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السياق العملياتي نتقدم بالشكر إلى الجهات المانحة على دعمها السخي ألنشطة المفوضية في 
فــي عــام 2021، ظلــت اليمــن تشــهد نزاعــاً محتدمــاً ال هــوادة فيــه، ممــا أدى إلــى مــا وصفتهــا األمــم المتحــدة بأنهــا إحــدى أســوأ األزمــات اليمن

اإلنســانية فــي العالــم. فــي بدايــة عــام 2021، أشــارت التقديــرات إلــى أن 21 مليــون يمنــي، أي ثلثــي الســكان، بحاجــة إلــى مســاعدات 
إنســانية، وأن ٪80 مــن الســكان يعيشــون تحــت خــط الفقــر )اســتعراض االحتياجــات اإلنســانية لعــام 2021(.

اســتمرت األزمــة فــي تدميــر االقتصــاد وعكــس مســار مكاســب التنميــة التــي تحققــت قبــل انــدالع النــزاع ومفاقمــة أوجــه الضعــف. تســبب 
فقــدان اإليــرادات الحكوميــة والقيــود المفروضــة علــى الــواردات التجاريــة وارتفــاع أســعار الســلع األساســية فــي دفــع الســكان اليمنييــن إلــى 
المزيــد مــن الفقــر وارتفــاع معــدالت البطالــة. اســتمر عــدم اســتقرار االقتصــاد الكلــي وعجــز الســلطات عــن توليــد المــوارد المباشــرة فــي 
تــرك مرافــق الخدمــات العامــة – ال ســيما الصحــة والتعليــم – غيــر قــادرة علــى تقديــم الدعــم الكافــي للســكان. فــي ظــل التنصــل وعــدم قــدرة 
النظــام الصحــي علــى االســتجابة بشــكل مناســب، اســتمرت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد19-( فــي حصــد أرواح النــاس. لــم 
يكــن ممكنــاً تنفيــذ حملــة التطعيــم، التــي حظيــت بدعــم المجتمــع اإلنســاني، إال فــي مناطــق معينــة. فــي حيــن أن الحملــة شــملت الالجئيــن، 

إال أن تنفيــذ الحملــة ســار بشــكل أبطــأ ممــا كان متوقعــاً.

ال تــزال اليمــن تعانــي فــي المقــام األول مــن أزمــة نــزوح وحمايــة حــادة. فــي حيــن أن الجهــود الدبلوماســية للتوصــل إلــى حلــول تفاوضيــة 
غارقــة فــي انعــدام الثقــة واالنقســام، تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي 286,000 ألــف يمنــي نزحــوا حديثــاً فــي عــام 2021، ال ســيما مــع 
تجــدد النــزاع فــي مناطــق مثــل مــأرب والحديــدة وتعــز وشــبوة. عــدد الســكان النازحيــن حديثــاً شــكل إضافــة إلــى مالييــن النازحيــن داخليــاً 
الذيــن يعيشــون بالفعــل فــي حالــة نــزوح مطــول. فــي عــام 2021، وصــل العــدد اإلجمالــي للنازحيــن داخليــاً فــي اليمــن إلــى مســتويات 
قياســية بلغــت 4.3 مليــون شــخص، ممــا يؤكــد أن اليمــن تجســد واحــدة مــن أكبــر أزمــات النــزوح الداخلــي بســبب النــزاع علــى مســتوى 
العالــم. فــي حيــن أنــه لــم يتــم تتبــع اتجاهــات العــودة بشــكل صحيــح، فــإن الحلــول الدائمــة للنــزوح، وال ســيما العــودة الطوعيــة، ال تــزال 

تواجــه عقبــات خطيــرة مرتبطــة بانعــدام األمــن، واالفتقــار إلــى الخدمــات وفــرص كســب العيــش، واالســتدامة.

شكر خاص للجهات المانحة الرئيسية لعام 2021:

والجهات المانحة الخاصة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك:
أســتراليا مــن أجــل المفوضيــة | الجهــات المانحــة الخاصــة مــن كنــدا | المجلــس النرويجــي لالجئيــن | قطــر الخيريــة | صنــدوق الشــيخ 

UNO-Fluechtlingshilfe | ثانــي بــن عبــدهللا بــن ثانــي آل ثانــي اإلنســاني

والجهات المانحة الرئيسية للمساهمات غير المخصصة للمفوضية:

والجهات المانحة الخاصة األخرى.

التمويل

271 مليون دوالر أمريكي
التمويل المطلوب لعمليات عام 2021

الممول 65% 

الفجوة 35% 

176 مليون دوالر أمريكي
تم استالمها حتى نهاية ديسمبر 2021

ــا  ــرب عــن امتنانن ــات المانحــة. نع ــن الجه ــدم م ــة المق ــوال الدعــم الســخي للغاي ــاً ل ــة وشــركائها ممكن ــل المفوضي ــن عم ــم يك ل
ــام 2021. ــالل ع ــاله خ ــن أع ــاهمين المذكوري للمس

ــات  ــة والمنظم ــات الخيري ــاص والجمعي ــاع الخ ــن القط ــة م ــات المانح ــم للجه ــن امتنانه ــركاؤها ع ــة وش ــرب المفوضي ــا تع كم
ــاهماتهم. ــى مس ــرى عل المفوضية / YPNاألخ

http://www.unhcr.org
http://www.unhcr.org


4 www.unhcr.org5www.unhcr.org

المفوضية في اليمن | تقرير نهاية العام 2021المفوضية في اليمن | تقرير نهاية العام 2021

ال تــزال اليمــن بلــد عبــور لألشــخاص مــن شــرق أفريقيــا والقــرن األفريقــي. فــي حيــن انخفــض عــدد الوافديــن فــي عــام 2021 بشــكل 
أكبــر ممــا كان عليــه قبــل تفشــي جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد بســبب القيــود المفروضــة علــى التنقــل )حوالــي 27,600 وافــد مقارنــة 
باالتجاهــات التــي كانــت ســائدة مــا قبــل انــدالع النــزاع عنــد 130,000 شــخص ســنوياً(، إال أن الســلطات أصبحــت، علــى نحــو متزايــد، 
ــة للمهاجريــن، إلــى  ــه. ازدادت انتهــاكات حقــوق اإلنســان المكفول ــاً ال يمكــن تحمل ــاره أمــراً يمثــل عبئ تنظــر إلــى وجــود األجانــب باعتب

جانــب تقلــص حيــز اللجــوء لالجئيــن وطالبــي اللجــوء البالــغ عددهــم 102,082 شــخص.

ال تــزال حالــة الحمايــة بالنســبة لمالييــن المدنييــن متفاقمــة. فــي حيــن أن األرقــام ال تــزال غيــر مؤكــدة، تشــير التقديــرات إلــى أن حوالــي 
2,500 شــخص مــن المدنييــن قتلــوا أو أصيبــوا بســبب العنــف المســلح فــي اليمــن فــي عــام 2021، وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 20٪ 
عــن عــام 2020 وكســراً لالتجــاه التنازلــي الــذي اســتمر لعاميــن. تشــير التقاريــر إلــى أن واحــداً مــن كل خمســة ضحايــا كان مــن األطفــال. 
فــي ســياق اتجــاه تتخللــه حــوادث اإلصابــات الجماعيــة، لوحــظ وجــود ارتفــاع فــي عــدد الضحايــا فــي مــأرب وصعــدة. اســتمر النــزاع 
فــي زيــادة المعانــاة بيــن الســكان وتدميــر البنــى التحتيــة الضروريــة لبقــاء الســكان علــى قيــد الحيــاة وتلويــث األراضــي. ال تــزال الطبيعــة 
المطولــة للنــزوح، إلــى جانــب االنكمــاش االجتماعــي واالقتصــادي، تؤثــر علــى مالييــن اليمنييــن، وتدفعهــم إلــى دوامــة مــن اســتراتيجيات 
التكيــف الســلبية، وتغــذي مخاطــر الحمايــة مثــل عمالــة األطفــال والــزواج المبكــر والتجنيــد القســري والعنــف داخــل األســرة والتوتــرات 

بيــن المجتمعــات.

ــد مــن الضــرر بســبب التدابيــر المتخــذة  ــة مــن الخــارج، لمزي ــد األجنبــي فــي البــالد، وهــو التحويــالت المالي تعــرض أكبــر مصــدر للنق
ضــد العمــال اليمنييــن األجانــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا أدى إلــى عــودة آالف المهاجريــن اليمنييــن قســراً. فــي الوقــت نفســه، 
حالــت القيــود الناجمــة عــن الحصــار المفــروض علــى الموانــئ والمطــارات دون وصــول اإلمــدادات الكافيــة إلــى اليمــن وأعاقــت الــواردات 

الحيويــة وفاقمــت مــن حــدة أزمــة الوقــود.

النــزوح والتدهــور االقتصــادي ونقــص المــوارد العامــة وضعــف خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي كلهــا عوامــل ال تــزال تؤثــر ســلباً 
علــى األوضــاع الصحيــة بشــكل عــام. ضربــت موجــات متعــددة لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد اليمــن، وعلــى الرغــم مــن أن الحــاالت 
المبلــغ عنهــا رســمياً ال تتجــاوز 10,000 حالــة أثنــاء تفشــي الجائحــة، إال أن أثــر جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد ال يــزال مجهــوالً 
بســبب القــدرة المحــدودة للبــالد علــى فحــص الحــاالت ورصــد عددهــا. عــالوة علــى ذلــك، تــم اكتشــاف تفشــي جديــد لفيــروس شــلل األطفــال 

مســتمد مــن اللقــاح فــي نهايــة عــام 2021 وتطلــب رد فعــل ســريع مــن قبــل وكاالت األمــم المتحــدة المتخصصــة.

لــم تشــهد بيئــة العمــل فــي اليمــن أي تحســن. ال تــزال بيئــة العمــل تواجــه تحديــات بســبب القيــود علــى الوصــول، والمعوقــات التــي عانــت 
منهــا فــي الماضــي، والعقبــات البيروقراطيــة المتكــررة، والقيــود الجديــدة علــى الوصــول القائمــة علــى النــوع االجتماعــي التــي تفرضهــا 

الســلطات، والتــي تؤثــر بشــكل خــاص علــى العامــالت فــي المجــال اإلنســاني )المحــرم(.
الحماية 

واصلــت المفوضيــة فــي اليمــن تغطيــة مجموعــة متنوعــة مــن الحــاالت واألشــخاص موضــع االهتمــام فــي بيئــة تواجــه تحديــات بســبب 
القيــود التشــغيلية والقيــود علــى الوصــول والعقبــات البيروقراطيــة والنــزوح الداخلــي الجديــد والمطــول وضعــف الــرؤى بشــأن الحلــول 

الدائمــة.

تمــت مواءمــة التدخــالت الخاصــة بالنازحيــن داخليــاً مــع السياســة العالميــة للمفوضيــة بشــأن النازحيــن داخليــاً واسترشــاداً باســتراتيجية 
النازحيــن داخليــاً فــي اليمــن 2020 – 2021. ســعت المفوضيــة إلــى تغييــر وصــف حالــة الطــوارئ فــي اليمــن بمــا يتجــاوز "المجاعــة 
واألوبئــة" ولفتــت االنتبــاه باســتمرار إلــى أن اليمــن تجســد "أزمــة نــزوح وحمايــة". فــي ظــل بصمــة قويــة واســتجابة قويــة، خصصــت 
المفوضيــة ٪75 مــن ميزانيتهــا لحمايــة ومســاعدة الفئــات األكثــر ضعفــاً مــن بيــن 4.3 مليــون شــخص مــن النازحيــن داخليــاً فــي البــالد.

تظــل التقييمــات الكميــة والنوعيــة لألســر والتقييمــات الكميــة والنوعيــة المجتمعيــة أدوات للكشــف عــن الضعــف االجتماعــي واالقتصــادي 
ــالل  ــن خ ــاالت. م ــذ اإلح ــة وتنفي ــة والعيني ــاعدات النقدي ــى المس ــم للحصــول عل ــد أهليته ــاً، وتحدي ــن داخلي ــة للنازحي ــات الحماي واحتياج
مفاوضــات معقــدة مــع الســلطات للحفــاظ علــى االســتقاللية والنزاهــة، قامــت المفوضيــة بتحســين بعــض أدوات التقييــم وتحليــل احتياجــات 

الحمايــة وتحســين توجيــه المســاعدات.

تركــز اســتجابة الحمايــة للنازحيــن داخليــاً الخاصــة بالمفوضيــة علــى الخدمــات المتخصصــة للفئــات المعرضــة للخطــر )اإلســعافات النفســية 
األوليــة / الدعــم النفســي واالجتماعــي وتدخــالت حمايــة الطفــل وتمكيــن النســاء والفتيــات واالســتجابة للناجيــن مــن العنــف القائــم علــى نــوع 
الجنــس والمســاعدة القانونيــة( التــي يتــم تقديمهــا مــن خــالل مراكزهــا المجتمعيــة. تــم توســيع نطــاق األنشــطة المتنقلــة لزيــادة الوصــول 
ــاً /  ــادل ومشــاركة التعليقــات بيــن النازحيــن داخلي ــة، لتيســير التواصــل المتب ــة المجتمعي ــة، وتكملتهــا بشــبكات الحماي ــى المناطــق النائي إل

المجتمعــات المضيفــة وشــركاء المفوضيــة.

األرقام الرئيسية حتى ديسمبر 2021

استجابة النازحين داخلياً الخاصة بالمفوضية في اليمن 
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شــكلت التدخــالت النقديــة، وال ســيما المســاعدة النقديــة متعــددة األغــراض، حجــر الزاويــة فــي معالجــة الضعــف االجتماعــي واالقتصــادي 
ــا فــي حــاالت النــزوح المطــول، والتخفيــف مــن حــدة انعــدام األمــن الغذائــي وآليــات التكيــف الســلبية ومخاطــر  المتزايــد للنازحيــن داخلًي
الحمايــة. تــم تحســين التدخــالت النقديــة مــن خــالل التعــاون الوثيــق بيــن فــرق المســاعدة النقديــة والحمايــة، وهــو مثــال جيــد علــى تعميــم 

مراعــاة الحمايــة فــي البرامــج النقديــة.

فــي ســبيل االســتجابة الحتياجــات النازحيــن، قامــت المفوضيــة أيضــاً بتكييــف تدخلهــا فــي مجــال المســاعدة النقديــة متعــددة األغــراض، 
حيــث تحولــت مــن مبلــغ ُيدفــع لمــرة واحــدة إلــى أقســاط متعــددة. بينمــا ظلــت المســاعدة النقديــة متعــددة األغــراض التــي ُتدفــع لمــرة واحــدة 
ســارية فــي الجــزء األول مــن العــام، انتقلــت العمليــة تدريجيــاً نحــو تدخــل متعــدد األقســاط. اســتند النهــج الجديــد إلــى ثالثــة أقســاط علــى 
ــي  ــة متعــددة األغــراض المقدمــة مــن قبلهــا مــع القيمــة الت ــل المســاعدة النقدي ــة بمواءمــة قيمــة تحوي مــدى ســتة أشــهر. قامــت المفوضي
اقترحتهــا مجموعــة العمــل الخاصــة بالنقــد واألســواق واســتناداً إلــى ســلة الحــد األدنــى لإلنفــاق لضمــان البقــاء علــى قيــد الحيــاة. يتــم تنفيــذ 
قيمتيــن مختلفتيــن للتحويــل بيــن شــمال وجنــوب اليمــن لالســتجابة ألســعار الصــرف المختلفــة. اقتــرح التعديــل األخيــر لســلة الحــد األدنــى 
ــي للشــمال و 147,000 لاير  ــة: 116,000 لاير يمن ــل التالي ــم التحوي ــاة )أغســطس 2021( قي ــد الحي ــى قي ــاء عل ــان البق ــاق لضم لإلنف

يمنــي للجنــوب.

المأوى ومواد اإلغاثة األساسية

واصلــت المفوضيــة تقديــم المســاعدات األساســية للحيلولــة دون وقــوع األســر األكثــر ضعفــاً اجتماعيــاً واقتصاديــاً فــي براثــن الفقــر. شــمل 
ذلــك توزيــع حقائــب المــواد غيــر الغذائيــة )مــواد اإلغاثــة األساســية(. لــوال الدعــم االقتصــادي لتلبيــة االحتياجــات األساســية، لــكان الســكان 
ــات التكيــف الســلبية، ممــا  ــى آلي ــر إل ــد اضطــروا للجــوء بشــكل أكب المتضــررون، بمــن فيهــم األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة، ق
يعرضهــم لمخاطــر حمايــة أكبــر. فــي ظــل تطــور األزمــات فــي اليمــن وتضــاؤل قــدرة النــاس علــى تلبيــة االحتياجــات األساســية، يتضــح 

أن تقديــم المســاعدات العاجلــة ُيعــد أمــراً بالــغ األهميــة.

فــي عــام 2021، اســتهدفت تدخــالت المــأوى الخاصــة بالمفوضيــة تحســين جــودة حيــاة النازحيــن داخليــاً فــي المســتوطنات غيــر الرســمية 
فــي جميــع أنحــاء البــالد، وإلــى حــٍد مــا، دعــم العائديــن فــي مناطقهــم األصليــة. تــم تنفيــذ جميــع األنشــطة وفقــاً لمبــادئ المجموعــة القطاعيــة 
للمــأوى / المــواد غيــر الغذائيــة المتفــق عليهــا. علــى الرغــم مــن التحديــات واإلغالقــات الناجمــة عــن جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد 
والقيــود األمنيــة، أنجــزت المفوضيــة العديــد مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي جميــع أنحــاء البــالد. ركــزت ُنهــج المــأوى علــى صيانــة البنيــة 

التحتيــة للمواقــع، وتحســين هيــاكل الطــرق وشــبكات الميــاه والصــرف الصحــي، وتوفيــر / اســتبدال الخيــام وأماكــن اإليــواء المنهــارة.

فــي عــام 2021، نفــذت المفوضيــة برنامــج دعــم إعانــات بــدل اإليجــار – مســاعدة نقديــة غيــر مشــروطة تســتهدف األســر المعرضــة 
لخطــر اإلخــالء. مــن خــالل نفــس أســاليب تقييــم االحتياجــات وأوجــه الضعــف المعتمــدة للتحويــالت النقديــة متعــددة األغــراض، قامــت 

المفوضيــة بتحديــد األســر الضعيفــة التــي تكافــح مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا األساســية ودفــع اإليجــار.

تنسيق وإدارة المخيمات

ــة  ــة والمجموعــة القطاعي ــر الغذائي ــة للمــأوى / المــواد غي ــة والمجموعــة القطاعي ــة للحماي ــادة المجموعــة القطاعي ــة قي ــت المفوضي واصل
لتنســيق وإدارة المخيمــات فــي إطــار االســتجابة اإلنســانية الواســعة النطــاق لألزمــة فــي اليمــن. قامــت المجموعــة القطاعيــة لتنســيق وإدارة 
المخيمــات بتنســيق عمــل 29 شــريك مــن الشــركاء العامليــن فــي المجــال اإلنســاني فــي ســتة مراكــز، وتنســيق األنشــطة فــي المواقــع التــي 
ــة بمفردهــا مــن خــالل عشــرة شــركاء، وهــو أمــر مــن  ــاً. عملــت المفوضي ــي 570,000 شــخص مــن النازحيــن داخلي تســتضيف حوال
ــة  ــة لتنســيق وإدارة المخيمــات الدعــم للمفوضي ــدم شــركاء المجموعــة القطاعي ــاً. ق ــن داخلي ــع للنازحي ــة 314 موق شــأنه أن يضمــن تغطي
فــي مجــال تنميــة قــدرات الجهــات الفاعلــة والســلطات المحليــة فــي مختلــف جوانــب عمــل تنســيق وإدارة المخيمــات. بالشــراكة مــع مبــادرة 
ــاً وتوجيــه تحديــد  ريتــش، قامــت المجموعــة القطاعيــة لتنســيق وإدارة المخيمــات ببنــاء أدوات تحليليــة لتوصيــف مواقــع النازحيــن داخلي
األولويــات ومســح الخدمــات وتتبــع عمليــات اإلخــالء والحــوادث األخــرى )الســيول والحرائــق(. قــام شــركاء المجموعــة القطاعيــة لتنســيق 
ــي  ــية لحوال ــروف المعيش ــات والظ ــول االحتياج ــات ح ــر معلوم ــا وف ــاً مم ــن داخلي ــع للنازحي ــف 1,040 موق ــات بتوصي وإدارة المخيم
907,000 شــخص مــن النازحيــن داخليــاً تســتضيفهم هــذه المواقــع لتيســير التنســيق مــع القطاعــات األخــرى. تــم اســتخدام هــذه المعلومــات 
علــى نطــاق واســع لالسترشــاد بهــا فــي تخصيصــات صنــدوق التمويــل اإلنســاني المشــترك فــي اليمــن واالســتجابة المشــتركة للمجموعــة 
القطاعيــة للميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة والمجموعــة القطاعيــة لتنســيق وإدارة المخيمــات. عمــل فريــق تنســيق المخيمــات 
ــة  ــدة التنفيذي ــانية والوح ــؤون اإلنس ــيق الش ــى إلدارة وتنس ــس األعل ــي المجل ــن ف ــراء الحكوميي ــع النظ ــق م ــكل وثي ــات بش وإدارة المخيم
لتيســير الوصــول اإلنســاني إلــى المواقــع وحــل القضايــا اإلنســانية، بمــا فــي ذلــك التهديــدات باإلخــالء. بصفتهــا الوكالــة التــي تتولــى قيــادة 
المجموعــة القطاعيــة، شــاركت المفوضيــة مــع مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي جهــود الدعــوة رفيعــة المســتوى لــدى الســلطات للحفاظ 

علــى الحيــز اإلنســاني لجميــع شــركاء المجموعــة القطاعيــة لتنســيق وإدارة المخيمــات.

الحماية التدخالت النقدية

ــى  ــة ودعــم اإلحــاالت إل ــد األهلي ــاً لتحدي ــن داخلي ــة للتشــاور مــع النازحي ــة أداة بالغــة األهمي ــم األســرة الخــاص بالمفوضي يظــل تقيي
الخدمــات. فــي واحــدة مــن أوســع الجهــود التشــاورية لمنظومــة العمــل اإلنســاني فــي اليمــن، تــم الوصــول إلــى 235,714 أســرة، 
معظمهــا مــن النازحيــن داخليــاً )٪80( وأيضــاً مــن المجتمعــات المضيفــة )٪18( ومــن العائديــن مــن النازحيــن داخليــاً )٪2(. مــن بين 
جميــع األســر التــي شــملها التقييــم، كان ٪27 مــن المســتجيبين مــن النســاء و ٪9 مــن النســاء غيــر المتزوجــات. حافظــت المفوضيــة 
علــى شــبكة مكونــة مــن 12 مركــز مجتمعــي لتقديــم خدمــات الحمايــة. شــمل ذلــك منــع العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس واالســتجابة 
لــه )تحديــد وإدارة الحــاالت، حيثمــا أمكــن ذلــك(، واألنشــطة االجتماعيــة وأنشــطة التمكيــن المتعلقــة بالمــرأة، وخدمــات حمايــة الطفــل 
)األنشــطة الترفيهيــة والدعــم النفســي واإلحالــة إلــى الشــركاء المتخصصيــن والــوزارات المختصــة(، والتوعيــة القانونيــة والمشــورة 
بشــأن القضايــا المدنيــة، واإلســعافات النفســية األوليــة / الدعــم النفســي واالجتماعــي لمعالجــة الضغــوط النفســية الناجمــة عــن اآلثــار 
التراكميــة للنــزاع والنــزوح وجائحــة فيــروس كورونــا المســتجد. تــم تقديــم الدعــم إلــى حوالــي 138,000 شــخص مــن النازحيــن 
داخليــاً مــن خــالل زيــادة عــدد الفــرق / األنشــطة المتنقلــة فــي المناطــق النائيــة مــن خــالل التدخــالت المتعلقــة بالحمايــة. مــن خــالل 
شــركائها، قدمــت المفوضيــة الدعــم إلــى 157 شــبكة للحمايــة المجتمعيــة، تتألــف مــن أشــخاص مــن النازحيــن داخليــاً وأفــراد مــن 
المجتمعــات المضيفــة. مــع وجــود 582 عضــواً نشــطاً )٪36 مــن اإلنــاث(، ظلــت شــبكات الحمايــة المجتمعيــة أداة مهمــة للوصــول 
إلــى مجتمعــات النازحيــن داخليــاً. تمكنــت شــبكات الحمايــة المجتمعيــة مــن الوصــول إلــى المواقــع النائيــة فــي مناطــق تغطيــة كل شــبكة 

منهــا وقامــت بتحديــد واإلبــالغ عــن األســر النازحــة حديثــاً واألفــراد الضعفــاء مــن النازحيــن داخليــاً الذيــن يحتاجــون إلــى إحالــة.

التدخالت النقدية

مــن خــالل تحديــد أولويــات حــاالت النــزوح الجديــدة والمناطــق المحرومــة مــن الخدمــات، تمكنــت المفوضيــة مــن تقييــم مــا يقــرب 
ــات  ــة متعــددة األغــراض وإعان ــم الدعــم مــن خــالل المســاعدات النقدي ــي وتقدي ــازح داخل مــن 243,700 أســرة / 1,390,000 ن
ــة  ــج التدخــالت النقدي ــت برام ــي 20 محافظــة. كان ــي ف ــازح داخل ــي 198,000 أســرة / 1,230,000 ن ــى حوال ــدل اإليجــار إل ب
هــي البرامــج األكثــر انتشــاراً واألفضــل تمويــالً، ممــا أتــاح للمفوضيــة إجــراء تحــول ضــروري إلــى حــد بعيــد تمثــل فــي االنتقــال 
مــن المســاعدة التــي ُتدفــع لمــرة واحــدة إلــى المســاعدة متعــددة األقســاط والتغلــب علــى فجــوة كبيــرة تــم تحديدهــا فــي عــام 2020. 
مــع ازديــاد أوجــه الضعــف االجتماعــي واالقتصــادي فــي ظــل األزمــة التــي طــال أمدهــا، كانــت التدخــالت النقديــة مكملــة لخدمــات 
الحمايــة فــي اســتجابة النازحيــن داخليــاً. فــي عــام 2021، تــم توســيع نطــاق البرنامــج النقــدي للمفوضيــة الخــاص بالنازحيــن داخليــاً 
فــي اليمــن بشــكل أكبــر ليصبــح أحــد برامــج التدخــالت النقديــة األوســع نطاقــاً علــى مســتوى العالــم. تــم تخصيــص حوالــي 73.5 
مليــون دوالر أمريكــي للمســاعدات النقديــة متعــددة األغــراض وغيرهــا مــن قنــوات المســاعدات النقديــة األخــرى مثــل إعانــات بــدل 
اإليجــار والمســاعدات المخصصــة لمواجهــة فصــل الشــتاء والمســاعدات النقديــة الطارئــة، بحيــث اســتفادت أكثــر مــن 207,000 
أســرة مــن هــذه المســاعدات والتــي جعلــت اليمــن ثانــي أكبــر عمليــة للمســاعدات النقديــة المقدمــة مــن المفوضيــة للنازحيــن داخليــاً 

علــى مســتوى العالــم.

المأوى ومواد اإلغاثة األساسية

بالنظــر إلــى حالــة الطــوارئ المســتمرة والنــزوح المطــول، تــم وضــع أنــواع مختلفــة مــن المســاعدة فــي مجــال المــأوى. ال تــزال أكثــر 
مــن 93,300 أســرة نازحــة حديثــاً واألســر التــي تعيــش فــي المواقــع تحظــى بالمــأوى الطــارئ ومــواد اإلغاثــة األساســية، وحصلــت 
أكثــر مــن 9,000 أســرة علــى مــأوى انتقالــي. فــي نهايــة عــام 2021، قامــت المفوضيــة بتنقيــح اســتراتيجيتها مــن خــالل اســتحداث 
أنــواع متنوعــة مــن المــأوى، وتحديــد أولويــات أشــكال دعــم المــأوى االنتقالــي والتأكيــد علــى حلــول المــأوى المحليــة والصديقــة للبيئــة.

تنسيق وإدارة المخيمات

فــي عــام 2021، تلقــى حوالــي 286,000 شــخص )65,000 مــن الرجــال و 67,000 مــن النســاء و 79,000 مــن الفتيــان و 
75,000 مــن الفتيــات( يعيشــون فــي 256 موقــع مــن أكبــر مواقــع النازحيــن داخليــاً دعمــاً مباشــراً مــن المفوضيــة، محققــة بذلــك 
٪85 مــن هدفهــا لهــذا العــام. ينظــر نهــج إدارة المخيمــات إلــى مشــاركة وإشــراك المجتمــع كمبــدأ رئيســي للمســاءلة أمــام النازحيــن 
داخليــاً فــي مواقــع النازحيــن داخليــاً وحمايتهــم. علــى هــذا النحــو، حصــل 1,639 شــخص مــن الرجــال و 184 مــن النســاء الذيــن 
ــل  ــق والســيول، وإعــادة تأهي ــة للتخفيــف مــن مخاطــر الحرائ ــذ 70 مشــروع للصيان ــز لتنفي ــى حواف ــع عل ــي هــذه المواق يعيشــون ف
المرافــق المشــتركة، وإنشــاء مســاحات مشــتركة فــي المواقــع التــي يعيشــون فيهــا. أيضــاً، قــدم شــركاء المفوضيــة فــي مجــال تنســيق 
وإدارة المخيمــات الدعــم إلــى 777 عضــو مــن لجــان التنظيــم الذاتــي المجتمعيــة، بمــا فــي ذلــك 193 مــن العضــوات، مــن خــالل 
الدعــم فــي مجــال االتصــال و 319 دورة تدريبيــة وتيســير عقــد 2,763 اجتمــاع للجــان فــي عــام 2021. عــالوة علــى ذلــك، شــارك 
ممثلــون مــن اللجــان بشــكل مباشــر فــي 248 اجتمــاع. مــع ذلــك، ال تــزال مشــاركة المــرأة فــي لجــان التنظيــم الذاتــي محــدودة، ال 

ســيما فــي المناطــق الريفيــة.
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تــرك المنــزل كان خيارهــا الوحيــد، خاتمــة، 60 ســنة، وحفيدهــا، 6 ســنوات، حيــث أُجبــروا علــى مغــادرة الحديــدة إلــى عــدن. "ابنــي رفــض الفــرار معــي قائــالً: أمــي، 
ســتعانين إذا غــادرت المنــزل". فــي ظــل اســتمرار النــزاع فــي تمزيــق األســر تأمــل األســر اليمنيــة مثــل خاتمــة وابنهــا فــي لــم شــملها يومــاً مــا، عندمــا ينتهــي ذلــك كلــه. 

Comra / الصورة: © المفوضية

أطفــال نازحــون داخليــاً يلعبــون خــارج إحــدى وحــدات اإليــواء الطــارئ المخصصــة لمناطــق تهامــة فــي الحديــدة. تعتبــر وحــدات اإليــواء الطــارئ المخصصــة لمناطــق 
تهامــة وحــدات إيــواء مبتكــرة تــم تكييفهــا لتتــالءم مــع المنــاخ المحلــي. المــواد المســتخدمة قابلــة إلعــادة التدويــر وصديقــة للبيئــة ويتــم إنتاجهــا محليــاً لدعــم االقتصــاد 

المحلــي. الصــورة: © المفوضيــة / عبدالحكيــم عبــادي

عدد األسر التي شملها التقييم فيما يتعلق بالضعف: 1,389,013
عدد األفراد الذين يحصلون على المساعدة القانونية: 27,606 

عدد األفراد ذوي االحتياجات النفسية واالجتماعية الذين يتلقون الدعم النفسي واالجتماعي 41,423
عدد المجموعات المجتمعية التي تلقت الدعم: 238

عدد حوادث العنف القائم على نوع الجنس المبلغ عنها والتي يتلقى الناجون منها استشارات نفسية واجتماعية: 1,160

عدد األسر التي حصلت على مواد اإلغاثة األساسية: 81,560
عدد األسر التي حصلت على المأوى الطارئ: 15,375

عدد وحدات المأوى االنتقالي المقدمة: 9,037

األرقام الرئيسية في مجال المأوى / المواد غير الغذائيةاألرقام الرئيسية في مجال الحماية
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"اضطررنــا لمغــادرة تعــز بــدون أي شــيء ســوى المالبــس علــى ظهورنــا! حتــى أننــا تركنــا ماشــيتنا وراءنــا". أجبــر القتــال غفــران وأطفالهــا الخمســة علــى الفــرار 
إلــى محافظــة إب بعــد الدمــار والفوضــى التــي حولــت تعــز إلــى مدينــة أشــباح. أعانتهــا المســاعدة النقديــة التــي قدمتهــا المفوضيــة علــى دفــع متأخــرات اإليجــار وشــراء 

الضروريــات ألطفالهــا. الصــورة: © المفوضيــة / اتحــاد نســاء اليمــن

نازحــون يمنيــون يقومــون بزراعــة األشــجار فــي مواقعهــم: فــي موقــع الســالم فــي ذمــار، وبالتعــاون مــع الشــركاء، قــدم فريــق إدارة المخيمــات التابــع للمفوضيــة 
األدوات والبــذور لســكان الموقــع لزراعــة الخضــروات حــول وحــدات إيوائهــم لتحســين بيئتهــم؛ وفــي نفــس الوقــت إنتــاج بعــض احتياجاتهــم الغذائيــة. يعيــش أكثــر مــن 

1.6 مليــون نــازح فــي حوالــي 2,300 موقــع اســتضافة فــي جميــع أنحــاء اليمــن. الصــورة: © المفوضيــة / مؤسســة التنميــة المســتدامة

عدد األسر التي تتلقى تحويالت نقدية متعددة األغراض: 119,650
عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية مقابل بدل إيجار السكن: 28,277

عدد األسر التي تتلقى مساعدات نقدية طارئة: 24,402
عدد األسر التي تحصل على منح نقدية مخصصة لمواجهة فصل الشتاء: 7,009

عدد مواقع النازحين داخلياً التي تغطيها أنشطة دعم تنسيق وإدارة المخيمات: 310
عدد الموظفين المحليين التابعين للمفوضية والحكومة والشركاء الذين تم تدريبهم: 1,024

عدد مشاريع التعايش السلمي التي تم تنفيذها: 38

األرقام الرئيسية في مجال تنسيق وإدارة المخيماتاألرقام الرئيسية في مجال المساعدات النقدية

استجابة النازحين داخلياً الخاصة بالمفوضية في اليمن  استجابة النازحين داخلياً الخاصة بالمفوضية في اليمن 
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استجابة الالجئين الخاصة بالمفوضية في اليمن

الحماية
بموجــب واليتهــا الخاصــة بالالجئيــن، حافظــت المفوضيــة علــى حمايتهــا ومســاعدتها متعــددة القطاعــات لالجئيــن وطالبــي اللجــوء، وقدمــت 
الدعــم الفنــي للمؤسســات التابعــة للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً والمؤسســات التابعــة لســلطة األمــر الواقــع المســؤولة منــذ عــام 2016 عــن 
حمايــة الالجئيــن. كأداة أساســية للحمايــة، ظــل التســجيل حجــر الزاويــة فــي برامــج المفوضيــة الخاصــة بالالجئيــن. تــم تجديــد وثائــق مــا 
يقــرب مــن 30,000 شــخص مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء ألول مــرة فــي مناطــق ســلطة األمــر الواقــع، حيــث اســتأنف مكتــب شــؤون 

الالجئيــن العمليــة فــي مــارس 2021، وقــام بإعــادة إصــدار الوثائــق لحوالــي 5,500 شــخص مــن الالجئيــن.

واصلــت المفوضيــة وشــركاؤها تقديــم المســاعدة فــي مجــال الحمايــة لالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة فــي صنعــاء وعــدن والمــكال ومخيــم 
خــرز، بمــا فــي ذلــك المســاعدة القانونيــة وخدمــات الحمايــة المختلفــة )المســاعدة النفســية، وإدارة حــاالت األشــخاص ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، وال ســيما الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، والخدمــات المتخصصــة لألطفــال، بمــا فــي ذلــك ترتيبــات الرعايــة 

البديلــة، والدعــم المحــدود لألشــخاص ذوي اإلعاقــة(.

ــة  ــم المســاعدة القانوني ــن لتقدي ــن والمرخصي ــن المؤهلي ــن المحامي ــة بمجموعــة م ــن الشــركاء، احتفظــت المفوضي ــة م ــع ثالث ــاون م بالتع
لألســر واألفــراد مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء، بمــا فــي ذلــك التوعيــة القانونيــة واالستشــارات الفرديــة والوســاطة والتمثيــل القانونــي 
فــي المؤسســات القضائيــة أو اإلداريــة. تــم أيضــاً دمــج المســاعدة القانونيــة مــع إدارة الحــاالت، إلــى جانــب خدمــات المســاعدة القانونيــة 
المتخصصــة المقدمــة لالجئيــن وطالبــي اللجــوء المعرضيــن للخطــر، بمــا فــي ذلــك األطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

واألطفــال الناجيــن مــن اإلهمــال وســوء المعاملــة واالســتغالل.

المساعدة متعددة القطاعات
واصلــت المفوضيــة وشــركاؤها تقديــم المســاعدة متعــددة القطاعــات لالجئيــن فــي المناطــق الحضريــة فــي صنعــاء وعــدن والمــكال ومخيــم 
ــة  ــة الموجه ــة الثانوي ــة الصحي ــاملة والرعاي ــة الش ــة األولي ــة الصحي ــددة األغــراض والرعاي ــة متع ــاعدات النقدي ــك المس ــمل ذل خــرز. ش
والوصــول إلــى التعليــم والمســاعدة القانونيــة وخدمــات الحمايــة المختلفــة )المســاعدة النفســية، وإدارة حــاالت األشــخاص ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، وال ســيما الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، والخدمــات المتخصصــة لألطفــال، بمــا فــي ذلــك ترتيبــات الرعايــة 

البديلــة، والدعــم المحــدود لألشــخاص ذوي اإلعاقــة(.

واصلــت المفوضيــة الدعــوة إلدمــاج الالجئيــن فــي النظــم الوطنيــة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالصحــة والتعليــم، إلــى جانــب تقديــم الدعــم الفنــي 
والمــادي )التبرعــات للمستشــفيات، وإعــادة تأهيــل المــدارس، وحوافــز المعلميــن( للتخفيــف مــن حالتهــا المترديــة ونقــص المــوارد.

الحلول الدائمة

ال تــزال الحلــول الدائمــة لالجئيــن محــدودة. ال تــزال بروتوكــوالت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد تعرقــل اســتئناف العــودة الطوعيــة 
إلــى الصومــال، بينمــا تظــل إعــادة التوطيــن خيــاراً مطلوبــاً بشــدة وإن كان محــدوداً، فــي ظــل حصــص ضئيلــة مــن عــدد قليــل مــن البلــدان 

. لسخية ا

الحماية 
ــم  ــم تقدي ــي اللجــوء. ت ــن وطالب ــى 2,821 شــخص مــن الالجئي ــة إل ــة وشــركاؤها المســاعدة القانوني بشــكل عــام ، قدمــت المفوضي
المســاعدة القانونيــة لتقديــم المشــورة أو لحــل القضايــا المعقــدة ذات الطبيعــة المدنيــة، ومعالجــة القضايــا األســرية )الــزواج / الطــالق 
ــا  ــة األخــرى، أو معالجــة قضاي ــق المدني ــى الوثائ ــة أو الحصــول عل ــم الدعــم لتســجيل األحــداث الحيوي ــة(، وتقدي ــة والحضان والنفق
العمــل والنزاعــات المتعلقــة بالملكيــة، ال ســيما مــن خــالل الوســاطة فــي حــاالت التهديــد باإلخــالء. أطلقــت المفوضيــة فــي عــدن 
ــة )1,419 فــرد(، حيــث حضــر 251 فــرد واســتكملوا إجــراء المقابــالت،  ــد وضــع الالجئيــن شــملت 1,328 حال ــد لتحدي مواعي
فــي حيــن أظهــر اســتمرار العــدد الكبيــر مــن حــاالت "عــدم الحضــور" التــي ســبق تجربتهــا بالفعــل فــي الماضــي. بالتنســيق الوثيــق 
مــع مصلحــة الســجل المدنــي، قدمــت المفوضيــة وشــركاؤها الدعــم إلــى 1,316 طفــل )703 مــن الفتيــان و 613 مــن الفتيــات( 
فــي صنعــاء وعــدن ومخيــم خــرز وحضرمــوت فــي الحصــول علــى شــهادات الميــالد. واصلــت المفوضيــة التوعيــة والتشــديد علــى 
أهميــة تســجيل المواليــد والوثائــق المدنيــة األخــرى للوصــول إلــى الخدمــات العامــة وتحســين الحمايــة والحــد مــن مخاطــر انعــدام 
ــد وثائقهــم فــي  ــى ديســمبر، تمكــن 5,337 شــخص مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء مــن تجدي الجنســية. فــي الفتــرة مــن مــارس إل
مكتــب شــؤون الالجئيــن. شــمل ذلــك 4,226 شــخص مــن الالجئيــن )٪57 مــن اإلنــاث( و 1,111 شــخص مــن طالبــي اللجــوء 

)٪53 مــن اإلنــاث(.

االستجابة للعنف القائم على نوع الجنس
ظلــت الوقايــة مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس والتخفيــف مــن مخاطــره، واالســتجابة للعنــف القائــم علــى نــوع الجنــس مــن 
أولويــات المفوضيــة فــي اليمــن فــي عــام 2021. تــم تقديــم المســاعدة إلــى حوالــي 1,051 شــخص مــن الناجيــن، بمــا فــي ذلــك 208 
حــاالت تــم تحديدهــا حديثــاً، وهــو مــا يمثــل انخفاضــاً طفيفــاً مقارنــة بالعــام الماضــي. تــم تقديــم الدعــم النفســي واالجتماعــي مــن قبــل 
األخصائييــن النفســيين المدربيــن إلــى 232 شــخص مــن الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس للتخفيــف مــن اآلثــار الفوريــة 
والطويلــة األجــل علــى صحتهــم العقليــة ورفاههــم النفســي واالجتماعــي. تــم تقديــم المشــورة القانونيــة إلــى 127 شــخص مــن الناجين، 
ممــا مكنهــم مــن اتخــاذ قــرار بشــأن الشــروع فــي رفــع دعــوى قضائيــة علــى أســس مدنيــة أو جنائيــة. تــم تقديــم المســاعدة الطبيــة 
إلــى 154 شــخص مــن الناجيــن مــن العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس، بمــا فــي ذلــك مجموعــات العــالج الوقائــي بعــد التعــرض، 

مــن خــالل شــركاء المفوضيــة فــي مجــال الصحــة.

حماية الطفل
مــن خــالل الدعــم المقــدم مــن المفوضيــة، تلقــى 2,217 مــن األطفــال الالجئيــن وطالبــي اللجــوء األكثــر ضعفــاً خدمــات الحمايــة 
المتخصصــة. شــملت المســاعدة التــي قدمتهــا المفوضيــة تقديــم اإلســعافات النفســية األوليــة / الدعــم النفســي واالجتماعــي إلــى 346 
ــد  ــى لتحدي ــح الفضل ــد المصال ــذ 487 إجــراء لتحدي ــم تنفي ــالد، ت ــاء الب ــع أنح ــي جمي ــاملة للحــاالت. ف ــي إطــار اإلدارة الش ــل ف طف
الحلــول المناســبة لألطفــال الالجئيــن المعرضيــن للخطــر، بمــا فــي ذلــك 125 طفــل مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم الذيــن 

تــم تحديدهــم حديثــاً.

فــي ســبيل ضمــان بيئــة آمنــة وكريمــة لألطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم بمــا يتماشــى مــع مصالحهــم الفضلــى، حافظــت المفوضيــة 
علــى برنامجهــا للرعايــة البديلــة وقدمــت الدعــم إلــى 218 طفــل مــن األطفــال غيــر المصحوبيــن بذويهــم مــن خــالل وضعهــم فــي 
ترتيبــات الرعايــة البديلــة. لرصــد تقديــم الدعــم الكافــي لمقدمــي الرعايــة، قــام شــركاء المفوضيــة بإجــراء 1,525 زيــارة منزليــة. 
خضــع برنامــج ترتيبــات الرعايــة للمزيــد مــن التقييــم، وشــرعت المفوضيــة فــي تنقيــح العديــد مــن الجوانــب اإلجرائيــة لتعزيــز نزاهــة 

عمليــات اختيــار مقدمــي الرعايــة ورصدهــم.
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تحدثــت مريــم، وهــي أم نازحــة فــي صنعــاء، قائلــة: "كان ابنــي يعمــل علــى دراجــة ناريــة، وقــد تعــرض لحــادث، وهــو اآلن مصــاب باضطــراب عقلــي بعــد إصابتــه 
فــي الــرأس". بعــد الفــرار مــن منزلهــا، تعيــش مريــم وأســرتها فــي أحــد مواقــع االســتضافة. تعتمــد مريــم علــى المســاعدة النقديــة ومســاعدة المــأوى التــي تقدمهــا 

YPN / المفوضيــة لتأميــن لقمــة العيــش. الصــورة: © المفوضيــة

عدد األفراد الذين يتلقون المساعدة القانونية: 2,821
عدد وثائق الهوية الصادرة لألشخاص موضع االهتمام: 24,061

عدد األفراد المستفيدين من المنح النقدية: 4,440
عدد األفراد ذوي االحتياجات النفسية واالجتماعية الذين يتلقون الدعم النفسي: 2,876
عدد األطفال المسجلين والحاصلين على وثائق صادرة وفقاً للوالدة الطبيعية: 1,316

عدد األسر التي شملها تقييم الضعف: 12,300

األرقام الرئيسية في مجال الحماية

الصحة / التغذية
ــم  ــم تقدي ــة تيســير الخدمــات الصحيــة وإدمــاج الالجئيــن فــي نظــام الصحــة العامــة اليمنــي. ت فــي عــام 2021، واصلــت المفوضي
ــاتين  ــاء والبس ــي صنع ــة ف ــال الصح ــي مج ــركائها ف ــالل ش ــن خ ــن. م ــن والمواطني ــارة لالجئي ــن 197,967 استش ــرب م ــا يق م
ــي مجــال االستشــارات  ــن ف ــق دعــم األخصائيي ــة عــن طري ــة التكميلي ــات الصحي ــم الخدم ــة تقدي ــت المفوضي ــم خــرز، واصل ومخي
المتعلقــة باألمــراض غيــر المعديــة ومعالجتهــا والتــي شــملت 15,828 شــخص مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء و 580 شــخص مــن 
المواطنيــن. تــم تقديــم الدعــم فــي مجــال الصحــة النفســية، واالستشــارات النفســية، وخدمــات الدعــم النفســي واالجتماعــي مــن قبــل 
طبيبيــن نفســيين وأربعــة أخصائييــن نفســيين إلــى 10,042 شــخص مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء و 587 شــخص مــن المواطنيــن. 
تــم تقديــم حوالــي 979 جلســة استشــارية نفســية. تلقــى 101,717 شــخص األدويــة األساســية الخاصــة باألمــراض غيــر المعديــة 
ــي مخيمــات  ــي اللجــوء ف ــن وطالب ــة 5,362 شــخص مــن الالجئي ــة بإحال ــك، قامــت المفوضي ــى ذل ــة إل والعــالج النفســي. باإلضاف

صنعــاء والبســاتين وخــرز إلــى الرعايــة الصحيــة الثانويــة والمتخصصــة فــي المستشــفيات العامــة والخاصــة. 

فــي عــام 2021، وبالتعــاون مــع وزارة الصحــة العامــة واليونيســيف وبرنامــج األغذيــة العالمــي، واصلــت المفوضيــة تيســير برامــج 
التغذيــة مــن خــالل دعــم المرافــق الصحيــة فــي اليمــن. حصــل الالجئــون والمواطنــون علــى أغذيــة عالجيــة وقائيــة مجانيــة جاهــزة 
لالســتخدام. قامــت المفوضيــة بتيســير إدمــاج 147 طفــل دون ســن الخامســة يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم فــي برنامــج 
اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد الوخيــم. تــم تســجيل حوالــي 38 طفــل فــي صنعــاء و 109 أطفــال فــي عيــادات البســاتين 
ومخيــم خــرز. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســجلت المفوضيــة 586 طفــل دون ســن الخامســة و 1,003 مــن النســاء الحوامــل والمرضعــات 
ممــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة الحــاد المعتــدل فــي برنامــج التغذيــة التكميليــة، وبلغــت نســبة حــاالت الشــفاء ٪96 ، و ٪3 حــاالت 
لــم يتــم شــفاؤها و ٪1 حــاالت متعثــرة. عــالوة علــى ذلــك، فــي مخيــم خــرز، تــم تقديــم المســاعدة إلــى 126 طفــل فــي ســن 6 – 24 

شــهراً مــن خــالل برنامــج التغذيــة التكميليــة الشــاملة.

التعليم
خــالل العــام، حصــل 9,516 طالــب مــن الالجئيــن وطالبــي اللجــوء علــى دعــم مــن المفوضيــة وشــركائها للوصــول إلــى التعليــم 
ــان( مــن خــالل  ــات و 391 مــن الفتي ــم الثانــوي )599 مــن الفتي ــان( والتعلي ــات و 4,230 مــن الفتي ــي )4,296 مــن الفتي االبتدائ
مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة التكميليــة . لتخفيــف العــبء المالــي علــى األســر الالجئــة، قدمــت المفوضيــة وشــركاؤها فــي مجــال 
التعليــم لــوازم مدرســية إلــى 2,761 طالــب فــي التعليــم االبتدائــي و 384 طالــب فــي التعليــم الثانــوي فــي صنعــاء، فــي حيــن تــم 

تقديــم مبالــغ نقديــة إلــى 2,848 طالــب فــي عــدن وخــرز لتســهيل شــراء الــزي المدرســي واللــوازم المدرســية.

انصــب التركيــز فــي عــام 2021 علــى زيــادة الوصــول إلــى التعليــم االبتدائــي وتحســين جــودة التعليــم. تــم تقديــم الدعــم إلــى ســت 
مــدارس مــن خــالل الصيانــة وبنــاء الفصــول الدراســية وإنشــاء مختبــرات الكمبيوتــر والعلــوم وإنشــاء غــرف المــوارد لألطفــال الذيــن 

يعانــون مــن صعوبــات فــي التعلــم وتوفيــر األثــاث.

الحلول الدائمة
قبلــت دولــة واحــدة فقــط إعــادة التوطيــن مــن اليمــن، مــع حصــص محــدودة تســتوعب تقديــم 157 طلــب و 82 حالــة مغــادرة. ال 
ــا المســتجد، فــي حيــن أن األوضــاع فــي  تــزال العــودة الطوعيــة للصومالييــن معلقــة بســبب بروتوكــوالت جائحــة فيــروس كورون

بلدهــم األصلــي أعاقــت المناقشــات الملموســة بشــأن عــودة اإلثيوبييــن.

استجابة الالجئين الخاصة بالمفوضية في اليمن استجابة الالجئين الخاصة بالمفوضية في اليمن

http://www.unhcr.org
http://www.unhcr.org


16 www.unhcr.org17www.unhcr.org

المفوضية في اليمن | تقرير نهاية العام 2021المفوضية في اليمن | تقرير نهاية العام 2021

تــم إدخــال عبدالجليــل إلــى وحــدة العنايــة المركــزة فــي المستشــفى الجمهــوري العــام فــي صنعــاء. أنشــأت المفوضيــة وحــدة العنايــة المركــزة هــذه فــي المستشــفى 
ــات  ــي اللجــوء والمجتمع ــن وطالب ــاً والالجئي ــن داخلي ــتقبل النازحي ــث تس ــالد، حي ــي الب ــة ف ــق الصحي ــم المراف ــن أه ــد واحــدة م ــي تع ــاء، والت ــي صنع ــوري ف الجمه
المضيفــة. تســتوعب وحــدة العنايــة المركــزة مــا يصــل إلــى 28 مريــض فــي وقــت واحــد. تــم تجهيــز وحــدة العنايــة المركــزة بمســتلزمات ومعــدات طبيــة متطــورة، بمــا 
فــي ذلــك 28 ســرير كهربائــي مجهــز بالكامــل، وعشــرة أجهــزة تهويــة ميكانيكيــة، والحقــن الوريــدي علــى األســّرة، والحقــن الوريــدي مــع صدمــات بالتيــار المباشــر 

لــكل ســرير، وشاشــات فرديــة، وشاشــة مركزيــة، وغيرهــا مــن أطقــم العمليــات التكميليــة.

"ســافرت مــن خــوالن إلــى صنعــاء لشــراء بعــض الوقــود لمالــك األرض. ثــم عندمــا كنــت أســير عبــر الشــارع، صدمتنــي ســيارة وهربــت. شــعرت بنفســي أطيــر، 
وأراقــب النــاس وهــم يصرخــون مــن الذعــر وأنــا أصطــدم بــاألرض. كنــت مســتلقياً علــى األرض فاقــداً للوعــي، غــارق فــي دمــي فــي الشــارع، ألســتيقظ وأجــد نفســي 

فــي المستشــفى فــي وحــدة العنايــة المركــزة".

ذكر طبيب عبدالجليل أن عبدالجليل كان في غيبوبة لمدة يوم وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة للحصول على رعاية طبية عاجلة.

ــا مجــرد عامــل وال أســتطيع تحمــل تكاليــف  ــام اآلن. ال أتذكــر. ســاقاي ال تتحــركان، ورأســي يؤلمنــي. أن ــد الجليــل: "لقــد أمضيــت أربعــة أو خمســة أي يضيــف عب
ــا". ــاء والممرضــات متعاونــون للغايــة هن ــا أدفــع ٪20 فقــط مــن النفقــات التــي ســأدفعها عــادًة فــي المستشــفيات الخاصــة. األطب ــا، أن المستشــفيات الخاصــة. هن

"كنت سأموت لو لم يأخذوني إلى المستشفى بسرعة". 

الصورة: © المفوضية / شادي أبو سنيدة

الصورة: © المفوضية 

عدد المرافق الصحية التي تم تجهيزها / تشييدها / إعادة تأهيلها: 8
عدد األشخاص الذين تمت إحالتهم إلى الرعاية الطبية الثانوية والمتخصصة: 5,362

عدد العاملين في مجال الصحة المجتمعية: 46
 

عدد تقييمات المصالح الفضلى التي تم إجراؤها: 216
عدد األطفال غير المصحوبين بذويهم الذين تم تحديدهم: 89

عدد الحاالت المبلغ عنها المتعلقة بإساءة معاملة األطفال واإلهمال والعنف واالستغالل: 126

عدد حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس المبلغ عنها والتي تلقى الناجون منها المساعدة القانونية: 1,117
عدد حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس المبلغ عنها والتي تلقى الناجون منها االستشارات النفسية

واالجتماعية: 232
عدد حوادث العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس المبلغ عنها والتي تلقى الناجون منها المساعدة الطبية: 154

األرقام الرئيسية في مجال الصحة / التغذية

األرقام الرئيسية في مجال حماية الطفل

األرقام الرئيسية في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس

استجابة الالجئين الخاصة بالمفوضية في اليمن استجابة الالجئين الخاصة بالمفوضية في اليمن
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غالية، الجئة صومالية، وطالبة سابقة في برنامج ELIC، البساتين.

غاليــة، الجئــة صوماليــة تبلــغ مــن العمــر 10 ســنوات، ولــدت فــي مخيــم خــرز وتعيــش حالًيــا فــي البســاتين. عانــت غاليــة مــن صعوبــات فــي النطــق أثــرت علــى 
مهاراتهــا االجتماعيــة والســلوكية مــع أســرتها. وبحســب أختهــا الكبــرى أبشــرا، فــإن "غاليــة كانــت تعانــي مــن حالــة مزاجيــة متوتــرة ومهــارات اجتماعيــة محــدودة. 

لــم يكــن لديهــا أصدقــاء تتحــدث معهــم أو تلعــب معهــم. كانــت تجلــس بمفردهــا وتشــاهد الفتيــات األخريــات وهــن يلعبــن".

بعــد تقييــم حالــة غاليــة، تــم قبولهــا فــي فصــل تمهيــدي يركــز علــى مهــارات الــكالم والمهــارات االجتماعيــة والســلوكية لديهــا. غاليــة فــي الصــف الثالــث االبتدائــي 
اآلن فــي مدرســة البســاتين العامــة. تحدثــت قائلة:"أحــب الذهــاب إلــى المدرســة مــع أصدقائــي"، وأضافــت: "أحــب ممارســة ألعــاب الرياضيــات مــع أصدقائــي". تريــد 

غاليــة أن تصبــح مديــرة مدرســة ذات يــوم. "أنــا أحــب المدرســة."

قالــت أبشــرا: "بعــد التحاقهــا ببرنامــج ELIC الخــاص بالمفوضيــة، أصبحــت اآلن أكثــر هــدوءاً وأكثــر تفاعــالً مــن الناحيــة االجتماعيــة." وأضافــت: "أريــد أن أدعــم 
أختــي فــي تعليمهــا ألننــي لــم أســتطع مواصلــة دراســتي".

الصورة: © المفوضية

عدد الطالب الملتحقين بالتعليم الثانوي: 990
عدد األشخاص موضع االهتمام الذين حصلوا على منح دراسية للتعليم العالي: 201

عدد األطفال الملتحقين بالتعليم االبتدائي: 14,122
عدد المدارس التي حصلت على الدعم ألغراض الصيانة: 34

للمزيد من المعلومات ُيرجى زيارة:األرقام الرئيسية في مجال التعليم

بوابة عمليات المفوضية في اليمن: 
https://data2.unhcr.org/en/country/yem

تابعونا على مواقع التواصل االجتماعي:

        @unhcryemen
         

        @UnhcrYemen

استجابة الالجئين الخاصة بالمفوضية في اليمن
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