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 خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين
 مة في اليمنأثر األز

 2015 ثانينوفمبر/تشرين ال 15

، الحالي نتيجة الصراع اليمن المدنيين منتدفق ل المشاركة في االستجابة اإلنسانية الجهات الفاعلة تلتزم
 .إيجاد حلول دائمة، في انتظار اليمن لفارين منالحماية لو المساعدات المنقذة للحياةتوفير ب

 

 *من اليمن إلى البلدان المجاورةتحركات السكان 

التحرك من/إلى              جيبوتي             الصومال             إثيوبيا              السودان              
 المجموع         

 ناليمنيو 15,761 3,091 1,075 439 20,366

 نالصوماليو 296 26,196 2,515 18 29,025

 جنسيات أخرى 11,526 218 166 1,301 13,211

المواطنون  1,904 0 7,472 3,800 13,176
 نالعائدو

 المجموع 29,487 29,505 11,228 5,558 75,778

 

 2015أكتوبر/تشرين األول  29 حتىاألرقام (، 000,511 عمانسلطنة و 39,880المملكة العربية السعودية )*
 

 توزيع الوافدين بحسب البلدان           توجهات الوافدين بحسب فئاتهم             

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 التطورات آخر

ون من بينهم هم مواطن %44و، أعمال االعتداءات شخص اليمن منذ بدء 000 165غادر أكثر من 

  .نوصومالي %17يمنيون و %31ثالثة و من دول 

الصراع القائم وتفاقم األزمة  على الرغم من

الجئ  70,000اإلنسانية، وصل حوالي 

من إثيوبيا معظمهم  –وطالب لجوء ومهاجر 

القوارب إلى اليمن عن طريق  –والصومال

 بحلول نهاية أكتوبر/تشرين األول.

 

وتوقف الوفود إلى اليمن في األسبوع األول 
ج خلي تعرضمن نوفمبر/تشرين الثاني مع 

 إلعصارين. عدن

 

 

 األول أكتوبر/ تشرين 29 حتى أوليةأرقام 

2015  

166,658 

 خارج اليمنشخصاً 
 

75,778  

جيبوتي وإثيوبيا والصومال  وافداً من

 والسودان.

23,594 

 29 حتى) شخصاً حصلوا على الدعم

، المنظمة 2015أكتوبر/تشرين األول 

 الدولية للهجرة(
 

 نوع الجنس
 نيمنيو

 

 

 صوماليون*

 

 

 التمويل المطلوب

دوالر  36,412,375

 *أميركي

 
*الطلب المفصل من خطة االستجابة اإلقليمية 

 –لالجئين والمهاجرين أكتوبر/تشرين األول 

 2015األول  ديسمبر/كانون
 

السودان
4%

إثيوبيا
17%

جيبوتي
23%

الصومال
56%

37%  أطفال %32          نساء %31      رجال

24% %26      رجال  %50           نساء   أطفال
 بيانات من الصومال*

جنسية مختلفة منذ  27ثالثة من في دول مواطن  51,000وأمنت تذاكر سفر لـ تحركات األفراد وإقامتهمعمان أنها سهلت سلطنة أوضحت 1
 2015يوليو/تموز ومايو/أيار  الممتدة بين فترةفي العمان  سلطنة يمني وصلوا إلى 500عمان أن  سلطنة حكومة أفادت. كما 2015مارس/آذار 

 عمان. سلطنة ويقيمون حاليًا في

 

 التحركات الشهرية من وإلى اليمن
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 جنسيات أخرى

نالوافدون اليمنيو  

نالوافدون الصوماليو  

نالمواطنون العائدو  

 ريلبو       يونيو       مايو       أنوفمبر  أكتوبر       سبتمبر      أغسطس     يولي

عمانسلطنة   

المملكة العربية 

 السعودية

 الصومال

 جيبوتي

 إثيوبيا

 السودان

من اليمن المغادرة  

إلى اليمن الوفود  

 15-يناير 15-فبراير 15-مارس 15-بريلأ 15-وماي 15-يونيو 15-يوليو 15-أغسطس 15-سبتمبر 15-أكتوبر



 لالجئين والمهاجرين لالستجابة اإلقليمية 3التحديث 
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  )موجز(األولويات اإلقليمية 

  في المنطقة.منسق وشامل  جهمن خالل ن انيوإنس ومنظم من اليمن من التحرك بشكل آمنتمكين الفارين 
 د.كريمة في البالوعلى إقامة عند وصولهم ن، وبخاصة ذوي االحتياجات الخاصة، على الحماية والدعم حصول السكان المتضرري 
 ن على حلول دائمة.حصول الالجئين والعائدين والمهاجري 
 وتعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنيةالهجرة المختلطة تعقيدات تدفقات عالجة واإلقليمي( لم الوطنيعزيز الشراكات )على المستويين ت.  

 الواقع أرض من قصة

 التنسيق اإلقليمي – اإلنجازاتأبرز 

/تشرين نوفمبر 6، ورشة عمل مشتركة بين الوكاالت في ى المقر الرئيسيوومستعلى المستوى اإلقليمي  شؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة،ل المنسق اإلقليميعقد 

هجرة المختلطة، لواألمانة اإلقليمية ل ولجنة اإلنقاذ الدولية لالجئين جييالنرو ركي والمجلسمجلس الالجئين الدانمبمشاركة والمنظمة الدولية للهجرة قيادة ب الثاني في نيروبي،
 فجواتيل تحل؛ وفي اليمنللوضع الحماية  استجاباتوتناولت ورشة العمل أ( استعراض المكاتب اإلقليمية والقطرية والميدانية. المقر الرئيسي و ن منبما في ذلك موظفو
فعيل د( تو ،والشراكاتالتنسيق  مراجعةج( و، واالستجاباتتحليل الالحماية و مراقبةتعزيز  بهدفب( إدارة البيانات والمواءمة، متطلبات و واالستجاية الحماية اإلقليمية

 .استراتيجية خليج عدن

 EUـ ب اجتمع المكتب أيضاً . وورشة العمل واالحتياجات نتائج على إلطالعهاوالمتمركزة في نيروبي الجهات المانحة بشؤون الالجئين ل التنسيق اإلقليمي مكتب اجتمع
CapNestor  خليج عدناستراتيجية المساهمة في  كجزء منلمناقشة جهود بناء قدرات خفر السواحل في المنطقة. 

ل الحكومة على ممث وافقدية(، المملكة العربية السعو)في الرياض باإلنابة والممثل اإلقليمي شؤون الالجئين ل اإلقليمي منسقالعمان بين المفوضية وسلطنة لقاء في خالل و

طلب اللجوء في السلطنة وتقديم المساعدات ب ينليمنيوعدم السماح ل(، /آذارمنذ مارس مختلفة جنسية 27من  51,000حوالي مواطني الدول الثالثة ) تسهيل عبورسياسة 

 .العمانية لألعمال الخيرية الهيئةاليمن )حضرموت والمهرة( من خالل  فيلمحافظات الشرقية إلى ااإلنسانية 

/تشرين األول، والتقى نوفمبر 15في  ،الرياض ،عاصمة المملكة العربية السعودية ،مرافقوفد منظمة الدولية للهجرة، مع ، المدير العام للالسفير وليام السي سوينغوزار 

ركزت الزيارة و .اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان الملك مركزعلى شرف العام ، المالربيعة  الدكتور عبد هللاالسعودية وب وزارة الخارجية مقر محمد فياألمير تركي بن ب
ه تقد اجتماع فني حضرع  كما  المنطقة.واإلنساني في اليمن  الدولية للهجرة  المنظمة عملالدولية للهجرة ودعم على التعاون المتنامي بين المملكة العربية السعودية والمنظمة 

 وتم الحصول على. وركز على اقتراح الصومالمن الزيارة في اليوم الثاني  اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان الملك مركزلمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية، في مقر ا
 الشكل المناسب، وإعادة النظر فيه.لى مراجعة االقتراح بوتم االتفاق ع اإلنسانية واألعمال لإلغاثة سلمان الملك مركزمن الزمالء  التغذية الراجعة من

 المنظمات المشاركة في االستجابة

م وصندوق األمواليونيسف والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  لالجئين والخدمة المدنية الدوليةجي يالنرو والمجلسالدولية للهجرة  المنظمةاإلنقاذ الدولية وولجنة  مجلس الالجئين الدانماركي

اً في تقديم الحماية والدعم لالجئين والمهاجرين والعائدين الفارين من اليمن إلى شريك 48، يساهم النداءفي هذا تشارك  وكاالت 10 في حين أنوومنظمة الصحة العالمية. المتحدة للسكان وبرنامج األغذية العالمي 

  جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان.

 

غ من العمر تبلطفلة  فطومة هي فعلى سبيل المثال،. إلى األطفالبالنسبة  سيما ال شاقة اللجوءأن حياة من ال بد 
 وتلعب في أن تركضهناك استطاعتها بكان . عاشت مع عائلتها الممتدة في اليمنعامين ونصف العام وقد 

 .إلى أوبوك في جيبوتي انتقلت عائلتها فجأةً ، 2015/آذار مارسوفي الخارج. 
 

 ،ما انقسمت العائلة سرعانو .وعدم توفر المياهرتفاع درجات الحرارة ال نظراً  قاسية كانت الحياة في أوبوك
 و فيهالذي  أخيها عبد العزيز،نقل وكان الهدف . فطومة، إلى مدينة جيبوتي فيهم منأفراد منها، سبعة  وانتقل

أفراد سائر بقي و المناسبة.الرعاية الطبية ، إلى مكان قريب من من مرض خطيريعاني الخامسة من العمر و
 .األسرة في أوبوك

 

من اليمن. مدينة  العام العامين ونصفصورة: فطومة ابنة 
. المفوضية السامية لألمم المتحدة 2015جيبوتي، سبتمبر/أيلول 

 لشؤون الالجئين/ د. لوسويتي

يز، العز ن تلعب مع عبدأ لفطومة ال يمكنوالمدينة  في صغيرةال من شقتهمفطومة وعائلتها نادراً ما تخرج  
 ليبقىتسعى جاهدة هي عبد العزيز ول الدائمةالرعاية  ةمقدم هي ،عاما( 20، ماريا )اوالدتهم .بسبب مرضه

هذا األمر  .الكثير من الوقت ألخيهاماريا تكرس  فهم لماذا أصغر من أن تولكن فطومة  سعداء.أطفالها الثالثة 
 .صغيرةال إلى الفتاةبالنسبة  مربك جداً 

 
ما ل كالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بالمفوضية  تقوم واالتحاد اللوثري العالمي،فريقي اإل العمل اإلنسانيمنظمة  وتحديداً من خالل شركائها، 

العالج  باإلضافة إلى، المادي والمالي والدعم النفسي واالجتماعي الذي تحتاجه العائلة بشدة الدعمذلك  يشملو فطومة الضعيفة.لتقديم الدعم لعائلة  بوسعها
 .الطبي لعبد العزيز

 

  جهات االتصال:

 RRCYemen@unhcr.orgلوضع في اليمن الخاص باشؤون الالجئين ل المنسق اإلقليميمكتب 

 drd@iom.int prd@iom.intمكتب المنظمة الدولية للهجرة اإلقليمي لشرق إفريقيا والقرن اإلفريقي 

 http://data.unhcr.org/yemen -اإلقليمية بوابة الروابط: ال
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