
 الوضع في اليمن

 لالجئين والمهاجرينستجابة اإلقليمية لمحة عامة عن خطة اال
 2016ديسمبر/كانون األول  –يناير/كانون الثاني 

تلتزم الجهات المانحة اإلنسانية المنخرطة في االستجابة لتدفّق المدنيين من اليمن بسبب النزاع الحالي 
 بتوفير المساعدات المنقذة للحياة والحماية للفارين من اليمن، في انتظار الحلول الدائمة.

ستجابة البلدان المستقبلة، تجمع خطة اال بية احتياجات األشخاص الفارين من اليمن فيلمواصلة تل
جيبوتي وأثيوبيا والصومال الخطط القطرية الخاصة ب 2016لعام اإلقليمية لالجئين والمهاجرين 

مشتركة بين المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومنظمة الهجرة  ،والسودان بقيادة
لتوفير الحماية والمساعدة ستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين المتطلبات وتغطي خطة االولية. الد

وفي حين ينتقل األشخاص أيضًا من اليمن إلى . 2016لفارين من اليمن إلى القرن األفريقي في عام ل
 .إدراجها في الخطةم يتم ل وبالتالي،حتياجاتهم تغطي االخليجي  التعاون مجلس دول فإندول الخليج، 

 المستفيدون

 

 

 

 

 

 عدد المستفيدين الحالي 
 2015نوفمبر/تشرين الثاني  1 

 المستفيدينعدد 
 التخطيطي

 2016يناير/كانون الثاني 

 المستفيدينعدد 
 التخطيطي
 2016 يونيو/ حزيران

 يالتخطيطعدد السكان 
 2016 ديسمبر/ كانون األول

 46,530 40,970 32,410 29,487 جيبوتي
 48,000 35,185 12,800 11,228 أثيوبيا

 61,600 48,340 35,080 29,505 الصومال
 7,850 7,515 7,100 5,558 السودان
 163,980 132,010 96,390 75,778 المجموع

 )للمعلومات فقط وليست جزءًا من هذه الخطة( 90,880المملكة العربية السعودية وعمان: 
)حتى سبتمبر/أيلول(، فضاًل عن  2015مصر في عام يمني في المغرب واألردن و  4000جل أكثر من تس بلدان أخرى:

دول غير أوروبية )نهاية  6دولة أوروبية و 38يمنيين في  1708في ماليزيا )حتى يونيو/حزيران(. وقد تسجل  285
 .2014مرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام  2.2أكتوبر/تشرين األول(، وهذا العدد هو أعلى بـ

 

 األرقام األولية

 دوالرًا أميركياً  94,130,731
للفترة الممتدة بين المتطلبات المالية هي قيمة 

 2016ديسمبر/كانون األول و يناير/كانون الثاني 

75,778 
 1في جيبوتي، أثيوبيا، الصومال، السودان ) وافداً 

 (2015نوفمبر/تشرين الثاني 

163,980 
 2016مع نهاية عام  التخطيطيالسكان  هو عدد

9 
 شركاء في خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين
)المجلس الدنماركي لالجئين، المنظمة الدولية للهجرة، 

المجلس النرويجي لالجئين، منظمة أنقذوا األطفال، 

اليونيسف، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

للسكان، برنامج صندوق األمم المتحدة الالجئين، 

 األغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية(.

1200 
جيبوتي  على طول شواطئ قارب وصل 1200ن أكثر م

 والصومال منذ بداية الصراع في اليمن
 

ستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين خطة اال
 -)أكتوبر/تشرين األول  2015لعام 

 ديسمبر/كانون األول(
الدنمارك، االتحاد األوروبي، ألمانيا،  الجهات المانحة:

، إيطاليا، اليابان، المملكة العربية السعودية، السويد
الواليات المتحدة األميركية، الصندوق المركزي لالستجابة 

 لحاالت الطوارئ، الجهات المانحة الخاصة

التبرعات العينية: جمعية الرحمة، مركز الملك سلمان 
 لإلغاثة واألعمال اإلنسانية، الهالل األحمر القطري

 

Yemeni Arrivals 20,366 

Somali Arrivals 29,025 

National returnees 13,176 
Other nationalities 13,211 
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31 Dec 2016 

163 980 
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 ستراتيجيةاإلقليمية االاألهداف 
من خالل  ، ووصولهم إلى األراضي وحصولهم على اللجوءالفارين من اليمن، بصورة آمنة وإنسانية والعائدينإتاحة تنقل الالجئين والمهاجرين  .1

 .من أجل تحديد األشخاص المحتاجين إلى الحماية والمساعدة نهج متناغم وشامل ومنّسق في المنطقة
حصول السكان المتضررين وال سيما الضعفاء وذوي االحتياجات الخاصة وأولئك الذين يواجهون مخاطر على صعيد الحماية، على الحماية  .2

وتمتعهم بإقامة كريمة في البالد مع إمكانية االستفادة من الخدمات األساسية وحرية  وضعهم كمهاجرينوالمساعدة لدى وصولهم بغض النظر عن 
 التنقل.

لألفراد التوطين  اإلقامة، والعودة الطوعية وإعادة اإلدماج، واإلدماج المحلي وإعادة كتنظيم ول الالجئين والمهاجرين على حلول مستدامةحص .3
 .الضعفاء من ذوي االحتياجات الخاصة على صعيد الحماية، فضالً عن تعزيز برامج تنقّل اليد العاملة

الهجرة المختلطة وتعزيز الحوار والتعاون بين بلدان لى المستوَيْين الوطني واإلقليمي( لمعالجة التعقيدات المرتبطة بتدفقات ع) الشراكات تعزيز .4

القائمة مع المنظمات والمبادرات اإلقليمية )الهيئة الحكومية للتنمية واالتحاد األوروبي  فضالً عن دعم آليات التنسيق المصدر والعبور والمقصد،
 تحاد اإلفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون اإلسالمي وعملية الخرطوم وإعالن صنعاء(.واال

 
مفصلة مدرجة ُيستعمل إطار مراقبة خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين لمراقبة تأثير ونتائج األهداف اإلقليمية االستراتيجية. والخطة ال

 .2016اإلقليمية لالجئين والمهاجرين وستتم مشاركة التحديثات الدورية بشأن التقدم في عام في وثيقة خطة االستجابة 

 ستجابةالمنظمات في اال
 القطاعكل عدد الشركاء التنفيذيين حسب الموقع في 

المملكة  عمان السودان الصومال أثيوبيا جيبوتي القطاع
العربية 

 السعودية
أديس 

 أبابا
مدن  جيجغا

 أخرى
 مقديشو وصاصبو  بربرة

 1 1 1 9 10 13 1 2 3 9 الحماية
 - - 2 - - 3 - 3 2 5 التعليم
 1 1 - 3 4 3 - 3 1 5 الغذاء

 3 - 2 1 6 4 - 2 1 10 الصحة والتغذية
 - - - 3 1 2 - 2 2 1 فرص كسب العيش

 0 1 3 1 4 1 1 1 1 2 تصاالتاإلمدادات واال 
 1 - 1 4 4 3 - 2 3 4 المأوى والمواد غير الغذائية

 - - - 2 3 2 - 2 - 7 المياه والصحة العامة والنظافة

 

 
 2016عام  البلد

 –)يناير/كانون الثاني 
 ديسمبر/كانون األول(

 29,014,224 جيبوتي
 20,050,572 أثيوبيا

 39,311,584 الصومال
 4,341,210 السودان
 1,413,141 إقليمي

 94,130,731 المجموع
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وكاالت في هذا  9بينما تشارك 

شريكًا الحماية  48النداء، يقّدم 

والمساعدة لالجئين والمهاجرين 

والعائدين الفارين من اليمن إلى 

جيبوتي وإثيوبيا والصومال 

والسودان بما في ذلك من مواردهم 

 الخاصة

 

 

 تصال:جهات اال 

 (RRCYemen@unhcr.org) اليمنلوضع في في إطار ا في المفوضية اإلقليمي لشؤون الالجئين التنسيق
 (drd@iom.int، prd@iom.int)المكتب اإلقليمي لمنظمة الهجرة الدولية للشرق األوسط والقرن األفريقي 

 ( Bisschop@unhcr.org) ، المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينوب، العالقات بين الجهات المانحة وخدمة تعبئة المواردشالسيد أكسل بي
  /http://data.unhcr.org/yemenالبوابة اإللكترونية اإلقليمية:    
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