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 اليمن 

 الوقائع صحيفة
 2016 بريل،إ

 

 عليها الضوء تسليط ينبغي مقتطفات

154,811 

 بالمواد تزويدهم األشخاص، ممن تم 

 2016 يناير منذ الغذائية غير

1,283 

 توفير الالجئون، ممن تم األطفال
 يناير لهم منذ الطفل" حماية "خدمات
2016 

4,165 

الالجئين، ممن تم تقديم  عائالت

 يناير لها منذ النقدية المساعدات

2016 

39,962 

 منذ اليمنية السواحل إلىعدد الوافدين 

 2016 يناير

 لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  الساميةُوجود تمثيل لمفوضية 

 :المفوضية مكاتب

 :تقع في المقار التالية مكاتب 9

 كل من صعدة، في الميدانية والمكاتب في عدن، الفرعي المكتب صنعاء، المفوضية في ممثلية
 المندب منطقة باب في االستقبال مراكز(. التابعة لمحافظة لحج) ومنطقة خرز إب، الحديدة،

 باإلضافة إلى مكتب دعم احتياطي، يتخذ من عمان(. شبوة محافظة) وميفعة ،(محافظة تعز)
 .مقرا له (األردن)

 :الموظفين

 محليا موظفا 126

 دوليون موظفون 28

 

من هم السكانية م المجموعات التمويــــــل
 مفوضية الموضع اهتمام 

مليون  128.6 المبلغ المطلوب:

 دوالر أمريكي

 مايو 5 في مسجل هو كما التبرعات إجمالي

 مليون 27.2 وصل إلى نحو 2016

 دوالر أمريكي

   واألشخاص النازحون داخليا اللجوء،  وطالبي الالجئين،من  ماليين 3

 المنشأ بلد بحسب

األشخاص، إجمالي 

ممن هم موضع 

 االهتمام

 اللجوء طالبي

 

 الالجئون 

 

 البلد

 الصومال 253,769 - 253,769

 أثيوبيا 5,770 7,979 13,749

 جنسيات أخرى 8,558 1,791 10,349

 النازحون في اليمن - - 2,755,916

 اإلجمالي  268,097 9,770 3,033,783
 

ُممَول

21%

الفجوة

79%

 توزيع يستفيدون من عدن في األشخاص النازحون داخليا 

لألمم السامية المقدمة من المفوضية  الغذائية غير المواد

تصوير إي.  .2016 أبريل 10. المتحدة لشؤون الالجئين 

 الُدعيس مفوضية شؤون الالجئين



 

 
         -   

2 
 hyung@unhcr.org الخارجية، العالقات مسؤول هيونغ، سوجين  :للتواصل

 UNHCRYemen :الموقع في الفيسبوك وعلى UNHCRYemen :الموقع في تويتر على متابعتنا يرجى المعلومات، من لمزيد

  

 
  الشركاء مع العمل

 

  الحضرية المناطق في اللجوء وطالبي بالنسبة لالجئين القطاعات متعددة االستجابة لألمم المتحدة لشؤون الالجئين الدور الريادي في أعمال الساميةتتولى المفوضية 
 شموال إزاء عملية التخطيط االستراتيجي،  والتنسيق أكثر تخطيط لضمان لالجئين"  كذلك، فقد قامت المفوضية بتدشين "أنموذج تنسيقي. لالجئين خرز مخيم وفي

 المنتظم التفاعلالحرص على  وفي هذا الخصوص، يتم. اليمن في الالجئين ومساعدة حماية أجل المفوضية من من جانب الموارد وحشـد الخدمات، وتقديم التشغيلي،
 .الالجئين أيضا مجتمع قادة ومع والوطنية، الدولية منها الحكومية، غير المنظمات ومع والمحلي، الوطني المستوى على السلطات مع

 الحتياجات  الستجابةوذلك لالمخيمات وتنسيق أنشطة وإدارة /المعنية بتوفير المأوىالعمل مجموعة و الحماية عمل مجموعةالمفوضية الدور الريادي في  تتولى
 المنظمة مع ك بالشراكةوذلالسكانية  المعني بالتحركات العمل كما تتولى المفوضية الدور الريادي في فريق. اليمن أرجاء كافة في داخليا األشخاص النازحين

 .اليمن في الداخلي النزوح المتعلقة بخصائص واالتجاهات البيانات ونشر وتحليل، لجمع،وذلك  للهجرة الدولية
 

 الرئيسية األنشطة

 جانب الحماية
 للمفوضيةالرئيسي الهدف  يكمنُ و. 1967 لعام وبروتوكولها 1951 لعام الالجئين اتفاقية على الموقعة العربية منطقة شبه الجزيرة في الوحيدة الدولة تُعد اليمن 

 الهجرةتحركات و الالجئين تحركاتيشمل  أوسع   سياق   وذلك ضمنية المتاحة لالجئين الحفاظ على المساحة الحاللألمم المتحدة لشؤون الالجئين في  السامية
 بأعمال التسجيل، هذا الجانب؛ القيام  ويشمل. اللجوء وطالبي لالجئين، الحماية لتنفيذ أنشطة شركائها خالل وفي هذا الصدد، تقوم المفوضية بالتنسيق ومن. المختلطة
 على القائم العنف من والناجين لألطفال، المقدمة وتوفير الخدمات النقدية ، وتقديم المساعدات الحمايةالمشكالت المتعلقة ب ورصد ،وضع اللجوء وتحديد والتوثيق
اللجوء  وطالبي الالجئين المفوضية برصد أوضاع مجتمعية ، باإلضافة إلى قياممن خالل األنشطة ال الحمايةتقديم في بُلدان ثالثة، و التوطين وإعادة، الجندر

 .سراحهم إطالق أجل من المعنية السلطات مع والعملالمحتجزين 
 وفي هذا الخصوص، . الصراعاستمرار  من الرغم على اليمن إلىالوفود  األفريقي القرنومنطقة أفريقيا  شرق من والمهاجرون اللجوء الالجئون وطالبوا يواصل

وتوثيق  للحياة لهؤالء األشخاص، المنقذة اإلنسانية المساعدة وتقديم الُجدد،الوافدين والقيام بفحص  المناطق الساحلية التواجد لمراقبةفي  المفوضية وشركائهاتستمر 
 .عدن إلىتسهيل إنتقال األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة وكذا  التعرف عليهم،اللجوء ممن تم  طالبي

 األشخاص النازحين  من الكبيرة التجمعات إلى في أعمالها لتشمل الوصول بالتوسع تقوم المفوضية وشركاؤها الحماية،مجموعة عمل الدور الريادي في لتوليها و
 .والنقدية والقانونية واالجتماعية النفسية الدعم/ المساعدة وتقديم الحماية،لمشكالت تتعلق ب رصدعمليات  إجراء خالل لهم وذلك من المضيفة والمجتمعات داخليا ،

 التعليم
 العام، كما تقوم التعليم فيمن اإللتحاق  الالجئين األطفال بهدف تمكين والتعليم التربية وزارة لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالتنسيق مع الساميةالمفوضية  تقوم 

 مساحات وتوفير، العمليات الحساب البسيطةوتعلم  والكتابة األمية، محو فصول ذلك؛ في بما لألطفال، الرسمي غير برنامج للتعليم بتنظيم المفوضية وشركاؤها
 .للطفل صديقة

 الصحة
 األولية، الصحية الرعاية بخدمات اللجوء وطالبي الالجئين لألمم المتحدة لشؤون الالجئين على تزويد الساميةالمفوضية  تعمل الشركاء المعنيين، مع بالتعاون 

المفوضية تقوم  عن أن وأعمال االستجابة في هذا الشأن، فضالا  اإليدز /الُمكتسب البشرية المناعة نقص فيروس من والوقاية اإلنجابية، الصحة وخدمات واألدوية،
 .المستشفيات إلى الطارئة وكذا الحاالت مزمنة أمراض من يعانون الذين األشخاص وإحالة النفسية، مجال الصحةفي  الدعم بتقديم

 الغذائية غير والمواد المأوى
  المواد لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتوزيع  الساميةالمخيمات ، قامت المفوضية وتنسيق أنشطة وإدارة  /المعنية بتوفير المأوىولكونها الرائد في مجموعة العمل 

 ألكثر الطوارئ حاالت في المأوى محافظة، باإلضافة إلى توزيع مستلزمات 22أصل  محافظة من 20 في شخص نازح  420,000  من أكثر لىع الغذائية غير

المراكز  تأهيل الرامية إلعادة المفوضية بذل جهودها عليه، تواصلو. 2015 في شهر مارس الصراعتفاقم  من األشخاص النازحين داخليا وذلك منذ 14,000 من

مجموعة العمل هذه تستبدل أن مع و. العشوائية المستوطنات في من متطلبات المأوى االحتياجات المستقلة، فضال عن أنها قد عملت على تلبية الجماعية، والمنازل
 .حدة على حالة كلذلك حسب و النازحة العائالت على الخيام بموجبها توزيع تكون هناك استثناءات يتم قدإال أنه المخيمات،  سياسة

  الناجمة الفيضانات لمواجهة حالة كاستجابة الغذائية غير والمواد المأوى المتعلقة بتوفيراألعمال لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بتنسيق  الساميةقامت المفوضية 

 المواد وتوزيع لالحتياجات، تقييم عمليات هذه؛ إجراء وتضمنت أعمال االستجابة. 2016 أبريل 14 و 13 يومي البالد أنحاء التي هطلت في الغزيرة األمطار عن

 .المتضررة للمجتمعات اإليواء ومستلزمات الغذائية غير
 

 التحديات 
 

 االجتماعي، في الوضع أدى ذلك إلى تدهور  األساسية، توافر الخدماتفي  وانقطاع المدنية، التحتية الذي تعرضت له البنية للتدمير ونتيجة 2015 مارس أواخر منذ 

 إمكانية الوصول على سلبا قد أثرت ،المستمرة والقيود األمن، وفضال عن ما تقدم، فإن انعدام. اليمنيين بالنسبة لجميع كبير بشكل اليمن في واإلنساني واالقتصادي
 .إليهم اإلنسانية المساعدات وإيصالقطاعات كبيرة من السكان المتضررين  إلى

 إلى وبالنظر. التشغيلية التحديات من عددظهور ، إلى وصعدة الحديدة إب، كل من؛ عدن، شؤون الالجئين في ميداني لمفوضيةوقد أدى التوسع في اإلنتشار ال 
بقاء  ضمان أجل من الطويل المدى على واالحتفاظ  بالموظفيناإلبقاء/ فقد واجهت لمفوضية صعوبات عدة في  اإلدارية، والعقبات الُمضطربة، األمنية الظروف

 .وضمان العمل بكفاءةتقنية  خبرةالإدارية و قيادةال
 

 

 
 مرصودة مساهمات غير قدموا الذين المانحين المقدمة من السخية للمساهمات لألمم المتحدة لشؤون الالجئين اإلعراب عن امتنانها الساميةمن جانبها، تود المفوضية 

: برنامج العملية، وعلى النحو التالي في مباشر بشكل التالية، ممن ساهمت المانحة للجهات وكذلك العام، هذا خالل للمفوضية مخصصة مساهمات واسع نطاق وعلى
 من الجهات المانحون| األمريكية المتحدة الواليات|  سويسرا|  السويد|  السعودية العربية المملكة|  اليابان|  لليمن اإلنساني المجمع صندوق|  األوروبي االتحاد|  كندا

  الخاصة


