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 مقتطفات حول أبرز

  ديسمبر، قام فريق العمل المعني بالتحركات السكانية، بإشراف مفوضية األمم  المتحدة لشؤون الالجئين   10في تاريخ

من األشخاص نازحين داخليا  2,509,062 والمنظمة الدولية للهجرة بالتحقق من صحة ماورد بالتقرير السادس بأن عدد

 .في اليمن

 

  ديسمبر، شاركت مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين  بمهمة إلى محافظة إب، حيث  31وحتى  14خالل الفترة من

تم  التركيز خاللها على تطوير قُدرات الشركاء في إب، بما في ذلك، التدريب على تقييم االحتياجات، والمعايير 

 .يم لما بعد التوزيعالمستخدمة لتحديد الحاالت االكثر ضعفا ومنهجيات التوزيع و عملية التقي

 

  ديسمبر،  وبالتنسيق مع مكتب التربية في صنعاء، قامت مفوضية األمم المتحدة لشؤون  24وحتى  20خالل الفترة من

الالجئين  بتنفيذ برنامج تدريبي في مجال الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال المتضررين من النزاعات المسلحة  لعدد 

االجتماعيين من عشر مدارس في صنعاء والتي تستضيف عددا كبيرا من األطفال من المعلمين والمرشدين  40

 .الالجئين، باإلضافة إلى اثنين من المشاركين من مكتب التربية في صنعاء وأحد المشاركين من وزارة التربية والتعليم

 

  ة إلى صعدة وذلك للنظر في ديسمبر، قام ممثل مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين بمهمـ 26و  25خالل يومي

إمكانية إعادة تواجد مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين في صعدة، وكذا النظر في وسائل تنفيذ التدخالت اإلنسانية 

 .العاجلة

 السياق التشغيلي

تُعد اليمن بمثابة نقطة ُعبور تاريخية لحركة الهجرة المختلطة، والمكونة  من الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من منطقة 

القرن األفريقي إلى شبه الجزيرة العربية وما بعدها. وعلى الرغم من أن اليمن هو أفقر دول مجلس التعاون الخليجي، إال أنها 

بديةً كرمها تُجاه الالجئين. كذلك، فإن اليمن هي البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية التي وقعت تقف متأهبة في المنطقة، مُ 

ومع تصاعد في أعمال الصراع، فإن  2015. منذ أواخر مارس 1967وبروتوكولها لعام  1951على اتفاقية الالجئين لعام 

 .الذي تدهور وبشكل كبيرتزامنت مع الوضع األمني  الظروف اإلنسانية، واالجتماعية واالقتصادية غير المستقرة قد

من اإلصابات  28,000حالة وفاة، و  6,000وبالنظر إلى عشرة أشهر من الصراع، فقد تمخض عن ذلك ُوقوع أكثر من 

ما يقرب  أما الخدمات األساسية في كافة  أرجاء البالد فهي على وشك االنهيار. لقد توقف عن العمل نتيجة لألعمال العدائية.

من المرافق الصحية وذلك  بسبب األضرار التي لحقت بها أو نقص في الوقود والموظفين واإلمدادات، فضال عن أن  600من 

ماليين  6العديد من مؤسسات المياه والصرف الصحي العامة قد أغلقت غالبا بسبب نقص في مادة الوقود، وأن أكثر من 

 .دات المياه أو بسبب تعطلهاشخص في المدن يعانون من قطع في امدا

مليون طفل خارج المدرسة. أما في أجزاء مختلفة من البالد، فإن السلطات غير قادرة على  1.8ومنذ شهر مارس، فإن نحو 

دفع رواتب األطباء، والممرضين والمدرسين.  اقتصاد اليمن الهش ، قد تأثر أكثر بسبب األضرار التي لحقت بالطرق 

فُرص العمل بالنسبة لمئات اآلالف من الناس الذين لجوء الستنفدوا مدخراتهم  نتيجة لذلك. وحول الغذاء  واألسواق، وفُقدان

أي أكثر من ُمعدل ما قبل حدوث األزمة، وكذلك الحال بالنسبة لسعر  57الرئيسي، والقمح،  فإن تكاليفه ارتفعت إلى نحو ٪

أكثر من ثالثة أضعاف. وبالتالي، فإن االحتياجات الماسة، التي تسعى  غاز الطهي والوقود وغيره، حيث ارتفعت تكاليفها إلى

مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركائها لمعالجتها تشمل: المأوى، وخدمات الحماية، والمساعدات النقدية، وتوفير 

     .فرص ُسبُل العيش الكريم، والغذاء والرعاية الصحية

قامت مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين بتقديم المستلزمات 

المنزلية األساسية، ومواد اإليواء لألشخاص النازحين داخليا، ممن 

مفوضية األمم المتحدة لشؤون  © .يحتمون في إطار مدارس إب

  م. علوان –الالجئين 

 اليمن

  صحيفة الحقائق الشهرية

 2015 ديسمبر 
 

 أهم األرقام

 267,173 

 ديسمبر 31حتى الجئ مسجل 
 

9,866 

 ديسمبر 31حتى طالبي اللجوء المسجلين 
   

2,509,062 

 ديسمبر 10  حتىالنازحون داخليا  
   

92,446 

 ديسمبر 31 حتى  2015الوافدين الجدد إلى اليمن في عام 

 

  لفئات المستهدفةا
 2,786,101نحو  ي اللجوء والنازحينبطالوالالجئين  عددبلغ 

 ات التالية حسب بلد المنشاءيصائألحا
 

 البلد الالجئين طالبي اللجوء مجموع

 الصومال 253,215 - 253,215
 أثيوبيا 5,645 8,142 13,787

 العراق 3,404 134 3,538
 سوريا 3,011 615 3,626
 آخرى 1,898 975 2,873

 )نازحين(اليمن  - - 2,509,062
 المجموع 267,173 9,866 2,786,101

 
 

   

 المفوضية تواجد
 الموظفين:  

 موظفا دوليا *  29|  محلياموظفا  151 

 ( )دوليينخبراء الطوارئ  5 
موظفا دوليا  في اليمن و   16نوفمبر 10إعتبارا من  –غير ثابتة  ارقام * 

  او في أجازة . موظفا يعملون من عمان 13
 

 المكاتب: 

 ،المكتب صنعاء في الحماية ومكتب الرئيسي المكتب

 مركز لالجئين؛ خرز بمخيم ميداني مكتب بعدن، الفرعي

.  األردن عمان، في لليمن التنفيذي المركز بميفعة، استقبال

 الحديدة و صعدة من كل في ميدانية مكاتب هناك ان كما

 .2016  عام نهاية في فتحها مقرر
 

 التمويل

 المطلوب  107.4 مليون دوالر
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 تحت األضواء

ديسمبر، دشنت مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين   17في 

( نظام تواصل )حوارا باللغة  AMIDEAST  -وشريكها ) أميديست 

العربية( وذلك من خالل إقامة مركز للتواصل في صنعاء. من 

جانبه، يعمل المركز على تعزيز المشاركة الُمجتمعية و تعزيز مبدأ 

الُمساءلة عبر قناة ذات اتجاهين للتواصل مع األشخاص، ممن هم 

ل موضع اهتمام المفوضية على مستوى كافة أرجاء  البالد للحصو

على معلومات بشأن احتياجاتهم، وإلبالغهم عن كيفية، ومتى، وأين 

يمكن الحصول على الخدمات، وتزويدهم بالمعلومات األخرى ذات 

الصلة. أما العاملون أيضا فيقومون بجمع ردود الفعل،  وتلقي 

الشكاوى لمتابعة وتقييم الوصول ونوعية المساعدة عبر التواصل 

تحدة  لشؤون الالجئين، عناية أ. مفوضية األمم الم © مع: 

 . السياغي

 

  الالجئون

 ماية وكذا لتحسين الوصول تقوم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين باإلبقاء واالحتفاظ بعالقة تعاونية مع السلطات المعنية وذلك لغرض توفير بيئة مناسبة للح

وفي هذا الخصوص، يتم االحتفاظ بالتفاعل المنتظم مع  .اهتمام مفوضية الالجئين في كافة أنحاء البالدوالحصول على الحقوق و الخدمات األساسية لالشخاص موضع 

و مساعدة الالجئين هو قيد  السلطات على المستوى الوطني والمحلي، ومع الشركاء المنفذين والتشغيليين، وقادة مجتمع الالجئين. علما بأن الخط الساخن الخاص بحماية

بما في ذلك، التدريب المهني  -ول على الخدمات الصحية العامة، و حق التقاضي، وااللتحاق بالتعليم التشغيل. من جانبها، قامت الحكومة بمنح الالجئين فرص الحص

 .والمهارات التقنية. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الخدمات وفرص كسب العيش الكريم قد تقلصت بسبب النزاع

 

  صول على المساعدة المالية؛ فقد زاد وبشكل كبير. واستجابة لذلك ،  فقد قامت مفوضية األمم عدد األشخاص موضع اهتمام مفوضية شؤون الالجئين، الذين هم بحاجة للح

جئين، وبصفٍة استثنائية بعض المتحدة  لشؤون الالجئين بتوسيع برنامج تقديم المساعدات المالية ليشمل فئات إضافية  من األشخاص، من ذوي االحتياجات الخاصة من الال

مبالغ الفردية من يل: األسر التي يرأسها أحد الوالدين، والنساء الحوامل. وباإلضافة إلى ذلك، وفي ضوء ارتفاع تكاليف المعيشة  األساسية،  تم زيادة الطالبي اللجوء، من قب

 .2015االحتياجات الخاصة في عام  شخصا، من ذوي 3,239المساعدات المالية. وفي هذا السياق، قدمت مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين مساعدات نقدية لنحو 

 

 دد من الالجئين وطالبي اللجوء: تقوم مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين بمواصلة تقديم خدمات االستقبال والحماية في اثنتين من المناطق الحضرية، حيث يقيم أكبر ع

 9و  8 وخالل يومي  .الحضرية باالنتقال إلى مناطق ريفية تعتبر هي األكثر أمانًا، قام عدد من الجئي المناطق 2015صنعاء وحي البساتين في عدن. ومنذ مارس 

شريك مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين بحملة تنظيف وإزالة للنفايات الصلبة في حي البساتين في عدن   -ديسمبر، قامت جمعية اإلصالح الخيري االجتماعية 

ي المحلية. ومنذ توقف أعمال الصراع في المدينة كما في يوليو، إال أنه لم يتم استئناف تقديم الخدمات البلدية بشكل كلي، بما في وذلك بالتنسيق مع إدارة الصرف الصح

ظافة، ورفع مستوى لتحقيق النذلك، جمع القمامة. وعليه، تُشارك لجان من المتطوعين من المجتمع المحلي، وموظفي النظافة الصحية، و الشباب في كافة الجهود المبذولة 

في حي البساتين، وكذلك في  25 - 21وبُلك    9 - 1في الشوارع، واألزقة في بُلك  الوعي حول أهمية الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية. وفي هذا الشأن، تم القيام بحملة

 .الشوارع الرئيسية، واألسواق واألماكن العامة في الحي المذكور

 

   كيلو  150الجئا )غالبيتهم من الصوماليين( في محافظة لحج   18,000لشؤون الالجئين  بإدارة مخيم خرز لالجئين، الذي يستضيف حوالي تقوم مفوضية األمم المتحدة

المدرسية لبعض  مج التغذيةمتر غرب عدن. يتلقى الالجئون في المخيم حصصا غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي باالضافة الى المواد الغذائية التكميلية و برا

 .أما الشركاء فيقومون بتوفير الرعاية الصحية، والتعليم، وبرامج الخدمات المجتمعية .الحاالت الخاصة

 

  توطين من اليمن. الختيار حاالت إعادة فيما يتعلق بإعادة التوطين في بُلدان ثالثة فتعد صعبة للغاية وذلك بسبب انعدام األمن في كافة أنحاء البالد، واستحالة تنظيم مهمات

رضات للخطر، االطفال الغير ومع ذلك، تواصلت عملية تحديد وإعادة التوطين في بلدان ثالثة لعدد متواضع من الالجئين، من ذوي االحتياجات الخاصة، مثل النساء الُمع

ادة توطينهم في بلدان مثل الواليات المتحدة األمريكية، والسويد، الُمرافَقين من قبل ذويهم، وكذا المنفصلين عن ذويهم، والالجئين، ممن يعانون من ظروف صحية إلع

 .وفرنسا، وبلدان إعادة التوطين األخرى
 

 الواصلون الُجدد والهجرة المختلطة 
  10,162من اإلثيوبيين،  82,268من الواصلين الجدد إلى السواحل اليمنية من البحر العربي والبحر األحمر، يمثلون: ) 92,446، استقبلت اليمن 2015في عام  

الغالب، يكون لدى هؤالء الواصلون  فردا من جنسيات أخرى(، وأن أكثر من ثلثي هؤالء قد وصلوا البالد بعد تصاعد أعمال النزاع في شهر مارس. وفي 16صوماليا، و 

شائعات التي تُفيد بسهولة الجدد معلومات خاطئة حول شدة أعمال النزاع، حيث يعتقدون أن الوضع أصبح هادئا نسبيا في بعض المحافظات الجنوبية، أو أنهم يتتبعون ال
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ت محفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة، ومكتظة بالمسافرين، يملكها مهربون، الوصول إلى دول الخليج المجاورة. من جانبهم، يقوم الواصلون الجدد عادة برحال

المساعدة األساسية، حيث يخاطرون بحياتهم في ُعرض البحر.  وعند نزولهم إلى الشاطئ، فإنهم يعانون من الجفاف/ شدة العطش،  وحاالت الصدمة ويحتاجون لتلقي 

وذلك بسبب الصراع المستمر، حيث يواجه الواصلون الجدد القيود المفروضة على  طاف، واالستغالل، وانعدام األمن في اليمنواألكثر من ذلك أنهم يواجهون خطر االخت

راهن، ثمة فرص ضئيلة التنقل في اليمن. وفضال عّما تقدم، كانت هناك تقارير مفادها وقوع البعض منهم في الصراعات المسلحة ومن ثم لقوا حتفهم. وفي الوضع ال

د. و مما زاد تفاقم الوضع للحصول على الدخل والخدمات المتاحة مما أدى الى ان الواصلين الجدد من الالجئين والمهاجرين ألن يكونوا عرضة للمخاطر وعلى نحو متزاي

العربي بدال من البحر األحمر، حيث ال يزال هو استمرار أنشطة العصابات المنظمة من قِبل المهربين. من جانبهم،  سعى الواصلون الجدد للنزول إلى شواطئ البحر 

 .الصراع محتدما مقارنة لالستقرار النسبي قرب شواطئ البحر العربي؛ األمر الذي يُعد انعكاسا واضحا لالتجاه السائد في السنوات السابقة

 

   مم المتحدة  لشؤون الالجئين، منظمة الهجرة الدولية، المجلس ديسمبر، قام فريق العمل المعني بالهجرة المختلطة في عدن، والمكون من  )مفوضية األ 1في يوم

كل من عدن، وعمان وصنعاء  الدنماركي لالجئين ومنظمة انترسوس( بعقد  أول اجتماع له منذ تعليق أنشطته التنسيقية بسبب أعمال النزاع. من جانبهم، قام الزمالء في

 لية، ال سيما فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات، فضال عن مناقشة مخاطر الحماية بالنسبة للواصلين الجدد.بعقد اجتماع لمناقشة القضايا وتحديات العمل التشغي

 

  اليمن حيث فر مايقارب من إلى جانب التدفق المستمر إلى اليمن، فإنه وبسبب الصراع المتعمق والمستمر لألزمة اإلنسانية في اليمن، كان هناك أيضا تدفق إلى خارج

 .2015من اليمنيين، والالجئين )صوماليون بصفة أساسية( ورعايا بلدان ثالثة إلى بلدان القرن األفريقي و الخليج في عام  169,863

 

 األشخاص النازحون داخليا
  مة الدولية للهجرة، فقد سبق له وأن تحقق فيما يتعلق بفريق العمل المعني بالتحركات السكانية، الذي يتولى االشراف عليه مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين  والمنظ

من األشخاص النازحين داخليا وذلك  بسبب الصراع الذي  شهدته البالد. أما  2,509,062و الذي اقر بوجود  2015ديسمبر  10من صحة تقريره السادس الصادر بتاريخ 

من  45أساسا إلى إدخال التحسينات في المنهجية المتبعة. لقد نزح ما يُقدر بنحو ٪فردا مقارنة بشهر أكتوبر( فيرجع ذلك  204,014الزيادة في عدد النزوح )بنحو 

منهم للحصول على ملجأ في المحافظات األخرى. أما المحافظات  55األشخاص النازحين إلى مناطق داخل محافظتهم األصلية التي ينحدرون منها، في حين سعى ٪

من إجمالي النازحين في اليمن. وحول محافظة تعز، التي كانت وال  51التي تمثل نحو ٪ –عمران، وحجة، وصنعاء وأبين الخمسة األكثر تضررا من النزاع فهي: تعز، و

شخصا. وعلى العكس من ذلك، فقد تعرفت المنظمة الدولية  392,00تزال تخضع للحصار لعدة أشهر، فلديها أكبر عدد من االشخاص النازحين في البالد وبنحو يفوق 

مة، حيث من األفراد قد عادوا إلى ديارهم في عدن وذلك خالل األشهر القليلة الماضية. ومع ذلك، فإن النزوح الداخلي يُعُد أحـد جوانب هذه األز 210,000على أن للهجرة 

خاصة بهم. من جانبه، قام بفريق العمل المعني  تبقى االحتياجات في عدن عالية، ذلك أن الكثير من العائدين هم بحاجة للحصول على المساعدة في إعادة بناء حياتهم ال

ميغ " اللذان ضربا الساحل الجنوبي من اليمن في   فردا من األشخاص النازحين بسبب أعاصير " تشاباال و 22,970بالتعرف وبشكل منفصل على  بالتحركات السكانية

 .ة الطبيعية قد يكون لديهم احتماالت أكبر للعودة مقارنة بأولئك الذين نزحوا بسبب النزاعوعليه، فإن األشخاص النازحين جراء هذه الكارث. 2015شهر نوفمبر من عام 

 

 ة، والمهجورة، ومالجئ إن معظم األشخاص النازحين قد فقدوا فرص كسب العيش والمأوى، ولذا، سعوا لإلقامة مع األقارب واألصدقاء، وفي المدارس، والمباني العام

، يل أو من دون حماية. من جانبها، تعمل مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى إلعادة إنشاءمؤقتة أو في العراء مع قل

ية والمساعدة الُمنقذة لحماوتوسيع ُوجودها في اليمن في خمسة محاور استراتيجية تشغيلية تشمل: صنعاء، صعدة، الحديدة، تعز / إب، وعدن وذلك من أجل تسهيل تقديم ا

ضية األمم المتحدة لشؤون للحياة بالنسبة لألشخاص موضع اهتمام مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين. و بحكم توليها الدور الريادي في كتلة الحماية، تقوم مفو

النازحين، والمجتمعات المضيفة لهم وذلك من خالل توفير المساعدة  الالجئين وشركائها بالتوسع لغرض التواصل مع المجتمعات المحلية والتجمعات الكبيرة لألشخاص

ومن المجتمعات المضيفة بتقديم  النفسية واالجتماعية، والقانونية و النقدية. من جانبها، تقوم شبكات الحماية المجتمعية التي تتألف من متطوعين من األشخاص النازحين،

 .علومات، وكذلك في مجال  التوعية وتشجيع الناس في هكذا مجاالتالمساعدة في رصد جوانب الحماية، وجمع الم

 

 إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، و توزيع المواد غير الغذائية، و إدارة ُكتلة المأوى، قامت مفوضية األمم المتحدة  لشؤون  كذلك، و بسبب توليها الدور الريادي في

محافظة. كما قامت  21من أصل  19من األشخاص النازحين داخليا وذلك منذ تصاعد أعمال الصراع في  286,000ثر من الالجئين بتوزيع المواد غير الغذائية لنحو أك

وُدمرت منازلها وبشكل  مفوضية األمم المتحدة  لشؤون الالجئين بتوزيع ُحزٍم من مواد المأوى في حاالت الطوارئ إلى عدة آالف من العائالت النازحة، ممن تضررت

ات والخدمات على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، إال أن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركاؤها يقومون ببذل قصارى جهدهم إليصال اإلمدادشديد. و

 .األساسية المنقذة للحياة وبطريقة نزيهة ومحايدة

 
 
 

ساهمت بشكل  التيوالجهات المانحة تشكر المفوضية  وكذلك هذا العام في للمفوضية  المخصص أو المم المتحدةل همدعمسواء عبر  المانحين سخية منال لمساهماتكل من قدموا ا  المفوضيةتشكر 

| إسبانيا |  يةاإلنسانية واإلغاث للمساعداتالملك سلمان مركز كندا |لصندوق | االتحاد األوروبي | صندوق مجمع اإلنساني | اليابان | : التالية  العملية والعمل األنساني واألغاثي منها مباشر في

 علمو   ألمانيا: الخاص الدعم  |الواليات المتحدة األمريكية  |  المتحدة المملكة |السويد | سويسرا | صندوق بناء السالم لألمم المتحدة | برنامج االمم المتحدة حول فيروس نقص المناعة / اإليدز 

    طفال

 
 حول عمل المفوضية و شركائنا في اليمن يمكنكم التواصل معللمزيد من المعلومات والتواصل 

 leposky@unhcr.org  عالميةإلا الشؤونمسؤول - يليبوسكتيدي 

  abdullmo@unhcr.org   عالمية إلا الشؤونمساعد   -مجيب حسن
 UNHCRYemen  فيس بوكو UNHCRYemen@ تابعونا على توتيتر
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