــىل  ــا أن األخــري لــم يتجــاوب مطلًق الكاتبــة إىل مكاتــب مــر واألردن، علًم

البيانــات والمعلومــات المنشــورة مــن ِقبــل المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني إىل جانــب 

اإلحصائيــات الــواردة يف تقاريــر إعالميــة تناولــت وضــع االلجئــني اليمنيــني. وقــع االختيــار عــىل مــر واألردن 

والصومــال وصوماليالنــد وإثيوبيــا إلجــراء الدراســة بســبب العــدد الكبــري مــن االلجئــني اليمنيــني المقيمــني هنــاك. 

واســتند ترمــزي وتحليــل البيانــات إىل ثالثــة أبعــاد رئيســية: آليــة تعامــل المفوضيــة مع االلجئــني اليمنيــني وإجراءاتها 

المتبعــة يف ذلــك؛ والتحديــات الــي تواجــه االلجئــني؛ واألســباب المحتملــة الدعــاءات وجــود تميــزي ضــد االلجئــني 

اليمنيــني. تجــدر اإلشــارة إىل أنــه جــرى حجــب أســماء االلجئــني وطالــي اللجــوء ونشــطاء المجتمــع المــدين ألســباب 

أمنيــة ومراعــاة للخصوصيــة.

]2]] الفــرق بــن االلئج وطالــب اللجــوء: بحســب تعريــف منظمــة العفــو الدوليــة، االلئج هــو “الشــخص الــذي فــرَّ مــن بلــده جــراء خطــر التعــرَّض النتهــاكات 

خطــرة حلقوقــه اإلنســانية واللضطهــاد”. بالمقابــل، طالــب اللجــوء هــو “الشــخص الــذي غــادر بلــده ســعيًا وراء احلصــول عــىل احلمايــة مــن االضطهــاد 
ــه للجــوء”. انظــر “االلجئــون  ــه بعــد كالئج رســميًا، وينتظــر البــت بشــأن طلب ــم يُعــرف ب ــد آخــر، ولكــن ل واالنتهــاكات اخلطــرة حلقوقــه اإلنســانية يف بل
https://www.amnesty.org/ar/what�we�do/refugees�asylum�seekers�and�mi�  وطالبــو اللجــوء والمهاجــرون”، منظمــة العفــو الدوليــة
grants/. ينــص القانــون الــدويل عــىل حــق االلجئــن يف تلقــي احلمايــة، ودخــول بلــد آخــر لطلــب اللجــوء فيــه هــو حــق إنســاين معــرف بــه دوليًــا، حيــث 
وقعــت أكــر مــن 40] دولــة عــىل اتفاقيــة عــام ]95] اخلاصــة بوضــع االلجئــن والربوتوكــوالت الملحقــة بهــا. يســتند تحديــد وضــع االلجئــن وحقوقهــم 
وكذلــك مهــام المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن إىل قــرار اجلمعيــة العامــة 429 )د 5�( المــؤرخ 4] ديســمرب/ كانــون األول 950] 
ــايل:  ــط الت ــاح عــىل الراب ــة، والمت ــه االتفاقي ــذي دعــا إىل عقــد مؤتمــر األمــم المتحــدة للمفوضــن بشــأن االلجئــن وعديمــي اجلنســية واعتمــدت خالل ال

https://www.ohchr.org/en/instruments�mechanisms/instruments/convention�relating�status�refugees

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-refugees
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إحصائيات وإجراءات التسجيل في البلدان 
المضيفة

تختلــف إجــراءات التســجيل لــدى المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني بحســب البلــد الــذي يُقــدم 

طلــب اللجــوء فيــه. تعتمــد المفوضيــة إحــدى احلالتــني لمنــح صفــة الئج: حالــة جلــوء جماعيــة )اســتناًدا إىل دعــوى 

ــة  ــوء رسد واقع ــس اللج ــىل ملتم ــنّي ع ــة، يتع ــوء الفردي ــاالت اللج ــة. يف ح ــوء فردي ــة جل ــة( أو حال ــرة الوجاه ظاه

تعكــس تعرضــه الضطهــاد شــخيص يف بلــده األصــيل للحصــول عــىل صفــة الئج. مثــاًل يف الصومــال، يُطلــب مــن 

ــهادة  ــة أو ش ــة الهوي ــفر أو بطاق ــواز الس ــل ج ــة، مث ــم أوراق ثبوتي ــة تقدي ــه إىل المفوضي ــدم بطلب ــخص المتق الش

ــني  ــيطة لليمني ــجيل بس ــراءات التس ــد إج ــوم، وتع ــس الي ــوء يف نف ــب جل ــة طال ــة بطاق ــدر المفوضي ــالد؛ وتص المي

هنــاك -حيــث يتلقــون المســاعدة يف ذلــك أحيانـًـا -لكــن رغــم ذلــك يصعــب حصولهــم عــىل مقابلــة لتحديــد وضــع 

اللجــوء أو إعــادة توطينهــم.]]1] وفًقــا لمكتــب المفوضيــة يف الصومــال، يبلــغ عــدد االلجئــني اليمنيــني هنــاك حــوايل 

ــد وحدهــا مــا يقــرب مــن ] آالف الئج.]15] توفــر المفوضيــة اخلدمــات  7500 الئج،]14] يف حــني يوجــد يف صوماليالن

ــد(  ــة تابعــة للمفوضيــة يف هرجيســا )عاصمــة صوماليالن ــد، حيــث توجــد هيئ اللجئــني يف الصومــال وصوماليالن

ــا أن  ــة »مقديشــو”، علًم ــة يف العاصمــة الصومالي ــى بشــؤون االلجئــني وتقــدم معلومــات إىل مكتــب المفوضي تُع

بطاقــات اللجــوء الــي تصدرهــا تحمــل شــعار جمهوريــة صوماليالنــد.]16] ويف حــني ترفــض الهيئــات احلكوميــة 

ــة مســتقلة، يقــوم النشــطاء بإحصــاء االلجئــني وتســجيلهم يف  ــد كجمهوري ــة التعامــل مــع صوماليالن الصومالي

ــة.]17]  ــات اخلاصــة بالدول البيان

بالنســبة لطالــي اللجــوء اليمنيــني يف إثيوبيــا، يتعــنّي عليهــم تقديــم طلــب إىل إدارة شــؤون االلجئــني والعائديــن الــي 

تقيّــم طالــي اللجــوء الوافديــن وتراجــع طلباتهــم وتحيلهــا إىل مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني. يُقابــل 

مقــدم الطلــب مــن ِقبــل إدارة شــؤون االلجئــني والعائديــن يف غضــون يومــني مــن بــدء المعاملــة، وبعــد أســبوعني، 

يُقابــل مقــدم الطلــب يف مكتــب المفوضيــة حيــث يُحــدد مــا إذا كان الطلــب يســتويف المعايــري ومــا إذا كان ســيُمنح 
مقدمــه وضــع الئج.]18]

]3]] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يمين يف الصومال عرب الواتساب، 5 أبريل/ نيسان 2022.

]4]] “األمــم المتحــدة تكشــف عــن عــدد االلجئــن اليمنيــن يف الصومــال،” بلقيــس، 3] ســبتمرب/أيلول، ]https://belqees.net/locals ،202/االمم�المتحــدة�

تكشــف�عدد�االلجئن�اليمنين�يف�الصومال 

https://www.aden�tm.net/NDetails.as�،202[ 5]]”مبــادرة لمــار الدوليــة لدعــم ومســاندة اليمنيــات يف المهجــر،” عــدن تايمــز، ]2 ينايــر/ كانــون الثــاين[ 

px?contid=161503

]]]] مقابلــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف الصومــال عــرب الماســنجر، 28 يوليــو/ تمــوز 2022؛ مقابلــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف هرجيســا عــرب 

الواتســاب، 28 يوليــو/ تمــوز 2022.

]17] مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف الصومــال عــرب الماســنجر، 28 يوليو/تمــوز 2022؛ مقابلــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف 

صوماليالنــد، عــرب الواتســاب، 28 يوليــو/ تمــوز 2022.

https://help. ،2022 تحديــد وضــع االلئج” المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن، تــم الوصــول إليــه يف ]] ســبتمرب/ أيلــول :Help 8]]”مــرص[

 /unhcr.org/egypt/rsd

https://belqees.net/locals/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://belqees.net/locals/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://belqees.net/locals/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://belqees.net/locals/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=161503
https://www.aden-tm.net/NDetails.aspx?contid=161503
https://help.unhcr.org/egypt/rsd/
https://help.unhcr.org/egypt/rsd/
https://help.unhcr.org/egypt/rsd/
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يف حــال ُقبــل طلــب اللجــوء، تصــدر المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني بطاقــة جلــوء للشــخص 

المعــين.]19] بلــغ عــدد االلجئــني اليمنيــني يف إثيوبيــا 2,489 الجئـًـا بحلــول نوفمــرب/ ترشيــن الثــاين 2021، وفًقــا لمــا 

ذكــره مســؤول يف مكتــب المفوضيــة بإثيوبيــا،]20] إال أن النشــطاء المجتمعيــني يؤكــدون أن العــدد أعــىل مــن ذلــك، 
ويــرتاوح مــا بــني 200] و4000 الئج.]21]

تحتضــن األردن أكــرب عــدد مــن االلجئــني اليمنيــني، حيــث تشــري التقديــرات الرســمية إىل أن العــدد اإلجمــايل يبلــغ 

حــوايل 800,]1 الئج،]22] بينمــا يقــدر النشــطاء يف األردن أن الرقــم يــرتاوح مــا بــني 14,750 و15,000 الئج.]]2] يتعــنّي 

عــىل طالــي اللجــوء، لــدى وصولهــم إىل األردن، التوجــه إىل مكتــب المفوضيــة للتســجيل واحلصــول عــىل وضــع الئج 

ــدى  ــاب التســجيل ل ــق ب ــا لناشــط يمــين يف األردن، أُغل ــة،]24] لكــن وفًق ــق القانوني ــوا مــن اســتصدار الوثائ يك يتمكن
ــا أمــام جميــع اجلنســيات -باســتثناء الســوريني -منــذ أواخــر عــام 2018.]25] ]26] المفوضيــة فعليً

وفًقــا لمنظمــة ســاينت آنــدروز خلدمــات االلجئــني، يُســمح لليمنيــني يف مــر بالتســجيل لــدى المفوضيــة الســامية 

أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني وتقديــم طلبــات اللجــوء،]27] حيــث تصــدر المفوضيــة بعدهــا الوثائــق الكفيلــة 

بحمايــة المتقدمــني مــن الرتحيــل القــرسي والســماح لهــم بتلقــي اخلدمــات. لكــن خــالل المقابــالت الــي تُجــرى معهــم 

عنــد التســجيل، يُخضعــون لمــا يُعــرف بمقابلــة التســجيل المكثفــة، حيــث تُقيـّـم المفوضيــة الظــروف الــي أجربتهــم 

عــىل الفــرار مــن اليمــن بمــا يُمكنهــا مــن الوقــوف عــىل مــدى أهليتهــم إلعــادة توطينهــم. يف مرحلــة الحقــة، تتواصــل 

المفوضيــة مــع مقدمــي طلــب اللجــوء وتســتدعيهم إلجــراء مقابلتــني، إحداهمــا لتحديــد وضــع اللجــوء واألخــرى 

إلعــادة التوطــني.]28] 

]9]] مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يمين يف إثيوبيا عرب الواتساب، 5 أبريل/ نيسان 2022.

]20] كيســوت جــربي إغزيابــر، المســؤولة اإلعالميــة يف المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف إثيوبيــا، مراســالت بالربيــد اإللكــروين مــع 

الكاتبــة، ]2 ديســمرب/كانون األول ]202.

]]2] مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف إثيوبيــا عــرب الواتســاب، 2] ديســمرب/ كانــون األول ]202؛ مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع 

ناشــط وطالــب جلــوء يف إثيوبيــا عــرب الواتســاب، 17 ديســمرب/ كانــون األول ]202؛ مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف إثيوبيــا عــرب 
الواتســاب، 30 نوفمرب/تريــن الثــاين ]202.

]22] “مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن: توضيــح حــول ترحيــل اليمنيــن مــن األردن”، الغــد، ] أبريــل/ نيســان ]https://alghad.com .202/مفوضيــة�

االلجئن�توضح�حول�إبعاد�يمنيي/ 

]23] مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ثالثة نشطاء وطالي جلوء يمنين يف األردن عرب الواتساب، 9 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]24] سولن المجايل “مالذ دون استقرار”.

]25] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف األردن عرب الواتساب، 5 أبريل/ نيسان 2022.

]]2] سولن المجايل “مالذ دون استقرار”.

]27] مراسالت الكاتبة مع موظف يف خدمات االلجئن يف سانت أندرو يف مرص عرب الربيد اإللكروين، 3] يناير/كانون الثاين 2022.

]28] نشطاء يف مجال حقوق اإلنسان يف مرص عرب الواتساب يف 27 نوفمرب/ترين الثاين ]202 و3 ديسمرب/ كانون األول ]202.

https://alghad.com/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A/
https://alghad.com/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A/
https://alghad.com/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A/
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تقــدر المتحدثــة باســم المفوضيــة “رضــوى رشف” عــدد اليمنيــني المســجلني كالجئــني يف مــر بنحــو 9579 

شــخًصا،]29] علًمــا أن طالــي اللجــوء يســتطيعون التســجيل عــىل أســاس جنســيتهم عــرب تقديــم جــواز ســفر يمــين أو 

بطاقــة شــخصية. يُمنــح مقدمــو طلــب اللجــوء شــهرًا واحــًدا للعــودة إلجــراء مقابلــة أوليــة، وعــىل أساســها تُصــدر 

بطاقــة »طالــب اللجــوء« أو البطاقــة الصفــراء.]0]] مــن جهــة أخــرى، مــا تــزال عمليــة إعــادة التوطــني بطيئــة للغايــة؛ 

ــا  ــم وفًق ــاد توطــني نســبة ال تتجــاوز 1% فقــط ســنوياً مــن االلجئــني مــن كل اجلنســيات عــىل مســتوى العال إذ يُع
ــوى رشف.]1]] لرض

]29] رضــوى رشف، المســؤولة اإلعالميــة يف المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف مــرص، مراســالت بالربيــد اإللكــروين مــع الكاتبــة، 22 

ديســمرب/كانون األول ]202.

]30] مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يمين يف مرص عرب الواتساب، 5 أبريل/ نيسان 2022.

]]3] رضــوى رشف، المســؤولة اإلعالميــة يف المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف مــرص، مراســالت بالربيــد اإللكــروين مــع الكاتبــة، 22 

ديســمرب/كانون األول ]202.
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حماية غير متسقة

يــدرج القانــون الــدويل أحكاًمــا تهــدف إىل توفــري احلمايــة اللجئــني، حيــث تنــص المــادة ]7 مــن الربوتوكــول اإلضــايف 

ــن دون  ــوا م ــن كان ــخاص الذي ــة األش ــوب حماي ــيل: »وج ــا ي ــىل م ــام 1949 ع ــة لع ــف الرابع ــة جني ــق باتفاقي الملح

وثيقــة تثبــت انتمائهــم لدولــة اإلقامــة أو كانــوا الجئــني ومــن دون تميــزي«.]2]] ]]]] كمــا تُلــزم اتفاقيــة عــام 1951 

اخلاصــة بوضــع االلجئــني الــدول األطــراف الموقعــة بحمايــة طالــي اللجــوء والتعامــل معهــم بشــكل منصــف ودون 

تميــزي،]4]] ومــن هــذا المنطلــق، يــرى بعــض المراقبــني أن احلــق يف احلمايــة وإعــادة التوطــني حــق بديهــي مــن حقــوق 

اإلنســان]5]] لكــن عــادة مــا يتــم تســييس قضايــا االلجئــني وصياغــة السياســات المرســومة للتعامــل معهــم وفًقــا 
لذلــك، األمــر الــذي يرتتــب عليــه عواقــب وخيمــة عــىل ملتمــي اللجــوء.]6]]

ورغــم عــدم توفــر إحصــاءات دقيقــة، يعتقــد النشــطاء أن عــدًدا ضئيــاًل جــًدا مــن االلجئــني اليمنيــني أُعيــد توطينهــم، 

وأن هنــاك تجاهــالً غــري عــادي لليمنيــني حــى يف احلــاالت الــي تســتدعي تدخــالً عاجــالً.]7]] ]8]] تختلــف معاملــة 

االلجئــني اليمنيــني مــن بلــد إىل آخــر، إال أن االلجئــني اليمنيــني ممــن تواصــل معهــم النشــطاء المجتمعيــون وصفــوا 

ــة  ــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني، بغــري الكافي ــة، وخدمــات المفوضي االســتجابة اإلنســانية الدولي

بصفــة عامــة.

p=6681#_edn8؟/http://www.maacom.org ،2022 32] محمد النادي، “حماية االلجئن يف القانون الدويل”، موقع معكم، 9] أبريل/ نيسان[

ــم الوصــول إليهــا يف ]] ســبتمرب/ أيلــول 2022،  ]33] “مــا هــي اتفاقيــة عــام ]95] اخلاصــة بوضــع االلجئــن؟” مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن، ت

 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html

]34] كيت كودينغتون، “المشهد اخلاص بحماية االلجئن”، Transactions of the Institute of British Geographers، 43 )3(: 2018. ص 340�326.

]35] ألربت شر، “من يمكنه المطالبة باحلماية كالئج؟” االلجئون والمهاجرون يف القانون والسياسة، ] يونيو/ حزيران 8]20: ص 123�111.

]]3] بول كريمر، “الموضوعات غر المحسومة”، مجلة American Ethic History، 39 )3( 2020: ص 16�5.

]37] مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف إثيوبيــا عــرب تطبيــق الواتســاب، ]] ديســمرب/كانون األول ]202؛ مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة 

مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف الصومــال عــرب الواتســاب، 17 ديســمرب/كانون األول ]202؛ مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف مــرص 
ــد عــرب الماســنجر، ]] ديســمرب/ ــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف صوماليالن عــرب الواتســاب، 3 ديســمرب/كانون األول ]202؛ مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتب
كانــون األول ]202؛ مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ثالثــة نشــطاء وطالــي جلــوء يف األردن عــرب الواتســاب والــزووم، 20 ديســمرب/كانون األول ]202. 

]38] نــرت مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن معايــر إلعــادة التوطــن تقــوم عــىل أساســها بدراســة مــدى أهليــة االلجئــن إلعــادة توطينهــم، وتشــمل 

تلــك المعايــر: احلمايــة القانونيــة والماديــة؛ والناجــن مــن العنــف والتعذيــب؛ واحتياجــات الرعايــة الطبيــة؛ والنســاء المعرضــات للخطــر؛ ولــّم شــمل 
األرس؛ واألطفــال والمراهقــن وكبــار الســن؛ وعــدم وجــود فــرص اللندمــاج المحــي؛ والتهديــدات الناجمــة عــن اختــالف وجهــات النظــر. انظــر: “معايــر 
https://www.unhcr.org/protec� ،2022 مــن ســبتمرب / أيلــول [[  إعــادة التوطــن”، مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن، تــم الوصــول يف

tion/resettlement/558c015e9/resettlement�criteria.html

http://www.maacom.org/?p=6681#_edn%208
http://www.maacom.org/?p=6681#_edn%208
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/558c015e9/resettlement-criteria.html
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/558c015e9/resettlement-criteria.html
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الالجئون اليمنيون يف الصومال وصوماليالند

وفــق مــا أفــاد بــه نشــطاء يمنيــون مــن طالــي اللجــوء يف الصومــال، لــم يُعــاد توطــني أي الئج يمــين هنــاك منــذ عــام 

2015.]9]] يف هــذا الســياق، أشــار أحــد النشــطاء يف الصومــال إىل أن النظــر يف طلبــات االلجئــني اليمنيــني متوقــف 

منــذ ســنوات ورغــم وجــود حــاالت تســتويف رشوط إعــادة التوطــني، إال أنــه لــم يُتخــذ أي إجــراء حيالهــا. وكلمــا طالــت 

فــرتة انتظــار االلجئــني يف البلــد، تعــددت المشــاكل الــي يواجهونهــا.

قــال أحــد االلجئــني يف صوماليالنــد: »المســاعدات الــي نحصــل عليهــا محــدودة جــًدا، وال يوجــد أي تجــاوب معنــا. 

ــل إن البعــض ُقتــل أهلهــم بالفعــل وُفجــرت  ــل، ب ــدات بالقت ــا ال يمكنهــم العــودة إىل اليمــن لوجــود تهدي الكثــري من

منازلهــم. يتعــرض اليمنيــون لمعاملــة ســيئة للغايــة يف صوماليالنــد مــن حيــث فــرص العمــل واألوضــاع المعيشــية، 

وباتــت فكــرة االنتحــار تــراودين باســتمرار للخــالص مــن جحيــم اإلهمــال والتهميــش«.]40] 

يُلقــي البعــض باللــوم عــىل المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني يف محنتهــم، حيــث تقــول إحــدى 

ــاالة… ــال مب ــا ب ــل معن ــم التعام ــامية ويت ــة الس ــل المفوضي ــن ِقب ــا م ــا وحلقوقن ــام لن ــل ت ــد تجاه ــات: »يوج االلجئ

ــون يف  ــك، يعــاين االلجئ ــة«.]41] فضــاًل عــن ذل ــم والصحــة واحلماي فــال خدمــات وال حــى حقــوق أساســية، كالتعلي

ــات  ــات، واشــتكت إحــدى االلجئ ــل رجــال الرشطــة والعصاب ــري مــن ِقب ــزي العن ــاد والتمي ــال مــن االضطه الصوم

ــد الســالح«.]42]  ــة: »ال يوجــد أمــان حيــث نتعــرض للنهــب والرسقــة تحــت تهدي قائل

تشــكل اللغــة عائًقــا آخــر أمــام االلجئــني، حيــث ذكــر بعضهــم أنهــم يواجهــون صعوبــة يف التواصــل مــع المفوضيــة 

الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني واحلصــول عــىل تعليمــات يف كيفيــة مــلء اســتماراتهم كــون االســتمارات 

مكتوبــة باللغتــني اإلنجلزييــة والصوماليــة فقــط.]]4] تقــول إحــدى الناشــطات يف الصومــال: »نعــاين كنشــطاء 

وكالجئــني يمنيــني مــن صعوبــة يف مزاولــة أنشــطتنا بســبب اختــالف اللغــة الــي تُعــد عائًقــا كبــريًا أمــام الكثرييــن”، 

وتضيــف »تلقيــت تهديــًدا بالقتــل بســبب نشــاطي وُطلــب مــين البقــاء يف المــزل. أبلغــت المفوضيــة والرشطــة، لكنــين 

لــم ألــَق أي تجــاوب«.]44] يقــول ناشــط آخــر مقيــم يف الصومــال: »العمــل هنــا صعــب للغايــة، ناهيــك عــن العنريــة 
الــي نتعــرض لهــا والمحســوبية الممارســة مــن ِقبــل الصوماليــني والبلديــة«.]45]

]39] مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف الصومــال عــرب الماســنجر، 28 يوليو/تمــوز 2022؛ مقابلــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف 

صوماليالنــد، عــرب الواتســاب، 28 يوليــو/ تمــوز 2022.

]40] الئج يف صوماليالند مشارك يف استطالع الرأي عرب اإلترنت، 4 فرباير/ شباط 2022.

]]4] الجئة يمنية يف الصومال مشاركة يف استطالع الرأي عرب اإلنرنت، 4 فرباير/شباط 2022.

]42] الجئة يمنية يف الصومال مشاركة يف استطالع الرأي عرب اإلنرنت، 4 فرباير/شباط 2022.

]43] ناشــط والئج يمــين يف إثيوبيــا مشــارك يف االســتبيان اإللكــروين ومحادثــة معــه عــرب الواتســاب، ]] ديســمرب/كانون األول ]202؛ ناشــط وطالــب جلــوء يف 

الصومــال مشــارك يف االســتبيان اإللكــروين ومحادثــة معــه عــرب الواتســاب، 4] ديســمرب/كانون األول ]202. 

]44] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشطة وطالبة جلوء يمنية يف إثيوبيا عرب الواتساب، 5] ديسمرب/كانون األول ]202.

]45]مقابلة أجرتها الكاتبة مع نشطاء مجتمعين وطالي جلوء يف الصومال عرب واتساب، 4] و17 ديسمرب/كانون األول ]202.
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ذكــر ناشــط يف صوماليالنــد أن المكتــب الفرعــي للمفوضيــة يف هرجيســا يــدرج االلجئــني الصوماليــني الذيــن كانــوا 

يف اليمــن ويمتلكــون حاليًــا جــوازات ســفر يمنيــة عــىل قوائــم االلجئــني اليمنيــني، مشــريًا إىل أن أولئــك الصوماليــني 

ــدار  ــىل إص ــني ع ــني اليمني ــة االلجئ ــر خدم ــني يقت ــني، يف ح ــادة التوط ــات وإع ــي اخلدم ــة يف تلق ــون األولوي يُمنح

بطاقــة جلــوء لهــم وال يُدرجــون يف برنامــج إعــادة التوطــني. يتلقــى االلجئــون اليمنيــون خدمــات ضئيلــة أو معدومــة، 

باســتثناء احلــق يف اإلقامــة الــي تتيحهــا البطاقــة الصــادرة عــن المفوضيــة.]46] قــال الناشــط إنــه ُعومــل بــال مبــاالة 
وتلقــى تهديــدات بالقتــل، وأدى بــه األمــر إىل االعتصــام واإلرضاب عــن الطعــام أمــام مكتــب المفوضيــة.]47]

ــة، نحــن كالمرشديــن يف هــذه  يقــول الئج يمــين آخــر يف الصومــال »ال توجــد فــرص عمــل وال دعــم مــن المفوضي

ــث  ــني بصــورة محــدودة حي ــا تدعــم االلجئ ــاح فرصــة العمــل يف بعــض المشــاريع الصغــرية، إال أنه ــالد«.]48] تت الب

ــار مائــي مســتفيد مــن أصــل 1000 ويتــم منحهــم 400 دوالر أمريــي لتنفيــذ مــرشوع مــا، لكــن هــذا ال  يتــم اختي

يــكاد يســد احتياجاتهــم المعيشــية علًمــا أن اإليجــارات قــد تصــل إىل 100 دوالر أمريــي. كمــا أن مشــاريع بنــاء 

القــدرات والتمكــني ال تخلــو مــن أوجــه قصــور، مثــل ماكينــات اخلياطــة الــي ال تعمــل.]49] عــىل هــذا األســاس، مــن 

غــري المتوقــع أن يجــد االلجئــون اليمنيــون وظيفــة، مــا لــم يكــن لديهــم شــبكة مــن المعــارف وهــو أمــر نــادر احلــدوث.

ــل  ــح الدراســية،]50] كمــا يتلقــى عــدد قلي ــة والمن ــون يف الصومــال يتلقــون بعــض اخلدمــات الطبي ــون اليمني االلجئ

ــا كمســاعدات ماليــة، بينمــا قــد تحصــل بعــض األرس عــىل مــا يصــل إىل 100  منهــم مــا يصــل إىل 60 دوالرًا أمريكيً
دوالر أمريــي.]51]

]]4] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف هرجيسا عرب ماسنجر، 2] ديسمرب/كانون األول ]202.

]47] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف هرجيسا عرب ماسنجر، 2] ديسمرب/كانون األول ]202.

]48] الئج يمين يف الصومال مشارك يف استطالع الرأي عرب اإلنرنت، 4 فرباير/شباط 2022.

]49] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يمين يف الصومال عرب الواتساب، 4] ديسمرب/كانون األول ]202.

]50] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يمين يف الصومال عرب الواتساب، 4] ديسمرب/كانون األول ]202.

]]5] الئج يمين يف الصومال مشارك يف استطالع الرأي عرب اإلنرنت، 4 فرباير/شباط 2022.
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الالجئون اليمنيون يف إثيوبيا

ال تختلــف تجربــة االلجئــني اليمنيــني يف إثيوبيــا عــن أقرانهــم يف الصومــال. يتلقــى بعــض االلجئــني مســاعدة ماليــة 

مــن المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني، وإن كانــت ال تكفــي لســد االحتياجــات األساســية، حيــث 

ــني  ــول أحــد االلجئ ــدد أفرادهــا.]52] يق ــي، حســب ع ــني 40 و100 دوالر أمري ــرتاوح المســاعدات المقدمــة أللرس ب ت
هنــاك: »نحصــل عــىل مخصــص شــهري، لكنــه بالــكاد يكفــي حــى منتصــف الشــهر«.]]5]

ــالل  ــط خ ــة فق ــوء يمني ــاالت جل ــس ح ــع أو خم ــني أرب ــد توط ــا، أُعي ــوء يف إثيوبي ــب جل ــابق وطال ــط س ــا لناش ووفًق

فــرتة أربــع ســنوات، وهــو رقــم ضئيــل جــًدا مقارنــة بمعــدالت إعــادة توطــني اجلنســيات األخــرى -عــىل حــد قولــه.]54] 

أُوقــف واحتُجــز عــدد مــن االلجئــني اليمنيــني يف إثيوبيــا وجــرى التحفــظ عــىل جــوازات ســفرهم -وهــذا أمــر شــائع 

بشــكل خــاص بالنســبة ألولئــك الذيــن دخلــوا عــرب الصومــال. اضطــر االلجئــون الذيــن انتهــت مــدة صالحيــة تصاريــح 

إقامتهــم إىل دفــع غرامــات بســبب جهلهــم بالقوانــني واللوائــح، ولــم تقــدم الســفارة اليمنيــة أي مســاعدة تذكــر يف 

هــذا الشــأن. كمــا أن اختــالف اللغــة والثقافــة يشــكالن تحديـًـا كبــريًا اللجئــني اليمنيــني يف إثيوبيــا، ويحــد مــن قدرتهــم 

ــا، وفًقــا ألحــد النشــطاء.]55] تشــتي إحــدى االلجئــات قائلــة: »نعــاين كثــرًيا يف إثيوبيــا كونهــا  عــىل االندمــاج مجتمعيً

ــة غــري عربيــة، ومــن الصعــب التأقلــم فيهــا بســبب اختــالف اللغــة. ربمــا يســهل ذلــك عــىل األطفــال، )الذيــن(  دول
يمكنهــم تعلــم اللغــة بســهولة، وعــىل أولئــك الذيــن لهــم أقــارب يف إثيوبيا...لكننــا نعــاين هنــا«.]56]

نظــم عــدد مــن االلجئــني اليمنيــني وقفــة احتجــاج أمــام مكتــب المفوضيــة بإثيوبيــا يف أغســطس/آب 2016؛ للفــت 

االنتبــاه إىل أوضاعهــم المرتديــة، مندديــن بمــا وصفــوه بااللمبــاالة والتهميــش واحلرمــان مــن حقوقهــم، ومطالبــني 

المفوضيــة بتربيــر قراراتهــا بشــأن ملتمــي اللجــوء وطلبــات إعــادة التوطــني.]57] 

جديــر بالذكــر أن اليمنيــني هاجــروا منــذ الِقــدم إىل دول رشق أفريقيــا، مــع تنامــي موجــات الهجــرة تلــك منــذ نهايــة 

القــرن التاســع عــرش. غالبـًـا مــا تربــط اليمنيــني ذوي األصــول المختلطــة -ويُشــار إليهــم باللهجــة اليمنيــة بالمَُّولديــن 

-أوارص عالقــات أرسيــة يف هــذه البلــدان.]58] عــىل ســبيل المثــال، اســتقر أحــد المســتطلعة آراؤهــم -ويبلــغ مــن العمــر 

1] عاًمــا -يف صوماليالنــد عــام 2012، بعــد لــّم شــمله مــع أفــراد أرستــه، لكــن مــا لبــث أن انتقــل إىل األردن للتســجيل 

لــدى مكتــب المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني هنــاك يف ظــل تضــاؤل فــرص إعــادة التوطني يف 

هرجيســا. هــذا يعكــس الطبيعــة غــري المتســقة لظاهــرة هجــرة اليمنيــني الــي تتنامــى مــع تغيــري البلــدان المضيفــة 

لسياساتها.

]52] مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف إثيوبيا عرب الواتساب، 5] ديسمرب/ كانون األول 2022؛

]53] الئج يمين يف الصومال مشارك يف استطالع الرأي عرب اإلنرنت، 4 فرباير/شباط 2022.

]54]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف إثيوبيا عرب الواتساب، 4] ديسمرب/ كانون األول ]202.

]55]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف إثيوبيا عرب الواتساب، 4] ديسمرب/ كانون األول ]202.

]]5] الجئة يمنية يف إثيوبيا مشاركة يف استطالع الرأي عرب اإلنرنت، 4 فرباير/شباط 2022.

 https://alwattany.net/64720،202[ 57]“الجئون يمنيون يف إثيوبيا يطلقون نداء استغاثة،” الوطين، ] أغسطس/ آب[

https://sanaacenter.org/ar/publications�all/main�publi� ،”58] ســماهر احلــارضي، مورغــان باربــرا بيغنــو “مراحــل تطــور هجــرة اليمنيــن إىل جيبــويت[ 

 cations�ar/17511

https://alwattany.net/64720
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/17511
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/17511
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الالجئون اليمنيون يف األردن 

تشــمل اخلدمــات المقدمــة اللجئــني اليمنيــني يف األردن مســاعدات شــتوية وقســائم غذائيــة بقيمــة 0] دوالرًا 

أمريكيـًـا شــهريًا، يف بلــد تُعــد تكاليــف المعيشــة مرتفعــة فيــه. يتلقــى االلجئــون المســجلون )وعددهــم ضئيــل جــًدا( 

مســاعدة شــهرية تبلــغ حــوايل 180 دوالرًا أمريكيـًـا، وبالــكاد يغطــي المبلــغ قيمــة اإليجــار وفواتــري الميــاه والكهربــاء 

واالحتياجــات األساســية.]59] يجــد البعــض وظائــف لكــن برواتــب متدنيــة للغايــة كونهــم ال يملكــون تصاريــح عمــل، 

ــا يتعرضــون  ً ــل وأحيان ــم، ب ــد ال يتلقــون كامــل رواتبه ــا عرضــة اللســتغالل يف مــكان العمــل وق ــم غالبً ــا يجعله مم

للتحــرش اجلنــي. يف هــذا الســياق يقــول أحــد الناشــطني وهــو أيًضــا طالــب جلــوء يف األردن: »مــن الصعــب إيجــاد 

فــرص عمــل يف األردن، )باســتثناء( التطــوع يف منظمــة أو مؤسســات أخــرى نعمــل فيهــا مقابــل أجــر بســيط 

للغايــة«.]60] يف مقابــل إصــدار تصاريــح عمــل، يُطلــب مــن المتقدمــني التنــازل عــن بطاقــات اللجــوء اخلاصــة بهــم، 
األمــر الــذي يجعلهــم عرضــة للرتحيــل وفقــدان أهليتهــم إلعــادة التوطــني.]61]

عــزا أحــد االلجئــني يف األردن ســبب انعــدام فــرص إعــادة التوطــني إىل المســاعي السياســية للحكومــة اليمنيــة 

ودول التحالــف للتســرت عــىل الوضــع المأســاوي اللجئــني اليمنيــني، حســب ترجيحــه، إال أنــه يصعــب إثبــات مثــل 

هــذه المزاعــم. رجــح نفــس االلئج أن احلكومــة اليمنيــة والتحالــف ال يرغبــون بــأن يُعــرّف اليمــن كســاحة حــرب، بــل 

ــا، وهــو مــا ينعكــس عــىل أهليــة االلجئــني إلعــادة التوطــني.]62] يزعــم ناشــط  كبلــد يعــاين رصاعــات محصــورة محليً

يف األردن أن »الســبب وراء عــدم منــح أولويــة إلعــادة توطــني االلجئــني اليمنيــني يف بلــد ثالــث -عكــس غريهــم مــن 
طالــي اللجوء مــن اجلنســيات األخــرى -هــو أن البلــدان ال تعتــرب الوضــع يف اليمــن كارثــة إنســانية، بــل أزمــة«.]]6]

فضــاًل عــن ذلــك، يواجــه االلجئــون اليمنيــون يف األردن خطــر الرتحيــل القــرسي، حيــث يشــري تقريــر لمنظمــة العفــو 

ــني بعــدم  ــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئ ــات للمفوضي ــة أصــدرت توجيه ــة أن احلكومــة األردني الدولي

ــأي الجئــني باســتثناء الســوريني، وهــو مــا يحــرم اليمنيــني مــن حقوقهــم اإلنســانية ويجعلهــم عرضــة  االعــرتاف ب

ــا  ــدة أن تطــرد الجئً ــة متعاق ــني، »ال يجــوز ألي دول ــام 1951 اخلاصــة بوضــع االلجئ ــة ع ــا التفاقي ــل.]64] وفًق للرتحي

أو تــرده بــأي صــورة مــن الصــور”،]65] إال أن منظمــة العفــو الدوليــة ذكــرت أن »الســلطات أصــدرت معظــم قــرارات 

اإلبعــاد بعــد أن حــاول اليمنيــون التقــدم بطلــب للحصــول عــىل تصاريــح عمــل، وتصويــب وضعهــم كمهاجريــن يف 

]59]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف األردن عرب الواتساب، 9 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]0]]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف األردن عرب االستبيان اإللكروين ومحادثة معه عرب الواتساب، 9 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]]]]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف األردن عرب الواتساب، 9 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]2]] الئج يف األردن مشارك يف استطالع الرأي عرب اإلنرنت، 4 فرباير/ شباط 2022.

]3]]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف األردن عرب الواتساب، 9 ديسمرب/ كانون األول ]202.

https://www.infomigrants.net/ar/ 202[ ــارس/ آذار ــوز، 3 م ــن،” مهاجــر ني ــل اليمن ــدم ترحي ــب بع ــش تطال ــس وات ــن رايت ــاس اخلشــايل، “هيوم ]4]] عب

post/31186/هيومن�رايتس�ووتش�تطالب�االردن�بعدم�ترحيل�االلجين�اليمنيــن 

]5]] “مــا هــي اتفاقيــة عــام ]95] اخلاصــة بوضــع االلجئــن؟” مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن، تــم الوصــول إليهــا يف ]] ســبتمرب/ أيلــول 2022، 

 https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html

https://www.infomigrants.net/ar/post/31186/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.infomigrants.net/ar/post/31186/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.infomigrants.net/ar/post/31186/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.unhcr.org/ar/4be7cc27201.html
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البــالد«.]66] تؤثــر هــذه السياســات عــىل أعــداد هائلــة مــن األشــخاص، إذ تفيــد المفوضيــة بأنــه »حــى 16 مــارس/
ــب جلــوء يمــين«.]67] ــا وطال آذار 2021، اســتضاف األردن ]84,]1 الجئً

أشــار ناطــق باســم المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني لموقــع عّمــان الغــد إىل صــدور قــرارات 

إبعــاد بحــق عــدد مــن االلجئــني اليمنيــني لمخالفتهــم قانــوين العمــل واإلقامــة، وأن المفوضيــة تواصلت مــع احلكومة 

األردنيــة إليجــاد حلــول.]68] يف غضــون ذلــك، مــا يــزال طالبــوا اللجــوء يعيشــون يف وضــع غــري مســتقر، حيــث قالــت 

طالبــة جلــوء وهــي أم ألربعــة أطفــال: »تقدمــت بطلــب إىل المفوضيــة قبــل ثــالث ســنوات ومــا زلــت أنتظــر رًدا إمــا 
بقبــول أو رفــض طلــي. أخــى اخلــروج مــن المــزل ألنــين ال أمتلــك تريــح إقامــة«.]69]

الالجئون اليمنيون يف مرص

يقــول أحــد النشــطاء وهــو طالــب جلــوء يف مــر إن عمليــة التســجيل وإعــادة التوطــني متوقفــة هنــاك، مســتطرًدا 

“األســباب غــري واضحــة، فاليمنيــون ال يســتطيعون احلصــول عــىل مقابلــة لتحديــد وضــع اللجــوء أو احلمايــة أو إعــادة 

التوطــني للحــاالت الــي تســتويف المعايــري، بــل يتــم وعدهــم )بذلــك(، وتمــر الســنوات دون أي جديــد. نســمع دائًمــا 

مــن موظفــي المفوضيــة بــأن اليمنيــني غــري مؤهلــني إلعــادة التوطــني وأن الــدول الغربيــة ترفــض اســتقبالهم، دون 
تقديــم أي تفســري إضــايف«.]70]

تُعــد مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني غــري مخّولــة باتخــاذ قــرارات إعــادة توطــني االلجئــني والمهاجريــن، 

فاألمــر مــرتوك لــكل بلــد لقبــول الطلبــات.]71] يقــول أحــد النشــطاء يف مــر: »خــالل اجتماعنــا مؤخــرًا مــع المفوضية 

وموظفــي اإلدارة المســؤولة عــن تحديــد وضــع االلئج، قيــل لنــا إنــه مــن غــري المرجــح أن يحصــل اليمنيــون يف مــر 

عــىل مقابلــة لتحديــد وضــع اللجــوء عــىل غــرار االلجئــني مــن جنســيات أخــرى. لــم يقدمــوا أي ســبب يــرشح ســبب 

حرمــان االلجئــني اليمنيــني يف مــر مــن إعــادة التوطــني. مــن الواضــح أن االلجئــني اليمنيــني يتعرضــون للتميــزي«.]72] 

إال أن قلــة فــرص إعــادة التوطــني ينطبــق عــىل جميــع اجلنســيات؛ إذ يُعــاد توطــني شــخص واحــد مــن بــني كل مائــة 

الئج.

]]]]عباس اخلشايل، “هيومن رايتس ووتش تطالب بعدم ترحيل اليمنين”.

]67]عباس اخلشايل، “هيومن رايتس ووتش تطالب بعدم ترحيل اليمنين”.

]8]] “مفوضيــة االلجئــن توضــح حــول إبعــاد يمنيــن مــن األردن، “عمــان الغــد، ] أبريــل/ نيســان ]www.alghad.com ،202/مفوضية�االلجئن�توضح�حــول�

إبعاد�يمنيي

]9]] أحد المتقدمن للحصول عىل وضع االلئج يف األردن، خالل مجموعة نقاش بؤرية عرب الزووم، 20 ديسمرب/ كانون األول، ]202.

]70]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف مرص عرب الواتساب، 5 ديسمرب/ كانون األول ]202.

ــة،  ــد اإللكــروين مــع الكاتب ــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف مــرص، مراســالت بالربي ]71]رضــوى الريــف، المســؤولة اإلعالميــة يف المفوضي

22 كانــون األول/ديســمرب ]202؛ كيســوت جــربي إغزيابــر، المســؤولة اإلعالميــة يف المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف إثيوبيــا، 
ــة، ]2 ديســمرب/كانون األول ]202. مراســالت بالربيــد اإللكــروين مــع الكاتب

]72]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشط وطالب جلوء يف مرص عرب الواتساب، 3 ديسمرب/ كانون األول ]202.

http://www.alghad.com/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A/
http://www.alghad.com/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A/
http://www.alghad.com/%D9%85%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%8A/
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يقــول رجــل إن شــقيقه البالــغ مــن العمــر 22 عاًمــا وصــل إىل القاهــرة عــام 2018 وســجل لــدى المفوضيــة الســامية 

أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني يف العــام نفســه. كان الشــاب يعــاين مــن مشــكالت صحيــة بســبب تعرضــه حلــادث 

ســري، ويقــول شــقيقه إن تلقــي المســاعدة المالئمــة كانــت بعيــدة المنــال:

»كنــا نقــف لســاعات أمــام مكتــب المفوضيــة ومنظمــة كاريتــاس الدوليــة ونعــود إىل المــزل دون احلصــول عــىل أي 

ــدروز، وهــي إحــدى المنظمــات الــي تتخــذ مــن مــر  ــا إىل منظمــة ســانت آن مســاعدة. بعــد عــدة محــاوالت، ذهبن

مقــرًا لهــا وتقــدم المســاعدة اللجئــني والمهاجريــن، حيــث طلبــت منــا إجــراء العديــد مــن الفحوصــات وتقديــم تقاريــر 

ــد أن  ــذي أك ــق المنظمــة ال ــب عــن طري ــا إىل طبي ــي، وأُحلن ــق محــاٍم أجن ــالت عــدة عــن طري ــا لمقاب ــة. أُخضعن طبي

حالــة أيخ آخــذة يف التدهــور وأن عالجــه غــري متوفــر يف مــر، وهــو مــا يســتدعي إعــادة توطينــه للعــالج يف مركــز 

متخصــص. وبعــد أربــع ســنوات مــن االلمبــاالة، تفاقمــت مشــكلته الصحيــة نتيجــة اســتخدام العديــد مــن األدويــة، 
وبــدأ يعــاين مــن التهــاب الكبــد واختــالل اإلنزيمــات يف اجلســم، ناهيــك عــن تدهــور حالتــه النفســية«.]]7]

يضيــف شــقيقه أنــه قــرر يف نهايــة المطــاف ســحب الطلــب والعــودة إىل اليمــن “للمــوت...يف حضــن والدتــه”، وحــني 

ــة الرسيعــة  ــه، فــوئج باســتجابة المفوضي ــه يف إغــالق ملف ــه ســبب رغبت ــة يوضــح في ــدم خطــاب إىل المفوضي ق

وقبولهــا إغــالق الملــف يف غضــون يومــني. يزعــم الشــقيق أن المفوضيــة مارســت التميــزي ضــده بســبب جنســيته، 

قائــاًل “ لــم يُنظــر يف ملفنــا ألننــا نحمــل اجلنســية اليمنيــة، لــو كان أيخ ســوريًا أو ســودانيًا أو مــن أي جنســية أخــرى، 
أُلعيــد توطيننــا وحصلنــا عــىل التســهيالت االلزمــة«.]74]

ــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني عــن  ــه تقاعــس المفوضي ــة أخــرى يف مــر بمــا اعتربت ــددت الجئ ن

ــي  ــة ال ــن الطريق ــني ع ــنا راض ــن، ولس ــأن اآلخري ــأننا ش ــوق ش ــا حق ــة: »لن ــني، قائل ــني اليمني ــة اللجئ ــري احلماي توف

يتــم التعامــل بهــا معنــا والتميــزي الممــارس ضدنــا. أحــد أبســط حقوقنــا هــو احلصــول عــىل احلمايــة، لكــن أللســف ال 

يتــم حمايتنــا ويتــم تجاهلنــا عنــد التواصــل معهــم. واجهــت مشــاكل كثــرية واتصلــت بالمفوضيــة ومنظمــة أنقــذوا 

األطفــال )Save the Children( لكــن أللســف لــم يقــدم لنــا أحــد أي مســاعدة«.]75] تقــول الجئــة يمنيــة أخــرى 

يف مــر إن مجهولــني حاولــوا اختطــاف حفيدتهــا وإنهــا قدمــت للمفوضيــة دليــاًل عــىل ذلــك لكــن األخــرية لــم 

تتخــذ أي إجــراء حيــال الموضــوع،]76] يف حــني أشــارت الجئــة أخــرى يف مــر إىل مــا اعتربتــه معاملــة مجحفــة عــىل 

ــامية  ــة الس ــوا المفوضي ــة وأبلغ ــرب يف المدرس ــات لل ــات اإلريرتي ــدى االلجئ ــن إح ــرض اب ــية: »تع ــاس اجلنس أس

أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني، الــي أحالــت الصــي إىل الدعــم النفــي وأُعيــد توطينهــم يف هولنــدا. يــأيت هــذا يف 

ظــل االلمبــاالة المتكــررة إزاء معاناتنــا كمــا لــو أننــا غــري بــرش. أنــا أم لثالثــة أطفــال محرومــني مــن الدراســة ويبقــون 
ــا ســئ«.]77] يف المــزل. )اإليجــارات( ُمكلفــة ووضعن

]73]مقابلة أجرتها الكاتبة مع شقيق الئج يف مرص عرب الواتساب، 30 مارس/ آذار 2022.

]74]مقابلة أجرتها الكاتبة مع شقيق الئج يف مرص عرب الواتساب، 30 مارس/ آذار 2022.

]75] الجئة يف مرص، مجموعة نقاش بؤرية يف 20 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]76] الجئة يمنية يف مرص، مجموعة نقاش بؤرية يف 20 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]77] الجئة يمنية يف مرص، مجموعة نقاش بؤرية يف 20 ديسمرب/ كانون األول ]202.



18

التفكك واإلصالح االجتماعي في تعز

يتلقــى االلجئــون اليمنيــون يف مــر اخلدمــات الطبيــة ويحصلــون عــىل منــح دراســية ويُســمح لهــم بااللتحــاق 

بالمــدارس احلكوميــة. فضــاًل عــن ذلــك، تتلقــى عــدد مــن األرس يف مــر مســاعدات غذائيــة بحســب عــدد أفرادهــا،]78] 

إىل جانــب المســاعدات الشــتوية.]79] لكــن بحســب نشــطاء، أدى تدهــور األوضــاع االقتصاديــة والمعيشــية إىل ارتفــاع 

معــدالت العنــف األرسي، وأصبحــت النســاء غــري المعيــالت يواجهــن صعوبــات جمــة بمــا أنهــن غــري مشــموالت يف 

ــد وضــع اللجــوء.]80] تقــول إحــدى  ــب لتحدي ــد منهــن تقدمــن بطل ــة، رغــم أن العدي ــذي تقدمــه المفوضي الدعــم ال

االلجئــات يف هــذا الســياق: »أللســف يعاملوننــا بــازدراء وال إنســانية«.]81] 

خفضــت المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني عــدد موظفيهــا بنســبة 50% بســبب القيــود 

المفروضــة الحتــواء جائحــة كورونــا، األمــر الــذي منــع االلجئــني مــن تســجيل أنفســهم أو تجديــد بطاقاتهــم أو 

تصاريــح إقامتهــم. أدى ذلــك بــدوره إىل حــاالت توقيــف واحتجــاز بســبب انتهــاء صالحيــة اإلقامــة.]82] يف 22 نوفمــرب/ 

ــن  ــة يف القاهــرة، منددي ــا أمــام مكتــب المفوضي ــاين 2021، نظــم عــدد مــن االلجئــني اليمنيــني احتجاًج ــن الث ترشي

ــة.]]8] ــا المفوضي ــي تعاملهــم به ــاالة ال ــا بااللمب ــني بتفســري لمــا يصفونه بأوضاعهــم المتدهــورة ومطالب

]78] الجئة يمنية يف مرص، مجموعة نقاش بؤرية يف 20 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]79]مقابلة أجرتها الكاتبة مع ناشطة وطالبة جلوء يف مرص عرب الواتساب، 5 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]80] الجئة يمنية يف مرص، مجموعة نقاش بؤرية يف 20 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]]8] الجئة يمنية يف مرص، مجموعة نقاش بؤرية يف 20 ديسمرب/ كانون األول ]202.

]82]مقابلــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء يف مــرص عــرب الواتســاب، 4 ديســمرب/ كانــون األول ]202؛ مقابلــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ناشــط وطالــب جلــوء 

يف مــرص عــرب الواتســاب، 5 ديســمرب/ كانــون األول ]202.

https://www.facebook.com/103547311564603/ ،202[ 83] مبــادرة لمــار، “احتجــاج اللجئــن اليمنين يف القاهرة”، فيســبوك، 23 نوفمرب/تريــن الثــاين[

/posts/378073387445326

https://www.facebook.com/103547311564603/posts/378073387445326/
https://www.facebook.com/103547311564603/posts/378073387445326/
https://www.facebook.com/103547311564603/posts/378073387445326/
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تحليل نتائج استطالع الرأي

بلــغ عــدد االســتبيانات الــواردة 112 اســتبيانًا. ُحــذف 4] اســتبيانًا لعــدم اكتمــال اإلجابــات عليهــا عىل النحــو المطلوب 

ــردود قــدرًا عــاٍل مــن االســتياء مــن  ــد تعبئتهــا. عكســت ال ــداء الشــخص موافقــة مســتنرية عن أو التكــرار أو عــدم إب

معاملــة المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني وخدماتهــا، حيــث تشــابهت االنطباعــات نوًعــا مــا يف 

جميــع البلــدان المضيفــة المشــمولة يف هــذا البحــث: إثيوبيــا والصومــال وصوماليالنــد ومــر واألردن.

الشكل 1.

تباينــت الــردود بشــكل كبــري عــىل الســؤال المطــروح حــول مــدى صعوبــة التســجيل لــدى المفوضيــة الســامية أللمــم 

المتحــدة لشــؤون االلجئــني بــني االلجئــني المقيمــني يف األردن والبلــدان المضيفــة األخــرى. يف األردن، أكــد 68% مــن 

المســتطلعة آراؤهــم وجــود صعوبــة يف التســجيل، مقابــل 28% فقــط مــن المجيبــني يف البلــدان المضيفــة األخــرى. 

هــذا يتوافــق مــع التقاريــر الــي تفيــد بتوقــف تســجيل طالــي اللجــوء اليمنيــني يف األردن. فضــاًل عــن ذلــك، أكــد %87 

مــن طالــي اللجــوء اليمنيــني بأنهــم ال يتلقــون أي دعــم مــن مصــادر غــري رســمية أخــرى، كاجلمعيــات اخلرييــة اليمنيــة 

أو العربيــة أو األقــارب، يف حــني ذكــر نصفهــم عــدم إلمامهــم باخلدمــات الــي تقدمهــا المفوضيــة.
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الشكل 2.

تــم تحليــل البيانــات الــواردة مــن اســتطالع الــرأي باســتخدام برنامــج لتحليــل البيانات النوعيــة )الرتمزي االســتقرايئ(، 

وتمحــورت المواضيــع الرئيســية حــول مــا ييل:

محدوديــة الوصــول إىل اخلدمــات األساســية، بمــا يف ذلــك قلــة فــرص العمــل أو مصــادر كســب الــرزق، والمــأوى، . 1

واخلدمــات الصحيــة، واألمــان، والغــذاء، والتعليــم، واإلعانــة المقدمــة أللطفال.

ــة مــن عــدم اليقــني بشــأن عمليــة تحديــد وضــع اللجــوء، وإمكانيــة إعــادة . 2 عــدم االســتقرار، بمــا يف ذلــك حال

التوطــني وإصــدار تصاريــح اإلقامــة وإجــراءات لــّم شــمل األرسة. كمــا بــرز تخــوف مســتمر لــدى المســتطلعة 

آراؤهــم مــن الرتحيــل.

ســوء المعاملــة مــن ِقبــل المفوضيــة والبلــد المضيــف، بمــا يف ذلــك ادعــاءات بالتعــرض للتميــزي والعنريــة، . ]

واإلهمــال والتقاعــس عــن تلبيــة احتياجاتهــم، والفســاد والمحســوبية، واالبــزاز المــايل.

صعوبــة التكيــف داخــل البيئــة اجلديــدة، بمــا يف ذلــك العائــق اللغــوي، وتوتــر العالقــات مــع المجتمــع المضيــف، . 4

والشــعور بالغربــة، والفهــم المحــدود حلقوقهــم كطالــي جلــوء.
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الشكل 3.

ذكــر المجيبــون يف البلــدان المضيفــة غــري الناطقــة بالعربيــة أن عــدم إلمــام طالــي اللجــوء اليمنيــني باللغــة 

اإلنجلزييــة أو لغــة البلــد المضيــف يشــكل عائًقــا أمامهــم ويحــد مــن قدرتهــم عــىل مــلء االســتمارات بالشــكل 

الصحيــح، والتواصــل مــع موظفــي المفوضيــة، والعثــور عــىل وظائــف.

كمــا بــرزت مســألة صعوبــة العثــور عــىل وظيفــة أو صعوبــة اســتصدار تريــح عمــل، حيــث اشــتىك المجيبــون مــن 

عجزهــم عــن اســتصدار تصاريــح عمــل أو قلــة فــرص العمــل يف البلــدان المضيفــة.

كمــا وردت إفــادات عــن العيــش يف بيئــات غــري آمنــة، حيــث أشــار عــدد قليــل مــن المجيبــني إىل تعرضهــم العتــداءات 

ــد الســالح، ورسقــة أموالهــم أو مقتنايتهــم، أو تعرضهــم للــرب عــىل أيــدي  ــزاز تحــت تهدي عنيفــة، ومحــاوالت اب

أفــراد الرشطــة.

يف معــرض تعليقهــم عــىل خدمــات المفوضيــة، اشــتىك المجيبــون مــن عــدم وجــود موظفــي المفوضيــة بينمــا ذكــر 

البعــض أن جائحــة كورونــا صّعبــت التواصــل عموًمــا مــع موظفــي المفوضيــة.
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أعــرب المجيبــون عــن شــعور عميــق بالتميــزي ضدهــم كطالــي جلــوء يمنيــني، وغالبًــا مــا قارنــوا أنفســهم بجنســيات 

ــة االعــرتاف باليمنيــني كالجئــني مقارنــة بااللجئــني مــن عرقيــة األورومــو )إثيوبيــا( أو  أخــرى ممــا يشــري إىل صعوب

االلجئــني الســوريني. ألمــح عــدد قليــل منهــم إىل أن الــدول تنــأى بنفســها عــن االعــرتاف باليمنيــني كالجئــني كــون 

ذلــك ســيُفرّس كاعــرتاف باليمــن ســاحة حــرب، وبالتــايل لــوم ُمبطــن للتحالــف العــريب بقيــادة الســعودية عــىل محنــة 

اليمنيــني. جــرى التعبــري عــن ذلــك أيًضــا خــالل المقابــالت الــي أُجريــت مــع نشــطاء المجتمــع المحــيل مــن ملتمــي 

اللجــوء. ورغــم صعوبــة إثبــات هــذه المزاعــم ، بــدا أن هــذا التصــور شــائع بــني االلجئــني إىل حــد مــا.

الشكل 4.

رًدا عــىل ســؤال حــول اخلدمــات الــي تلقوهــا مــن المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني، أكــد %41 

مــن المجيبــني أنهــم لــم يتلقــوا أي خدمــات، يف حــني ذكــر 29% أنهــم تلقــوا نوًعــا مــن الدعــم المــايل بمبالــغ تــرتاوح 

بــني 60 و70 دوالرًا أمريكيًــا يف الشــهر. ذكــر البعــض أنهــم تلقــوا مســاعدات شــتوية، وخدمــات أخــرى )لكــن بدرجــة 

أقــل( مثــل البطاقــات الصفــراء و كوبونــات الغــذاء واألدويــة والتعليــم أو التدريــب المهــين.
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الشكل 5.
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العوائق التي تحول دون إعمال حقوق الالجئين 
وإعادة توطينهم

يقــدم الباحثــون جملــة مــن األســباب لمــا يعتربونــه تميــزيًا يف معاملــة االلجئــني اليمنيــني، حيــث يشــري أحمــد البــدوي 

-رئيــس المؤسســة المريــة لدعــم االلجئــني -إىل أن عــدد االلجئــني اليمنيــني الذيــن أُعيــد توطينهــم ال يــكاد يذكــر، 

مضيًفــا أن طلبــات إعــادة توطينهــم عــادة مــا تُرفــض مــن ِقبــل الــدول األجنبيــة بســبب اعتبــارات تتعلــق بتصنيــف 

المجتمــع الــدويل للحــرب عــىل أنهــا رصاع محــيل. بحســب البــدوي، تصنــف تلــك الــدول أن 80% مــن األرايض اليمنيــة 

ــا حيــث يُمكــن لليمنيــني االنتقــال إليهــا واالســتقرار فيهــا، عــىل عكــس وضــع احلــرب األهليــة يف  مناطــق آمنــة فعليً

ســوريا. وأشــار إىل أن هنــاك ســببًا آخــر لرفــض إعــادة توطــني اليمنيــني قــد يشــمل ربــط اليمــن باإلرهــاب، مضيًفــا أن 

التمويــالت المتدفقــة تعطــي األولويــة جلنســيات معينــة، لذلــك قــد يحصــل اليمنيــون عــىل بعــض التدريــب لكنهــم 

يحرمــون مــن المشــاركة يف مشــاريع أخــرى، حيــث يتــم تخصيــص التمويــل جلنســيات أخــرى.]84] 

يف إطــار األبحــاث الــي تجريهــا عــن اليمــن، تؤكــد بوغوميــال هــول -األســتاذة المســاعدة يف األكاديميــة البولنديــة 

للعلــوم يف وارســو -أن العنريــة وربــط اليمنيــني باإلرهــاب هــي بعــض األســباب الــي تحــول دون إدراج اليمنيــني 

ضمــن احلصــص المخططــة إلعــادة توطــني االلجئــني.]85] يف تقريــر يتنــاول وضــع اليمنيــني يف لبنــان، قــال مصــدر 

يف األمــم المتحــدة: »لســوء احلــظ، اليمنيــون غــري مدرجــني يف قائمــة أبــرز الــدول. تســيطر تلــك البلــدان عــىل عمليــة 

إعــادة التوطــني، وتلعــب السياســة دورًا كبــريًا يف ذلــك، إذ يُعــد اليمــن مشــكلة )بالنســبة للســعودية(، بينمــا ضغــط 

ــد  ــا، لكــن الوضــع يف اليمــن ال يُع ــا بســبب تدفقــات االلجئــني مــن تركي ــري عــىل أوروب الوضــع يف ســوريا بشــكل كب

ــم  ــر عليه ــي تؤث ــاكل ال ــل المش ــىل ح ــا ع ــرُيكزون( دائًم ــايل، )س ــدان. بالت ــذه البل ــل ه ــبة لمث ــة بالنس ــكلة ملح مش
ــا«.]86] داخليً

بحســب أحــد النشــطاء، هنــاك ســبب آخــر لعــدم إعطــاء االلجئــني اليمنيــني األولويــة وهــو أنهــم غــري مؤهلــني 

باعتبارهــم تحــت رعايــة دول مجلــس التعــاون اخلليــي، وخاصــة الســعودية، الــي تقــدم لهــم الدعــم.]87] مــن هــذا 

ــا بالمصــاحل اجليوسياســية واإلذعــان للقــوى  ــو جزئيً ــني ول ــط عــدم االعــرتاف باليمنيــني كالجئ ــق، يمكــن رب المنطل

اإلقليميــة، لكــن بشــكل عــام، يجهــل االلجئــون اليمنيــون ســبب قلــة فــرص إعــادة توطينهــم يف الوقــت الــذي توجــد 

ــة. فيــه حــاالت تســتويف المعايــري المعلن

]84] مقابلة أجرتها الكاتبة مع أحمد البدوي، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المرصية حلقوق االلجئن، 29 يناير/كانون الثاين 2022.

https://merip. ،202[ ]] أغســطس  الــرق األوســط للبحــوث والمعلومــات،  اليمنيــن”، مــروع  لــدى  ]85] بوغوميــال هــول، “أحــالم احلريــة والتنقــل 

/org/2021/08/yemeni�freedom�and�mobility�dreams

https://thepublicsource.org/yemen�ref�،202[ نوفمــرب/ تريــن الثــاين The Public Source ،1”،8] عــي الديلمــي، “حــرب منســية الجئــون مهجــرون[[ 

 ugees�war�lebanon

]87]مقابلة رسية أجرتها الكاتبة مع ناشط شاب وطالب جلوء يف األردن عرب الزووم، 20 ديسمرب/كانون األول ]202.

https://merip.org/2021/08/yemeni-freedom-and-mobility-dreams/
https://merip.org/2021/08/yemeni-freedom-and-mobility-dreams/
https://merip.org/2021/08/yemeni-freedom-and-mobility-dreams/
https://thepublicsource.org/yemen-refugees-war-lebanon
https://thepublicsource.org/yemen-refugees-war-lebanon


قدمــت مكاتــب المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني، مــن جانبهــا، أســبابًا مختلفــة للوضــع 

الراهــن واللســتياء بــني االلجئــني، حيــث نفــت المتحدثــة باســم مكتــب المفوضيــة يف إثيوبيــا عــدم أهليــة اليمنيــني 

إلعــادة التوطــني، مؤكــدة أن كل مــن يســتويف المعايــري يُعــد مؤهــاًل، اعتمــاًدا عــىل مــا إذا كانــت هنــاك حصــة كافيــة 

مخصصــة مــن ِقبــل البلــدان إلعــادة توطينهــم، ومــا إذا كانــت تلــك البلــدان تقبــل أفــراًدا ُمعينــني أم ال. كمــا شــددت 

عــىل أحقيــة اليمنيــني بالتقــدم بطلــب جلــوء واالعــرتاف بهــم كالجئــني، وفًقــا ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة والوطنيــة 

ذات الصلــة، مشــرية إىل أن جميــع المواطنــني اليمنيــني الذيــن قدمــوا إىل إثيوبيــا منــذ 1 ينايــر/ كانــون الثــاين 2015 

حصلــوا عــىل اعــرتاف كالجئــني منــذ الوهلــة األوىل )عــىل أســاس دعــوى ظاهــرة الوجاهــة(.]88] 

ــح  ــاك: »تُمن ــني هن ــع االلجئ ــر، وض ــامية يف م ــة الس ــب المفوضي ــم مكت ــة باس ــف، المتحدث ــوى رشي ــت رض تناول

األولويــة للحــاالت الــي تحتــاج إىل احلمايــة. إعــادة التوطــني هــي واحــدة مــن ثالثــة حلــول مســتدامة تُمنــح اللجئــني، 

لكــن يتعــنّي عــىل المفوضيــة مراعــاة معايــري البلــد المضيــف. ففــي حــني تــويص المفوضيــة بإعــادة التوطــني، يبقــى 

القــرار النهــايئ بالقبــول أو الرفــض بــني يــدي البلــدان الــي تســتقبل االلجئــني المــراد إعــادة توطينهــم. بشــكل عــام، 

ــك،  ــم. فضــاًل عــن ذل ــة فقــط مــن االلجئــني مــن كافــة اجلنســيات عــىل مســتوى العال ــاد توطــني واحــد يف المائ يُع

ــب االلئج  ــول طل ــتيفاؤها لقب ــب اس ــي يج ــدة ال ــري المعق ــن المعاي ــة م ــني لمجموع ــادة التوط ــألة إع ــع مس تخض

وملتمــس اللجــوء، حيــث تختلــف مــن بلــد إىل آخــر. تمــر العمليــة بعــّدة مراحــل، بمــا يف ذلــك المقابــالت الشــخصية 

لضمــان المصداقيــة، ويتمثــل دور المفوضيــة يف تقديــم »توصيــة« أو »عــرض« احلــاالت، إال أن القــرار النهــايئ يُتخــذ 

مــن ِقبــل الســلطات المختصــة يف البلــد الــذي ســيُعاد توطــني االلئج فيــه«.]89] مــن جهــة أخــرى، أكــدت المتحدثــة 
باســم مكتــب المفوضيــة يف إثيوبيــا أن معايــري ورشوط اللجــوء وإعــادة التوطــني تنطبــق عــىل جميــع اجلنســيات.]90]

]88] كيســوت جــربي إغزيابــر، المســؤولة اإلعالميــة يف المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف إثيوبيــا، مراســالت بالربيــد اإللكــروين مــع 

ــمرب/كانون األول ]202. ــة، ]2 ديس الكاتب

]89] رضــوى رشيــف، المتحدثــة باســم المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف مــرص، مراســالت عــرب الربيــد اإللكــروين، 22 ديســمرب/كانون 

األول ]202.

]90] كيســوت جــربي إغزيابــر، المســؤولة اإلعالميــة يف المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــن يف إثيوبيــا، مراســالت بالربيــد اإللكــروين مــع 

ــمرب/كانون األول ]202. ــة، ]] ديس الكاتب



االستنتاج

رغــم تأكيــدات المفوضيــة الســامية أللمــم المتحــدة لشــؤون االلجئــني بعــدم التميــزي يف المعاملــة ضــد اليمنيــني 

مقارنــة بغريهــم مــن االلجئــني وطالــي اللجــوء، يشــري النشــطاء يف البلــدان المضيفــة إىل تعليــق البــت يف إجراءاتهــم 

وافتقــار االلجئــني اليمنيــني للحمايــة وفــرص إعــادة التوطــني، بمــن فيهــم ذوو االحتياجــات الصحيــة والنســاء 

المعرضــات للخطــر. كمــا يؤكــد النشــطاء أن عــدد االلجئــني اليمنيــني الذيــن أُعيــد توطينهــم حــى اآلن ال يــكاد يُذكــر.

يفّضــل عــدد مــن االلجئــني اليمنيــني احلصــول عــىل تصاريــح إقامــة بموجــب جــوازات ســفرهم، رغــم التكلفــة 

الباهظــة المرتتبــة عــىل ذلــك، ويُعــزى ذلــك إىل أن احلصــول عــىل اإلقامــة بموجــب بطاقــات اللجــوء الصــادرة عــن 

المفوضيــة الســامية ال يَســمح لهــم بالســفر والتنقــل. يعــاين االلجئــون اليمنيــون مــن تــردي ظروفهــم االقتصاديــة، 

وغــالء أســعار اإليجــارات، وانعــدام فــرص العمــل، وتنامــي الفقــر. يجــد البعــض فرصــة عمــل يف مطاعــم ومقاهــي 

ومحــالت تجاريــة مملوكــة ليمنيــني. ويف ظــل االفتقــار إىل الرعايــة الصحيــة واخلدمــات التعليميــة، بــات مســتقبل 

ــد مــن األطفــال والشــباب يف غياهــب المجهــول. العدي

ــريت  ــث تغ ــني، حي ــاع االلجئ ــور أوض ــن تده ــت م ــة فاقم ــة عالمي ــانية ومالي ــة إنس ــا يف أزم ــة كورون ــببت جائح تس

سياســات المفوضيــة بســبب تنفيــذ تدابــري احرتازيــة الحتــواء اجلائحــة، وبــات مــن الصعــب عــىل االلجئــني وطالــي 

ــد  ــري. كان التواصــل وحجــز المواعي ــك التداب ــة وغريهــا مــن المنظمــات بســبب تل اللجــوء التواصــل مــع المفوضي

ــدد صعوبــات يف احلصــول عــىل  يتــم فقــط عــرب الهاتــف أو الربيــد اإللكــرتوين أو تطبيــق زووم، وواجــه الوافــدون اجلُ

موعــد لتقديــم طلــب التســجيل لــدى المفوضيــة.]91] أدى تفــي اجلائحــة إىل تفاقــم محنــة االلجئــني يف ظــل غيــاب 

الدعــم، وارتفــاع نســبة البطالــة حيــث أُغلقــت العديــد مــن المحــال التجاريــة والمطاعــم الــي كان يعمــل فيهــا 

معظــم االلجئــني بأجــر يومــي. تتحمــل البلــدان الناميــة العــبء األكــرب مــن تدفقــات االلجئــني، حيــث تســتقبل أعــداًدا 

كبــرية مــن االلجئــني يف بيئــات يصعــب فيهــا العثــور عــىل وظائــف أو الرعايــة الصحيــة اجليــدة. عــىل هــذا األســاس، 

مــن الــروري اعتمــاد تغيــريات ملموســة للتخفيــف مــن وطــأة الظــروف الصعبــة الــي يعيــش يف ظلهــا اليمنيــون 

وغريهــم مــن االلجئــني يف البلــدان المضيفــة، وضمــان تمتعهــم بحقوقهــم القانونيــة )المنصــوص عليهــا يف القانــون 

الــدويل( عــىل أســاس منصــف.

]]9] مقابلــة رسيــة أجرتهــا الكاتبــة مــع ممثلــن عــن اجلاليــة اليمنيــة يف إثيوبيــا، امــرأة ورجلــن، عــرب الواتســاب، 30 نوفمــرب/ تريــن الثــاين ]202 و17 ديســمرب/ 

كانــون األول ]202.



التوصيات

للمجتمع الدويل ومقر المفوضية السامية أللمم المتحدة لشؤون االلجئني يف جنيف:

مطالبــة الــدول والمنظمــات باالضطــالع بــدور فّعــال يف احتــواء االلجئــني اليمنيــني وضمــان المســاواة يف 	 
احلقــوق بينهــم وااللجئــني مــن جنســيات أخــرى.

تعزيز معايري الشفافية والنظر يف المزاعم المتعلقة بوجود فساد وتميزي ممارس ضد فئات من االلجئني.	 

الموافقــة عــىل مزيــد مــن طلبــات إعــادة توطــني االلجئــني لليمنيــني، والتأكــد مــن أن اختيــار األفــراد تســتند إىل 	 
حاجتهــم للحمايــة الدوليــة، بغــض النظــر عــن اجلنســية.

توصيات لمكاتب المفوضية السامية عىل المستوى الُقطري والمنظمات الرشيكة المحلية:

ــارات السياســية 	  ــًدا عــن االعتب ــا إنســانية بالدرجــة األوىل، بعي ــني باعتبارهــا قضاي ــا االلجئ التعامــل مــع قضاي
ــارات. وغريهــا مــن االعتب

توثيــق مختلــف أوجــه االضطهــاد الــي يتعــرض لهــا اليمنيــون يف بلدهــم األم، هــذا قــد يدفــع مكاتــب المفوضيــة 	 
الُقطريــة إىل ترسيــع عمليــة تحديــد وضــع اللجــوء.

تقديــم توصيــات للــدول المســتقبلة تعكــس الظــروف اإلنســانية المتدهــورة اللجئــني اليمنيــني وتشــجيعها عــىل 	 
منحهــم فــرص إعــادة التوطــني.

تنفيذ مشاريع لتمكني االلجئني ومساعدتهم عىل اكتساب المهارات وتعزيز سبل كسب العيش.	 

دعم االلجئني من خالل توفري خدمات التعليم والصحة ومصادر الرزق.	 

تشكيل جلنة طوارئ لمساعدة االلجئني المعرضني للخطر.	 

معاملة االلجئني اليمنيني عىل قدم المساواة مع غريهم من االلجئني من جنسيات أخرى.	 

بناء قدرات الموظفني العاملني يف المفوضية لتحسني أسلوب معاملتهم اللجئني.	 

تعليم الطالب اليمنيني اللغتني المحلية واإلنجلزيية يف البلدان الي يوجدون فيها.	 

تعزيــز المشــاريع الــي يديرهــا االلجئــون والمشــاريع الــي تـُـدار مــن المنــازل عــرب توفــري الدعــم مــن خــالل قــروض 	 
التمويــل األصغــر والتدريــب المهين.

تقديم منح جامعية اللجئني اليمنيني لمساعدتهم عىل استكمال دراستهم.	 

تقديم مساعدات نقدية كافية لعدد أكرب من األرس.	 

تعزيز مستوى الوعي بني االلجئني اليمنيني باخلدمات المتاحة من ِقبل المفوضية.	 



توصيات للرواد المجتمعيني ونشطاء اجلاليات اليمنية:

منارصة قضايا االلجئني اليمنيني للفت انتباه المجتمع الدويل إىل معاناتهم.	 

رفع مستوى الوعي بشأن وضع االلجئني اليمنيني وحقوقهم.	 

تشكيل جلان تُعى بمساعدة االلجئني يف الدول المضيفة.	 

تعزيــز مســتوى الوعــي لــدى االلجئــني اليمنيــني بحقوقهــم وباخلدمــات الــي تقدمهــا المفوضيــة الســامية أللمــم 	 
المتحــدة لشــؤون االلجئــني، وتنظيــم ورش عمــل تدريبيــة وتأهيليــة.



عـــن الكـــاتب

والتنميــة  إللعــالم  قــرار  مؤسســة  رئيســة  هــي  العبــي  قبــول 

ــز دور  ــا وتركــز عــىل تعزي ــي تتخــذ مــن تعــز مقــرًا له المســتدامة، ال

اإلعــالم اليمــين. كمــا أنهــا عضــو مؤســس يف مجتمــع وجــود، وهــي 

مبــادرة لمســاعدة االلجئــني اليمنيــني يف مــر، إىل جانــب عضويتهــا 

يف مبــادرة لمــار الدوليــة “أصــوات الســالم والتضامــن النســوي”. 

قبــول هــي إحــدى المشــاركات يف منتــدى ســالم اليمــن.

منتــدى ســالم  إصــدارات  مــن سلســلة  كجــزء  التقريــر  هــذا  أُعــّد 

اليمــن، وهــو مبــادرة لمركــز صنعــاء تســعى إىل تمكــني اجليــل القــادم 

ــراط يف  ــن االنخ ــدين م ــع الم ــطاء المجتم ــين ونش ــباب اليم ــن الش م

القضايــا الوطنيــة احلرجــة.



ــاث  ــز أبح ــو مرك ــتراتيجية ه ــات االس ــاء للدراس ــز صنع مرك
ــي،  ــاج المعرف ــر اإلنت ــارق عب ــداث ف ــى إح ــعى إل ــتقل يس مس

ــاور. ــم المج ــن واإلقلي ــى اليم ــاص عل ــز خ ــع تركي م

sanaacenter.org
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