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 تاإلَغبَٛ انشؤٌٔ نخُغٛك انًخسذة األيى يكخب

 نهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبث ًٚكُكى انخٕاطم يغ:

 0235222193999، ْبحف:  wanigase@unhcr.orgًفٕضٛت انغبيٛت نشؤٌٔ انالخئٍٛ انخببؼت نأليى انًخسذة بظُؼبء، ، انراوظير واويغاسيكارا

بٌ،  -، انًُظًت انذٔنٛت نهٓدشة دوكان سوليفان   ًّ  99022302501900ف: ، ْبح dsullivan@iom.intػ
  www.unocha.org/yemen  - www.unocha.org - eliefweb.intwww.rانًضٚذ يٍ انبٛبَبث انظسفٛت انظبدسة ػٍ يكخب حُغٛك انشؤٌٔ اإلَغبَٛت فٙ: 

 

 طشاف انٕطُٛت ٔانذٔنٛتحخًثم يًٓت يكخب األيى انًخسذة نخُغٛك انشؤٌٔ اإلَغبَٛت فٙ زشذ ٔحُغٛك انؼًم اإلَغبَٙ انفؼبل ٔانمبئى ػهٗ انًببدئ ببنششاكت يغ األ

 تقرير فريق عمل  الحركات السكاوية:

 مليون شخص وازح داخليا وتيجة للىساع الذائر في اليمه  5.2

حذْٕسث األٔضبع فٙ انًٍٛ، انبهذ انخٙ حؼّذ ٔازذة يٍ أفمش بهذاٌ يُطمت انششق األٔعظ،،   - 2015دٚغًبش  18انًٍٛ، 

شٚش انغبدط انظبدس ػٍ فشٚك ػًم انسشكت انغكبَٛت انز٘ و. ٔلذ أشبس انخم2015بشكم كبٛش يُز بذاٚت انُضاع فٙ شٓش يبسط 

ببنخؼبٌٔ يغ ػذد يٍ انششكبء انخُفٛزٍٚٛ إنٗ ٔخٕد هٓدشة نًُظًت انذٔنٛت انحشأعّ انًفٕضٛت انغبيٛت نشؤٌٔ انالخئٍٛ ٔ

و، ٔصٚبدة بًمذاس 2015أكخٕبش  15ْزِ األسلبو صٚبدة حبهغ حغؼت فٙ انًبئت ػُٓب فٙ  ٔحؼكظشخض َبصذ  فٙ انًٍٛ.   205090068

سبفظبث اندُٕبٛت انخٙ شٓذث . ففٙ انٕلج انز٘ اَخفضج فّٛ َغبت انُضٔذ فٙ ان2015ًيُز شٓش يبسط انؼذد ثًبَٛت أضؼبف 

كبٛشة نهُبصزٍٛ فٙ األشٓش األخٛشة، إال أٌ أػذاد انُبصزٍٛ لذ اصدادث بشكم يهسٕظ فٙ انًسبفظبث انشًبنٛت، ْٕٔ يب ٚخًبشٗ ػٕدة 

 ُضاع انسبطم فٙ انبهذ.يغ طبٛؼت ان

ٔأشبسث انغٛذة َٛكٕنٛخب خٕٛسدإَ، يذٚشة يكخب انًُظًت انذٔنٛت نهٓدشة فٙ انًٍٛ، لبئهت "ٚمذو حمشٚش فشٚك ػًم انسشكت 

ًٍ". انغكبَٛت آنٛت دػى يفٛذة خذا إلداسة االعخدببت اإلَغبَٛت بفؼبنٛت أكبش فٙ يٕاخٓت األٔضبع انًخشدٚت ٔانًخفبلًت فٙ خًٛغ أَسبء انٛ

و، ػُذ َشش فشٚك انؼًم نخمشٚشِ 2015عؼج كالً يٍ انًُظًت انذٔنٛت نهٓدشة ٔانًفٕضٛت انغبيٛت نشؤٌٔ انالخئٍٛ يُز أكخٕبش 

%، ٔحى أٚضب إدساج كًٛت كبٛشة يٍ انبٛبَبث ػبنٛت انُٕػٛت؛ 82انخبيظ، ببنؼًم ػهٗ صٚبدة َطبق انخغطٛت فٙ خًغ انًؼهٕيبث بُغبت 

فٙ انًبئت يٍ يدًٕع انُبصزٍٛ فّشٔا يٍ دٚبسْى  45أٌ إنٗ انخمشٚش  حشٛش حمذٚشاثبدة يغخٕٖ انثمت فٙ انُخبئح. يب حغبب بذٔسِ فٙ صٚ

 فٙ انًبئت يٍ انُبصزٍٛ إنٗ يسبفظبث أخشٖ. 55إنٗ يُبطك داخم يسبفظبحٓى األطهٛت، فٙ زٍٛ خشج 

زٛث حبهغ زظت ْزِ انًسبفظبث  -ٔأبٍٛ انًسبفظبث انخًظ األكثش حضشسا يٍ انُضاع ْٙ حؼض ٔػًشاٌ ٔزدت ٔطُؼبء 

فٙ انًبئت يٍ يدًٕع انُبصزٍٛ فٙ  48أ٘ بُغبت بهغج  -يهٌٕٛ شخض َبصذ فٙ انًٍٛ  2.5يهٌٕٛ شخض يٍ إخًبنٙ  1.2أكثش يٍ 

ْٕٔ أكبش ػذد نهُبصزٍٛ يمبسَت ببنًسبفظبث األخشٖ. ٔحغببج شّذة  -شخض َبصذ يٍ يسبفظت حؼض   3920000انًٍٛ. أكثش يٍ 

انمخبنٛت أٚضب فٙ صٚبدة أػذاد األشخبص انُبصزٍٛ فٙ يسبفظخٙ طُؼبء ٔريبس. ٔفٙ راث انٕلج، ركشث  حمبسٚش انًُظًت   ػًبلاأل

أٌ انُضٔذ ال ًٚثّم عٕٖ خبَب ٔبًب شخض َبصذ ػبدٔا إنٗ دٚبسْى فٙ ػذٌ خالل األشٓش األخٛشة.   2100000انذٔنٛت نهٓدشة أٌ 

حظم االزخٛبخبث فٙ ػذٌ ٔغٛشْب يٍ انًسبفظبث اندُٕبٛت األخشٖ ػبنٛت، خبطت فٙ ظم األػذاد  ٔازذ فمظ يٍ خٕاَب ْزِ األصيت،

 انكبٛشة نهؼبئذٍٚ إنٗ دٚبسْى بؼذ انُضٔذ ٔانزٍٚ ٚسخبخٌٕ إنٗ يغبػذاث نٛخًكُٕا يٍ إػبدة بُبء يُبصنٓى ٔاعخئُبف زٛبحٓى.

"انُضاع انذائش ٔاألضشاس  :الً بئٌ انالخئٍٛ فٙ انًٍٛ لٔؤأٔضر انغٛذ ْٕٚبَظ فبٌ دٚش كالٔ يًثم انًفٕضٛت انغبيٛت نش  

سٛست أطالً خًٛؼٓب ػٕايم حغببج فٙ حفبلى األٔضبع اإلَغبَٛت انًخذْٕسة انخٙ نسمج ببنبُٛت انخسخٛت انًذَٛت ٔانضغظ ػهٗ انًٕاسد انش

أطالً". ٔأشبس انخمشٚش انغبدط نفشٚك انؼًم إنٗ أٌ االزخٛبخبث األعبعٛت نهُبصزٍٛ ْٙ: انًٕاد انغزائٛت، ٔانًٕاد غٛش انغزائٛت، 

صزٍٛ لذ فمذٔا يظبدس سصلٓى  ٔاَطهمٕا ٚغؼٌٕ ٔخذيبث انًٛبِ ٔانُظبفت ٔانظشف انظسٙ، ٔيغبػذاث اإلٕٚاء. ٔكبٌ يؼظى انُب

ببزثٍٛ ػٍ أيبكٍ حأٔٚٓى نذٖ ألبسبٓى ٔأطذلبئٓى، أٔ فٙ انًذاسط ٔانًببَٙ انؼبيت انًٓدٕسة، أٔ فٙ يالخئ يؤلخت، أٔ فٙ انؼشاء، 

 يٍ انسًبٚت أٔ أَٓى ٚفخمشٌٔ إنٛٓب كهٛبً.فمظ بنمهٛم بعٕٖ  ٚخًخؼٌٕال  أأطبسٕ

ٕٚاء ٔانًٕاد غٛش انغزائٛت ٔ حُغٛك ٔإداسة انًخًٛبث بشئبعت يُظًت انٓدشة انذٔنٛت ٔانًفٕضٛت عبػذث يدًٕػت لطبع اإل

اعخدببت انًدًٕػت الزخٛبخبث انُبصزٍٛ ٔانًدخًؼبث األخشٖ انًخضشسة يٍ انُضاػبث ٔرنك بخمذٚى  ضًٍانغبيٛت نشؤٌٔ انالخئٍٛ 

خبطت بسبالث  تإٕٚائٛشخض حهمٕا يغخهضيبث/أطمى أدٔاث  1260698شخض حهمٕا يٕاد غٛش غزائٛت؛ ٔ 3620157انًغبػذاث نؼذد 

شخض اعخهًٕا يغبػذاث َمذٚت كًؼَٕت العخئدبس يغبكٍ. كًب لبو  130085شخض زظهٕا ػهٗ انخٛبو؛ ٔ 140854انطٕاسئ؛ ٔ

 ت.ٍ نذٚٓى ازخٛبخبث يؼُٛٚانششكبء فٙ ْزِ انًدًٕػت انمطبػٛت بخٕفٛش يغبػذاث َفغٛت ٔلبََٕٛت نألشخبص انز

 ًٚكُكى االطالع ػهٗ انخمشٚش انكبيم نفشٚك ػًم انسشكت انغكبَٛت ػبش انشابظ انخبنٙ:
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