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 WithRefugees#نقف معا ل -اليوم العالمي لالجئين 

ونحن نعيش في عالم حيث الصراع واالضطهاد يجبر آالف  األفراد و  العائالت على الفرار للنجاة بحياتهم كل يوم.   
بلغ  مليون شخص منذ نهاية عام  6..3، ان عدد من شردوا  اليوم "المتغيرات العالمية" تقرير المفوضية السنويلووفقا 

مليون من  النازحين داخل   81.4لبي اللجوء، وما ال يقل عن  مليون طا 6.5مليون الجئ،   50.6،  منهم .510
من  0مليون مشرد بل و تجاوزها.  و يعني ذلك ان  31ال  بلدانهم.  هذه اول مرة  في التاريخ يصل فيها المشرين  الى

ود مستوى مع وج –شخص على مستوى العالم اصبح اآلن إما طالب اللجوء أو نازحا داخليا أوضمن الالجئين  006كل 
   .عالي من المخاطر التي لم لها المفوضية

ويعد إجمالي هذا العدد من  -مليون يمني  5.4، مما الى  تهجير.510الحرب األهلية في اليمن، تصاعدت في مارس 
المهجرين خالل عام األعلى مقارنة ببقية الصراعات الدائرة حول العالم كما ان العدد هذا تجاوز عدد سكان العاصمة 

 01،111الجئ معظمهم من الصومال، في حين أن ما يقرب  501،111صنعاء. وال يزال اليمن يستضيف حوالي 
شخص  إلى سواحل اليمن كل شهر قادمين من الشرق ومن القرن األفريقي  للبحث عن فرص األمن وسبل العيش في 

م الجزيرة العربية التي وقعت على اتفاقية األم اليمن أو في دول الخليج . الجدير بالذكر اليمن هي البلد الوحيد في شبه
 0530وبروتوكولها لعام  05.0المتحدة لالجئين عام 

يونيووذلك إحتفاء وتقديرا للصمود والشجاعة وروح المثابرة  51تحتفل المفوضية باليوم العالمي لالجئين في كل عام يوم 
ل تضامن والدعم لكلالجئين يعد لحظة مهمة للجميع إلبداء المليون شخص حول العالم كما ان اليوم العالمي  31ألكثر من 

 على الفرار وترك مواطنهم. اوهؤالء ممن أجبر

ت مدينة أفي اليمن يحتفل مكتب المفوضية والشركاء باليوم العالمي لالجئين بتنظيم سلسلة من الفعاليات الخاصة.  حيث بد
السلسة من الفعاليات إحتفاء باليوم العالمي لالجئين. تحت شعار  الثاني من يونيو بافتتاح هذهفي  عدن وفي وقت مبكر 

حيث أخذت لجنة الشباب الالجئين في عدن زمام المبادرة في تنظيم حدث ثقافي  "،WithRefugees"لنقف معا # 
ت امتميز شمل الخطابات واألغاني والرقصات من مختلف فئات الالجئين كما شاركت المنظمات غير الحكومية ومجموع

ليوم العالمي لالجئين في جنوب باشخص من الالجئين و مشاركين من المجتمع المضيف وكان هذا أول حدث  811الشباب 
 البالد منذ بدء تصاعد الصراع.

 05.0إن العالم بحاجة إلى تجديد التزامه باتفاقية الالجئين لعام  وفي مشاركتة في الحفل قال عضو لجنة الشباب الالجئين "
 ا المعلنة.  لتوفير مالذ آمن ولمساعدة الالجئين إلستعادة حياتهم إلننا ال يمكننا الفشل" .  ومبادئه

ي اجواء ستقوم المفوضية بتنظيم حفل إفطارجماعي ف  وفي فعالية مماثلة في العاصمة صنعاءاحتفاء باليوم العالمي لالجئين
نعاء  وشركاء المفوضية وممثلين عن الجهات الحكوميية ليلة إسالمية رمضاينة مميزة يشارك فيها جموع الالجئين في ص

كما سيشمل برنامج ما بعد العشاء مشاركات لممثلين عن الالجئين في صنعاء من سيقومون بسرد قصصهم الشخصية منذ 
 بداية رحلتهم من بلدانهم تباعا وحتى وصولهم الى اليمن والعيش فيها.

تميزت اليمن عن بقية بلدان اإلقليم بوقوفها وكرمها تجاه الالجئين  في كلمتة  "وقال ممثل المفوضية يوهانس فان دير كالو 
رغم الوضع اإلنساني المتردي في البالد ،حاليا و أكثر من أي وقت مضى فانه من المهم أن يتم الحفاظ على هذا التقليد 

ن من المساهمة في التعايش السلمي" لضمان إستفادة الالجئين من الموجودة وان كانت شحيحة مع ضرورة تمكين الالجئي
ة ن تعطلت حياتهم نتيجمواضاف السيد يوهانس فان دير كالو بقوله "الالجئون هم أشخاص ال يختلفون عن اليمنين م

نود منكم أن تقفوا معنا في المفوضية لنقف معا  –وبمناسبة اليوم العالمي لالجئين وكل يوم ، الحرب واالضطهاد
#WithRefugees ." ، 
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