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   فحة حقائق ص     

 
 

 عدن –الفرعي  المكتب
 2020 فبراير

 
في   ، العالم في إنسانية  أزمة  أسوأ تمثل اليمن مازالت

في  ممن هم  شخص  مليون 14 من أكثر ظل وجود
  إلى  للوصول العاجلة  والمساعدة الحماية  إلىحاجة 
 . والصحة والمأوى   والمياه  الغذاء

  من عديدة أجزاء في القتال تجدد أدى األخيرة، األشهر في
  النازحين  لماليين في األصل  المريع  الوضع  تفاقم إلى البالد 

   . لهم المضيفة  والمجتمعات

 في ظل استمرار معاناة صعبًا الوضع  يظل أن المتوقع من
  المؤسسات  وانهيار يةاالقتصاد االزمات اليمن من 

 .   العامة   والخدمات

 
 
 

 
: سياق العملياتيلا  

 

  والمرض الفقر من مزيدال إلى اليمنيين من الماليين ودفعت االقتصاد ودمرت  ،السكان من  هائلة أعداد  نزوح  إلى وأدت  المدنيين، من اآلالف مقتلب اليمن في النزاع من سنوات خمس تسببت
ً  النازحين من شخص مليون من أكثر فإن عدن، في الفرعي المكتب مسؤولية الواقعة تحت  مناطق ال في. والجوع   حاجة إلى في  ينعائدشخص من ال 700,000 من وأكثر داخليا

 . الطبي العالج إلى صولوالو  أسرهم وإطعام  للعيش مكان لىعللعثور العاجلة  المساعدة
 

  أكثر  يعيش حيث. الالجئين آلالف اً موطن اليمن تُعد ها،الملحق ب بروتوكولالو الالجئين اتفاقية على الموقع العربية الجزيرة شبه في الوحيد والبلد بعيد، أمد منذ لالجئين مضيفة دولة بصفتها
 شخص 5,000 حوالي الجدد، الوافدين تسجيل يستمر الحرب، من الرغم على(. والمكال عدن مركزي في) الجنوب في( البالد في الالجئين إجمالي عدد نصف) الجئ 158,000 من

 .االقتصادية والصعوبات  العمل فرص  محدودية   بسبب أنفسهم   وإعالة ألسرهم  األساسية االحتياجات تلبية الالجئين  من الكثير  على الصعب  من جعل  النزاع  غير أن.2017 عام منذ سنوياً 
 

 المنزلية  الموادتوفيرو اإليواء وحلول  الحماية  خدمات على تقديم  األخرى  المتحدة  األمم  ووكاالت الحكومية  غير والمنظمات  المحلية  والسلطات الحكومة  مع  بالشراكة المفوضية  تعمل
 .الدائمة  الحلول  وتيسير اللجوء وطالبي الالجئين لمساعدة التدخالتقيادة  وشركاؤها المفوضية  تتولى  أيضاً،.  والنزوح النزاع من المتضررة المحلية  والمجتمعات النازحة  لألسر األساسية 

 

 الرئيسية المؤشرات
 

   شخص 1,082,430
ً  النازحين عدد   والمكال عدن مركزي في داخليا

 2019 مارس  –  النزوح مصفوفة  /  للهجرة الدولية المنظمة
 
 

    شخص 752,670
 والمكال عدن مركزي فيعدد العائدين 

 2019 مارس –  النزوح  مصفوفة/  للهجرة الدولية المنظمة
 
 

     شخص   158,000
 والمكال  عدن مركزي   في اللجوء وطالبي الالجئين عدد

 2020  فبراير  مفوضية،ال
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 والمكال عدن مركزي   فيتواجد المفوضية 
 

 ن: والموظف
 من الموظفين الوطنيين 85
 موظف دولي  14

 
 المكاتب: 

 مكتب فرعي في عدن  1
 في خرز   مكتب ميداني 1
 التربة  في  ميدانية وحدة    1

 
 

منظمة صناع  ووهو يحمل مواد إغاثية بعد عملية توزيع بقيادة المفوضية  أحد النازحين يغادر 
 في عدن، لمساعدة األسر النازحة بسبب القتال في الحديدة.  إحدى منظمات اإلغاثة،، النهضة

 النهضة © المفوضية / منظمة صناع 
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 :الرئيسية  األنشطة 
 

 الحماية
 
 داخلياً  ازحونالن

   الحماية  كتلة 
  الحماية  احتياجات ذوي من  لألشخاص  المتخصصة  المساعدات  تقديم تنسيقب منظمة انترسوس في قيادتها،  وتشترك  المفوضية تقودها  التي  ، الحماية تقوم كتلة  ▪

 . المجتمعية   الحماية شبكات وإدارة األلغام   بمخاطر التوعية ذلك في بما الحماية وبرامج المجتمعية،  المراكز   إلى دعمتقديم الو العنف ضحايا ذلك  في  بما ،الخاصة 
ً  40  الحماية كتلة تضم ▪  . الوطني دون المستوى  على شريكا

 

 القانونية  الخدمات ذلك في  بما  الحماية  خدمات وتوفر  واألسرة،  المجتمع مستوى على الحماية  رصد خالل  من الحماية حيز توسيع إلى المفوضية  تسعى ▪
 . لهما واالستجابة  الجنس نوع على  القائم  والعنف  الجنسي العنف ومنعالطفل  حماية  وخدمات واالجتماعية  النفسية  والخدمات

ً  النازحين إحالةالدعم في  المفوضية  تقدم ▪   الحتياجات تلبية لل النقدية المساعدات  تقديم ذلك  في بما بفعالية، الحماية مخاطر لمعالجة المتخصصة الخدمات إلى  داخليا
 .  ً ضعفا األكثر واألشخاص الخاصة  االحتياجات ذويمن  لألشخاص األساسية 

ً  المفوضية تدعم ▪   على  المتضررة وتساعد والمجتمعات  المفوضية بين كجسر تعمل التي المجتمعية الحماية شبكات  ذلك  في بما المجتمعية، الحماية  آليات أيضا
ً  النازحين للسكان ية المجتمع لخدماتل  مركز  15 بإنشاء المفوضية  ستقوم. الحماية وقضايا احتياجات  ورصد الحاالت وإحالة  وتقييم تحديد  . في الساحل الغربي  حديثا

  

 الالجئون
  المكال )  وحضرموت( البساتين)  عدن في الحضرية  المناطق وفي لالجئين خرز مخيم في يعيشون الذين لالجئين الحماية  بتنفيذ أنشطة  والشركاء المفوضية  تقوم ▪

ً  األكثر لفئاتل النقدية المساعداتتقديم  ذلك في بما (،ونئوسي   األشخاص  إلى وتقديم المساعدات الطفل حماية كذلك واالجتماعية، النفسية والخدمات القانوني والدعم ضعفا
 . المجتمع  وبناء واالجتماعية  النفسية واألنشطة لهما واالستجابة  الجنس نوع على القائم والعنف  الجنسي العنف  منع  وأنشطة الضعفاء

  يعيشون  الذين  المسجلين  الالجئين جميع وثائق لتجديد  اليمنية  للحكومة  التابعة  والجنسية والجوازات  الهجرة  الدعم إلى مصلحة  المفوضية  قدمت  ، 2019 عام  في ▪
 . جديدة هوية بطاقة  على الجئ إجماالً   7,863  حصل.  المخيم في

 التعليم 
 

 الالجئون
  تأهيل  إعادة الدعم يشمل. لحج  محافظة  في لالجئين خرز مخيم في  ثانوية ومدرسة  ابتدائيتين مدرستين والتعليم في دعم التربية  وزارة مع المفوضية  تتشارك ▪

  المدارس في  طفل 2,500 حوالي  حصل ، 2020 – 2019 الدراسي العام  في . الخارجية الساحات  في  مظللة  اماكنو المياه دورات وتوفير  الدراسية  الفصول وتجديد
  المدرسي  الزي على  الطالب  حصل كما. المفوضية تحظى بالدعم من التي  المدارس خالل من  التعليم على الثانوية المدارس طالب  من طالب  400 االبتدائية وحوالي 

 . التعليم  التربية وزارة  مع  المفوضية  شراكة  خالل من دارياإل  دعمال  وموظفي شخص من المعلمين  155  حواليل  حافز منح تم حين  في المدرسية، واللوازم
 يحضر. المضيف المجتمع وأطفال الالجئين األطفال من كل يدرس فيها ابتدائية  مدارس ثالث الدعم إلى المفوضية  تقدم عدن، محافظة في  البساتين حي في ▪

  المفوضية  وتقوم ،المدرسي والزي المدرسية  باللوازم الالجئين األطفال المفوضية تدعم. المضيف المجتمع طالب جانبإلى  المدارس هذه إلى الجئ  طفل 1,500 من أكثر
الكادر   منشخص  35 إلى الحوافز  ميوتقد المعلمين تدريب قيادة  المفوضية تتولى. والصيانة الالصفية واألنشطة  والمواد المكتبية التعليمية  بالمواد  المدارس كذلك بتزويد

 . التعليمي
  بشكل  التركيز مع ،حضرموت محافظة  في ون،ئوسي المكال في المدرسة  سن في الالجئين األطفال إلى للوصول التعليم برنامج توسيع على المفوضية  تعمل ▪

  من  المائةب 30 حوالي أن إلى  2019 عام أواخر في المفوضية بقيادةتم إجراءه  تقييم أشارت التقديرات التي تضمنها. المدارس من المتسربين األطفال إعادة على خاص
 . الرسمي التعليم نظام خارج  هم  ون،ئوسي  المكال  منطقتي في المدرسة،  سن في األطفال

 

 الصحة 
 

 الالجئون
ً الدعم  المفوضية  تقدم ▪   تقدم . عدن في الحكومة  تديرها عيادة ذلك في بما( لحج  محافظة ) لالجئين زخر ومخيم( البساتين) عدن في صحية  مرافق  ثالثة إلى  حاليا

  المرضى  إحالة تتم الخاصة، بالرعاية يتعلق فيما. لعائدةاواألسر النازحين ذلك في  بما ،ة المضيف اتالمجتمع وأفراد  لالجئين األولية  الصحية الرعاية خدمات العيادات  هذه
  على  للحصول العيادةبزيارة  اإلعاقة ذوي األشخاص يقوم أيضاً، ،للنساء اإلنجابية الصحة خدمات العيادات توفر(. لحج) والحوطة  عدن في متقدمة صحية مرافق إلى

 . لها واالستجابة الكوليرا  من للوقاية اإلسهال  لعالج وحدتينالدعم إلى  المفوضية تقدم  لالجئين، خرز ومخيم ( البساتين حي)  عدن في. الطبيعي العالج  خدمات
 من كبيرة أعداد تعيش حيث ، (حضرموت) والمكال سيئون في  إضافيتين، عيادتين لتشمل العامة  الصحة  مجال في تدخالتها على توسيع المفوضية  تعمل ▪

 .الالجئين
مما   ، الوقاية  وأنشطة  اإليدز /البشرية  المناعة  نقص فيروس  لمكافحة  الشاملة  الوقائية  التدابير المفوضية  تدعم ،اإليدز  لمكافحة  الوطني  البرنامج مع بالتعاون ▪

  يظل  أنمهمة التأكد من  المفوضية تتولى ايضاً،. للطفل األم من العدوى انتقال من بشأن الوقاية الطوعية واالستشارات والفحوصات  االستشارات إلى الوصول يتيح
ً  العالج  إلى صولالو  . الشباب بين زاإليد /   البشرية المناعة نقص فيروس حول  للتوعية األقران تثقيف برنامج وتدعم  والمواطنين، الالجئين من لكل  مجانيا
ً  الصحية  المرافق تتولى ▪  . الصحية والنظافة الصحي  والصرف التغذية مجال في الممارسات  وأفضل التوعية أنشطة  قيادةأيضا

 

 والتغذية الغذائي األمن
 

 الالجئون
  الجئ  8,780 من يقرب ما لىع الغذاء لتوزيع المتحدة لألممالتابع  العالمي األغذية  برنامج مع المفوضية تتشارك لحج، محافظة في لالجئين خرز  مخيم في ▪

 .األساسية  احتياجاتهم لتلبية  الغذاء من يكفي ما  على حصولهم لضمان
 يعانون الخامسة ممن سن شخص من األطفال دون 3,000 مساعدة إلى العالمي، األغذية  وبرنامج فياليونيس من بدعم المفوضية، تهدف ، 2020 عام  في ▪

 التكميلية.  التغذية  برامج عن طريق الحاد التغذية  سوء من والوقاية  العالجمن خالل  والمرضعات الحوامل والنساءللخطر  عرضة  أكثر وممن هم التغذية  سوء من
ً  الدعم المفوضية تقدم ▪   مستوى على المتعثرين وتعقب الحاالت وإحالة ، شهرين كل التغذية لسوء فحص إلجراء المجتمعية الصحة مجال في العاملين إلى أيضا

  وتوزيع  التحصين حمالت  دعمو  التوعية أنشطة  وقيادة الصحية  لنظافة ا يعملون على تعزيز  بوصفهم  المجتمعية  الصحة  مجال  في  العاملين أنشطة  تتضاعف. المحلي المجتمع 
 . الصحية  النظافة مستلزمات 

 
 

 الصحي  والصرف المياه
 

 الالجئين استجابة 
  خرز  مخيم في نالالجئي فإنه يتم تزويد المتوسط، في. المضيفة  والمجتمعات لالجئين واآلمنة  النظيفة  المياه إلى الوصول إمكانية  والشركاء المفوضية  توفر ▪

اليوم   في الواحد للشخص لتراً  20 ةالبالغ المفوضية معيار من أعلى وهي كمية ،اليوم  في الواحد للشخص للشرب الصالحة المياه من لتراً  22 بكمية تبلغ لحج في  لالجئين
 . الضخ آلية  مع آبار ثالثةحفر  خالل من  المحيطة القرى  في المضيف المجتمع أفراد  من فرد 7,000  من أكثر  لتشمل  الخدمة تم توسيع نطاق أيضاً،.  المستقر  لوضعفي ا
▪  ً  .عدن في  البساتين حي في الصحي الصرف وشبكات المياه شبكات تأهيل وإعادة المياه موارد لتحسين الجهود  المفوضية   تقود ،أيضا
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 نووالالجئ داخلياً  نوالنازح

  وتعزيز  الصحية  النظافة و الصحي الصرف خدمات إلى الوصول تحسين خالل من المعدية واألمراض الكوليرا تفشي من للحد المبذولة الجهود المفوضية  تدعم ▪
  الدعم إلى  المفوضية  تقدم ،(البساتين) عدن في. ونئوسي والمكال عدن في الحضرية المراكز  وكذلك ،محيطه و خرز مخيم في  المحلية المجتمعات في الممارسات أفضل

 تفشي  ومنع وصحية  نظيفة  بيئة خلق  وتعزيز  للنفايات المستدامة  اإلدارة تحسين في المساعدة إلى تهدف الصحي  للصرف عامة  مبادرة وهي  ،النظافة  صندوق 
  اآلمن  جمعال حول رسائل مع إعالنات لوحة 16 و قمامة حاوية 50 تركيبقامت بو ،لجمع القمامة  وشاحنتينالتوجيه  انزالقية بجرافة المفوضية تبرعت كما.األمراض

 . الحي  أنحاء جميع  في ،لقمامة ل
ً  المفوضية تعمل ▪ ً  األكثر الالجئين بما في ذلك من المجتمع، من شخص 300 حوالي مع أيضا ً  والنازحين ضعفا  حملة  لتنفيذ المضيف المجتمع وأفراد داخليا

  األحياء السكنية  في القمامة لجمع أمريكي دوالر 220 بقيمة شهري نقدي على مبلغ المشاركونيحصل . العمل مقابل النقد مشروع خالل من العامة  األماكن في تنظيف
 .الجيدة  النظافة ممارسات  تعزز  التي  المجتمع  توعية أنشطة وقيادة الرئيسية،  والطرق  واألسواق

 

 الغذائية غير والمواد المأوى
 

 داخلياً  نوالنازح

  الغذائية غير المواد/   المأوى كتلة 
ً  النازحة األسر  إلى الطارئة المساعدات تقديم قيتنس المفوضية تقودها التي الغذائية غير المواد/  المأوى كتلة تتولى ▪   األسر  وصول  ضمان على وتساعد حديثا

  عند الشتاء  فصل لمواجهة المخصصة المساعداتو  اإليجار بدل إعانات ذلك في بما ،(غذائية غير المواد) األساسية المنزلية والمواد المناسب المأوى إلى النازحة 
   .ئهاوحدات إيوا تأهيل وإعادة لبناء الحمايةخاصة ب احتياجات التي لديها  النازحة لألسر  المساعدات المقدمة تنسيق تتولى الكتلة أيضاً، . االقتضاء

ً  26  الغذائية غير المواد /  المأوى كتلة تضم ▪  . الوطني دون المستوى على شريكا
 

  النوم مثل فرش ) األساسية  المنزلية  المواد إلى باإلضافة ؛(البالستيكية واألغطية الخشبية واألعمدة األدوات أي) الطوارئ حاالت في إليواء الدعم المفوضية تقدم ▪
ً  التي نزحت   لألسر(  الشمسية والمصابيح المطبخ  وأدوات والصابون المياه وأوعية واألحواض  والناموسيات والبطانيات  . المواجهة خطوط  من حديثا

ً  المفوضية تدعم ▪   التي األسر لمساعدة نقدي مخصص وهو ،الشتاء  فصل لمواجهة  المخصصة  المساعدات تقوم بتقديم االقتضاء عندو  ،اإليجار  بدل إعانات  أيضا
  و   الشخصية العزل مواد لشراء النقدي الدعم خالل من البارد للطقس االستعداد على مساعدتها خالل  من ،ةشديد لمخاطر تعرضها قد المستوى دون إيواء ظروف في تعيش

   . إيوائها وحدات  عزل ل  أو/   و  التدفئةمواد  أو  /
  حاالت  في ه ييوائاإل هاوحدات تحسين على لمساعدتها  الغربي الساحل  في نازحة  أسرة 2,500 من أكثرالدعم إلى  وشركاؤها  المفوضية  ستقدم ،2020  عام في ▪

 .ديمومة  أكثروحدات إيواء  لتصبح  الطوارئ
 

 نوالالجئ
 . واألخشاب   الطوب من  مصنوعة وحدات إيواء  في األسر  تعيش لالجئين، خرز  مخيم في ▪
 . الشمسية والمصابيح  والناموسيات وفرش األسفنج ، المطبخ  وأدوات المياه  وأوعية البطانيات مثل األساسية  المنزلية  المواد باستبدال المفوضية تقوم ▪
ً  المفوضية تقوم ▪   اإلنجاب  سن في والفتيات النساء تحصل أيضاً،. خرز  مخيم في يعيشون الذين الالجئين جميع على الغسيل ومسحوق  الصابون قطعبتوزيع  أيضا

 . صحية فوط على
 

 المخيمات وإدارة المخيمات تنسيق 
 

  داخلياً  نوالنازح

   المخيمات وإدارة المخيمات تنسيق  كتلة 
تتولى الكتلة  . 2019 يوليوفي شهر  في قيادتها،  لالجئين الدانماركي مجلسال ويشارك قيادتها مفوضية ال التي تتولى ، المخيمات وإدارة  تنسيق كتلة تفعيل تم ▪

ً  النازحين  استضافة مواقع في الصغيرة   الخدمات حزمة  تقديم تنسيق  .الرصد وتعزيز المواقع وتنسيق إدارة تغطية لتوسيع الجهود وتقود ، داخليا
تتولى الكتلة  . 2019 في شهر يوليو في قيادتها، الالجئين لدانماركي مجلس ويشارك  قيادتها المفوضية التي تتولى المخيمات، وإدارة  تنسيق كتلة تفعيل تم ▪

 .؟؟وتعزيز الرصد المواقع وتنسيق إدارة تغطية لتوسيع الجهود وتقود داخلياً،  النازحين  استضافة مواقع في  الصغيرةا  الخدمات حزمة  تقديم تنسيق
 . الوطني دون المستوى على  شركاء  تسعة المخيمات  وإدارة  المخيمات تنسيق كتلة تضم ▪
 والمكال  عدن مركزي في مسجلة موقع  370 أصل من موقع 160 الكتلة  تغطي ▪

 

ً  النازحين مخيمات تنسيق عن المسؤولة الحكومية  الجهة  هي الوزراء، رئيس برئاسة  التنفيذية، الوحدة ▪  .اإلنسانية والمساعدات  داخليا
ً  للنازحين الفردي والتوثيق  تسجيلفي الو اتالمخيم  إدارة مجال في الوطنية  القدرات لتعزيز التنفيذية الوحدة مع المفوضية تتعاون ▪  النزوحمن  والعائدين داخليا

ً  للنازحين استضافة موقع  35  يوجد فيها والتي والضالع  والحديدة وتعز  ولحج عدن تشمل  محافظات خمس في  . داخليا
 

 نوالالجئ
  السلطات  لجميع المنسق  هو  مديرالمخيم  . المسؤل يمثل مديرالمخيمفإن  المخيم،  مستوى على. ات المخيم إدارة  عن األول المقام  في مسؤولة اليمنية  الحكومة  ▪

 . المخيم  في المقدمة  والخدمات  األنشطةمهمة رصد  المخيم مدير  يتولى. الجنسية و جوازات الو  الهجرةمصلحة و الشرطة ذلك في بما المخيم في الحكومية  والخدمات
ً  المفوضية تقوم ▪  . الحماية قضايا على تركز  التي  الشركاء  وخدمات اتالمخيم في  األنشطة   جميعبرصد  أيضا

 

 الذات على اعتمادها وتحقيق  المجتمعات تمكين
 

  تتشارك  ،(البساتين) عدن في. المساعدات على اعتمادها والحد من كسب عيشها سبل وتعزيز  لبناء المضيفة والمجتمعات النازحة  الدعم إلى األسر المفوضية  تقدم ▪
 من كل من النفايات جامعي من المئات الدعم إلى  المفوضية تقدم. العيش لكسب مبتكرة كمبادرة التدوير إعادة مشروع لدعم المجتمع وأفراد اليمنية الحكومة مع المفوضية
  التي  القمامة  وأكياس العجالت  ثالثية الدراجات  إلى  باإلضافة  واألحذية،  والقفازات  الواقية  المالبس التي تشمل  السالمة أدوات من خالل  المضيفة  والمجتمعات  النازحين

 . شهردوالر أمريكي( في ال 200  حوالي )  يمني اير  120,000 إلى  يصلالذي  بمقدار الضعف،  يتهمإنتاج زيادة على تساعد
 

 الدائمة الحلول
 

  في  ويعيشون األزمة،من  المتضررين السكان جميع تراعي  التي  المساعدة إلى يدعو " والذي ،اطقالمن على قائم نهج إلتباع برامجها  بتحويل المفوضية تقوم ▪
  النزوح  من المتضررة  للمجتمعات شاملة ال  ستجابة اال النهج هذا يدعم. المصلحة  أصحاب جميع  مع بالتنسيق" القطاعات متعدد دعم  إلى بحاجة و محددة جغرافية  منطقة

ً  والنازحين  .سواء  حد على المضيفة والمجتمعات  اللجوء وطالبي والالجئين والعائدين ،  داخليا
 

 

 نوالالجئ
▪  ً قيييدرات  لتحسيييين تعززالبرمجييية التيييي المبيييادرات المفوضيييية تيييدعم لالجئيييين، الشييياملة االسيييتجابة وإطيييار الالجئيييين بشيييأن العيييالمي الميثييياق ميييع تمشييييا

 .العيش كسب سبل وتعزيز الوطنية التنمية وخطة العامة الخدمات في الالجئين إلدماج الدعوة وتعزيز الوطنية المؤسسات
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 الدولييية المنظميية مييع بالتنسيييق البرنييامج تنفيييذ يييتم. الصييوماليين لالجئييين الطوعييية العييودة علييى المسيياعدة برنييامج المفوضييية تييدعم ،2017 عييام منييذ ▪
 يرغبييون الييذين الصييوماليين الالجئييين دعييم يييتم .الجنسيييةو جييوازاتالو الهجييرةمصييلحة وداخلييياً  والنييازحين لالجئييين الوطنييية واللجنيية الصييومالية والسييفارة للهجييرة

 عييام نهاييية حتييى. الصييومال فييي اإلدميياج وإعييادة العييودة مسيياعدات إلييى باإلضييافة الرحليية، لتسييهيل اليييمن فييي المييالي والييدعم والنقييل بالوثييائق ديييارهم إلييى العييودة فييي
 .البرنامج بمساعدة ديارهم إلى صومالي 5,087 عاد ،2019

 إقليمييية مبييادرة إطييار فييي ديييارهم، إلييى العييودة فييي الييراغبين لإلثيييوبيين الطوعييية للعييودة منفصييل برنييامج تنفيييذ فييرص استكشيياف المفوضييية تواصييل ▪
 .ألفريقيا اإلقليمي المكتب بقيادة لإلثيوبيين الطوعية للعودة

 .اليمن في حمايةال مخاطرتزايد  يواجهون الذين لالجئين ثالث بلد في التوطين إعادة المفوضية تدعم ▪
 

 الشركاء  مع العمل
 

  انترسوس ومنظمة  للهجرة الدولية المنظمةو الخيرية اليمنية الحكمة جمعيةو نماركياالد الالجئين مجلسو االجتماعية للرعاية الخيرية الجمعية: الجنوب  في المفوضية شركاء تضم قائمة
 . المتحدة   لألمم التابع العالمي   األغذية وبرنامج  فياليونيسواإلنساني  التكافل جمعيةو لالجئين  النرويجي  مجلسو نهضةال صناع  منظمةو والتنمية اإلنسانية إلغاثةل  الخيرية  المجد ومنظمة

 

 المانحة  الجهات مع العالقات  / الخارجية  العالقات
 

|  األوروبي االتحاد | الكويت|  اإلنساني ثاني آل ثاني بن ؟؟عبدهللا بن ثاني صندوق|  السعودية العربية المملكة|  األمريكية  المتحدة الواليات: 2019 عام في  المانحة  للجهات  خاص شكر
  جمهورية |  مصر  في  متنوعة  مانحة  جهات |  بلجيكا|  سويسرا|  فرنسا |  كندا |  أسبانيا|  قطر |  السويد|  فنلندا |  اليابان|  المتحدة  المملكة |  الخيرية قطر جمعية |  المحلية المشتركة  الصناديق

 . متنوعة خاصة مانحة جهات | المتحدة العربية  اإلمارات في  متنوعة  مانحة جهات  | احسان القدوس  عبد  احمد|  لبنان  في متنوعة  مانحة جهات  | كوريا
  

الخاصة   المانحة  الجهات |  هولندا |  النرويج|  المتحدة المملكة |  إسبانيا في  الخاصة  المانحة الجهات |  السويد: 2019 عام  في المخصصة  غير لألموال الرئيسية  المانحة  للجهات خاص شكر 
  المتحدة  الواليات الخاصة في المانحة الجهات|  سويسرا|  إيطاليا الخاصة في المانحة الجهات|  اليابان الخاصة في المانحة الجهات|  الدانمارك|  اليابان|  ألمانيا|  كوريا جمهورية في

 .إيطاليا|   أيرلندا|  السويد الخاصة في المانحة الجهات |  فرنسا األمريكية |
 

 لالتصال 
 

 ، صنعاء، اليمن  التقارير  وإعداد   الخارجية العالقات  مسؤولة تشا، نا-ون

chaw@unhcr.org  :0) 4697711967 (، هاتف+ 
 

 ، عدن، اليمن الخارجية العالقات مسؤولة ةمساعد تشارلز، نجي  جويل ماري
jeanchar@unhcr.org  :967+ (02)231441، هاتف  

 

 
 . تويترعلى  اليمن –  المفوضية وصفحة  فيسبوكعلى   اليمن – المفوضية وعلى صفحة    انستغرام على ومتابعتنا ،التشغيلية  اليمن بوابة  زيارة  رجىيُ  المعلومات،  من لمزيدل
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