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             لفئات المستهدفةا
   2,853,457نحو  ي اللجوء والنازحينبطالوالالجئين  عددبلغ  
ات التالية حسب بلد المنشاءيألحصائا  

 

 

 

المفوضية  تواجد  
  الموظفين: 
  
  موظفا دوليا * 29 | محلياموظفا  151 
 ( دوليينالطوارئ ) خبراء  5 
 13موظفا دوليا  في اليمن و   16نوفمبر 10إعتبارا من  –غير ثابتة  ارقام * 

  او في أجازة . موظفا يعملون من عمان

   
 

  المكاتب: 
   
 ،عدنبالفرعي  المكتب، الحماية في صنعاءمكتب و الرئيسي المكتب 

المركز ، ميفعةبمركز استقبال  خرز لالجئين؛بمخيم  ميدانيمكتب 

. كما ان هناك مكاتب ميدانية في كل  في عمان، األردنلليمن التنفيذي 

 .2016او 2015من صعدة و الحديدة مقرر فتحها في نهاية عام 

  الجانب التنفيذي

 1951على اتفاقية الالجئين لعام  وقعتالبلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية التي  اليمن تعد  واحدة من أفقر البلدان في المنطقة،  تعمل المفوضية في

وثقت منظمة الصحة  ، نوفمبر 9 حتى .اع المسلحفي البالد  سوءا مع التصعيد في النز المترديةاألوضاع تزداد منذ أواخر مارس،  .1967وبروتوكولها لعام 

 ، من األرقام المذكورة بكثير ومع ذلك، يعتقد أن األرقام الحقيقية أعلى   إغاثة.إالجئين وعمال من بينهم إصابة، 26,969 حالة وفاة و5,723 العالمية حوالي 

 وأالرعاية الصحية  وأحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية، بما في ذلك الحصول على الغذاء بمليون شخص  21.2نحو  في اليمن،يوجد  حيث

   المياه الصالحة للشرب.

265,833 
  اكتوبر 31حتى الجئ مسجل  

9,146  
 31حتى طالبي اللجوء المسجلين 

   اكتوبر

 2,305,048 

    اكتوبر 14 حتىالنازحون داخليا  

71,780 

  2015الوافدين الجدد إلى اليمن في عام 

 اكتوبر 31 حتى

  مجموع  طالبي اللجوء  الالجئين  البلد

 251,468  - 251,468  الصومال

 13,643 7,561 6,082  أثيوبيا

 3,524 127 3,397  العراق

 3,602 614 2,988  سوريا

 2,742 844 1,898  آخرى

 2,305,048  -  -  اليمن )نازحين(

 2,853,457 9,146  265,833  المجموع

 التمويل

  المطلوب  107.6 مليون دوالر 

 
 

توزيع خالل الهالل األحمر اليمني جمعية  شريكهاوالالجئين ون لشؤ العليا لألمم المتحدة  مفوضيةال يموظف

 . UNHCR © أكتوبر 28يوم -في عمران  ةالنازح ةلألسر المهمش الماوى خيامنصب المساعدات االنسانية و
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 األنشطة الرئيسية

 األغذية وبرنامج اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب و والمفوضية للهجرة الدولية المنظمة ، العالمية الصحة ومنظمة اليونيسيف) المتحدة األمم وكاالت بدأت أكتوبر، 5 في 

 المفوضية موظفي وقام. المتحدة األمم تواجد في متمثلال الدولي التواجد ستعادةالالزمة ال جراءاتاإل استيفاء ضمانتهدف إلى   أسبوعين لمدة بمهمةDSS)  و العالمي

 . الشمالية المحافظات إلى وإرسالها المناسب الوقت في الغذائية غير المواد توزيع ضمانفى  المحليين الموظفين  بمساعدة أيضا البعثة في الدوليبن
 

 المتحدة األمم وكاالت مكونة من مشتركة بعثة الالجئيين مفوضية ممثل رأس أكتوبر 28 في (UNHCR الصحة ومنظمة العالمي األغذية وبرنامج الالجئيين مفوضية 

 ةالسلط ممثلين مع البعثة والتقت المحافظة في المدنيين على  الصراعاألوضاع وتأثير تقييم وذلك عمران محافظة إلى( OCHA اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب ، العالمية

  .النازحيين باحتياجات يتعلق فيما االستجابة تواجه التي التحديات و اإلغاثي والعمل اإلنساني التدخل بحث الزيارة خالل وجرى المحلية
 

  ينئيالالج
 الى المالية المساعدة برنامج بزيادة المفوضية وقامت.  للصراعات نتيجة المالية المساعدة المحتاجين إلى تهميشا األكثر الفئات من األشخاص عدد ملحوظ بشكل زدادإ 

 عدد بلغ حيث ،  أكتوبر 31 من اعتبارا الفردية للمساعدات المخصصة الميالغ وزادت الخاصة، االحتياجات ذوي األشخاص من المزيد لتشمل  إضافية معونات جانب

 (.  فردا  1,570عدن في  المالية المساعدة  من المستفيدين عدد بلغ كما صنعاء في فردا  2,152منهم) فردا  3,722 المستفيدين
 

 المفوضية تواجهو ،المتحدة الواليات في لالجئيينا توطين إلعادة وذلك  سلوفينياب الطوارئ عبور مركز إلى عدن في المفوضية مكتب من فردا 69 نقلعلى المفوضية تعمل 

  .القائم الصراع بسبب يضاأ محدودا أخرى مطارات إلى الوصول نأ كما ،عدن إلى تجارية رحالت وجود لعدم الفريق لسفر رحالت ترتيب متعلقة تحديات
 

 حملة الجمعية أجرت و ، أكتوبر من مبكر وقت في البساتين حي في حصبة حاالت 8 االجتماعية للرعاية  الخيرية االجتماعي اإلصالح جمعية المفوضية شريك رصدت 

 .عاما 15 وحتى أشهر 6 سن من طفل  7,994بلغ األطفال من لعدد  نوفمبر 1 وحتى – أكتوبر 26 من  ابتداء الحي في الحصبة ضد تطعيم
 

  التربية مكتب مع بالتنسيق و(  اإلنمائية الأللفية مؤسسة) المفوضية شريك نجح  حيث ،الصوماليين من أغلبيتهم الجئ 18,000 نحو حاليا للالجئين خرز مخيم يستضيف 

 الماضي في نأ بالذكر الجدير.  األساسي التعليم من التاسع للصف وذلك الوزارية لالمتحانات رسميا مركز المدرسة تعتبر وحاليا ،خرز مخيم في مدرسة نشاءإ في والتعليم

 أكثربمشاركة  أكتوبر 17 يوم المخيم مدرسة في االمتحانات بدأت قد و هذا,  فيهااالمتحانات  إلجراء المجاورة القرى إلىالذهاب  المخيم في الالجئين لطالبى اعل كان

   .وطالبة طالب 200 من
 

 الجدد والهجرة المختلطة وافدينال
 الوافدين إلستقبال وخرز ميفعة مراكز في منهم اليمنية السواحل الى الجدد الوافدين من 71,780 وشركائها المفوضية اكتوبراستقبلت 31 وحتى  الجاري العام بداية ذمن 

 والبحر األحمر البحر لسواحل فدينالوا من وجميعهم اللجوء طالبي من 9,782 عدد تسجيل تم اكتوبر 31 حتى المندب باب بمركز إستقبالهم تم منهم اخرين و الجدد

 إلى الوصول من تتمكنهم مؤقتة  وثائق لهم وقدمت ,الصوماليين غير من اللجوء طالبي من 2,139 و صوماليا 7,643 فحص  المفوضية شركاء خالل من  تم قد و العربي

 . اليمن في الحكومية التسجيل مراكز من مركز أي لىإ وأ صنعاء عدن، في المفوضية مكاتب
 

  يمنع هذا كل و تعز بمحافظة المندب باب في للمركز مجاورة عيادة كذلك و للمفوضية التابع العبور مركز نهب ، الجوية والضربات الدائر الصراع ومع أكتوبر أوائل في 

 يعاني األحيان من وكثير ، الجدد للوافدين للحياة المنقذة الطبية المساعدة تقدبم يعيق كما ،األحمر البحر ساحل امتداد على الجدد لوافدينا استقبال من شركائها و المفوضية

 .التغذية سوء من الساحل الى الوافدين
 

 إلي لوالوص من جميعهم تمكنو و اليمن في خرىأ لبلدان رعايا كانوا من ومنهم  اليمنيين، و الالجئين من 122,070 حوالي اليمن من فر العام، هذا من مارس أواخر منذ 

 (.الصوماليين من 28,815 وحوالي اليمنيين من 50,521 تقريبا منهم) والخليج األفريقي القرن
 

 النازحين 
 والذي النازحين من عدد أكبر إستضافت عدن محافظة نأ بالذكر الجدير الحالي و للصراع ونتيجة قبل من نزحوا ممن شخص 2,305,048 تسجيل تم ،أكتوبر 14 حتى 

،  الصراعات جراء ينحالناز من 280,821 حجة مدينة إستقبلت كما,  نازح 300,585 إستقبلت بدورها التي تعز مدينة وتليها ا،نازح  393,508 اليها النازحين عدد بلغ

للمنظمات العاملة في مجال  التنسيقمجموعة  عبر (TFPM) السكان بحركة المعنية العمل وفرق  للهجرة الدولية المنظمة مع باإلشتراك  المفوضيةرأست  أبريل منذ

 .البيانات جمع وأليات والتوثيق الرصد على التنفيذيين الشركاء تدريب في تشارككما  ،الجديدة النزوح موجات  المفوضية ترصد) الكلستر(  الحماية واالستجابة

 
 من و. مجتمعيا وأسريا البالد أنحاء جميع في للنازحيين تحديد االحتياجات الضرورية وتركز على ، الحمايةمجال  فيالتنسيق ما بين المنظمات العاملة  المفوضية ترأس 

 والنقدية القانونية والمساعدة النفسي الدعم تقديم  ذلك في ما الخدمات من كبيرة مجموعة المفوضيةيقدم شركاء ، وصنعاء وحجة صعدة في  والمنظمات المراكز خالل

 وموجات ،للنازحين األساسية االحتياجات تحديد خالل رصدت التى ولوياتاأل من واحد ماناأل ويعد . القدرات بناء أنشطة لىإ باألضافة ،والحماية والتدريب والتوعوية

 المستقبل في دائمة منةا    كريمة عودة تم أن ممكنا ليس ، الصراع لهذا نتيجة المدنية البنية في الخسائرو الداخلى للنزوح الحالى المعدل مع ,والمتكررة السريعة النزوح

في امكانياتها  ذاستنفبسبب تأثرها بالصراع الدائر والذى  النازحين استيعاب في االستمرار على قادرة  تكون أن المحتمل غير من  المضيفة المجتمعات  أن ،كما القريب

 للنازحين بما فيهم المقيمين بالمدارس. توجد حاجة ماسة إلى أماكن بديلة    لذلك. التأقلم مع تداعياته
 

 للمتضررين من  المأوىبساسية المتعلقة قدمت االحتياجات األ  حيث نحاء البالد، أ يف ء األيوا ومراكز الغذائية، غير المواد بتقديمالمجموعة الخاصة   المفوضية رأس ت

 البطانيات و المراتب) منها الغذائية غير المواد شركائها ومجموعة المفوضية وزعت، أكتوبر  31 حتى و الماضي مارس أواخر في النزاع بداية منذف.  لصراعا

 الطوارئ حاالت في اإليواء مواد ايضا المساعدات ضمن ومن ، البالد من مختلفة أجزاء في شخص 264,799 من ألكثر( المطبخ وأواني البالستيكية، والدالل والحصائر

 للسكن كإيجار المقدمة النقدية المساعدات جانب الى شخص،  3,743من إلكثر الخيام قدمت وكما  شخص 90,742 من أكثر إلى وقدمت(  طرابيل - بالستيكية اغطية)

 اإلمدادات إليصال جهدهم قصار وشركاؤها المفوضية تبذل ،الجمة والمعوقات الظروف من الرغم علىف. شخص 13,085 من ألكثر المعونات من النوع هذا وقدم

 .نحاء اليمنأجميع  في حيادوال النزاهة مبادئخالل عملها وتراعى  نقاذ المتضررينإلالالزمة  نسانيةاإلوالمساعدات  األساسية والخدمات
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 من للمتضررين غيرالغذائية المواد توزيعب يقومون اإلنساني التكافل جمعية و المفوضية

 . UNHCR / SHS ©       نوفمبر 4 في وشبوة ميفعة في تشاباال

 لفقراءل العون يد لمد خيرية جمعيات أو منظماتوال  حكومة، هناك بكن فلم ، رأيت مابسبب   الدموعب غرقت عيوني أ "

 ألول شعرتلمست احتياجات الناس بشكل مباشر  المناسب الوقت في وصلت والتي المفوضية مساعدات غير والمتضررين

 UNHCR / SHS. © " بروعة عملنا الميدانى  وإعطاء المساعدات يدأَ بيد  مرة

 (SHS)ناصر باجنوب ، رئيس منظمة التضامن من أجل اإلنسانية 

   43في  بدأت العملية الدراسية  ودراسة. استأنف ال منالطالب تمكن بوابها رسميا وأ تفتحو المحافظات الجنوبية بالمدارس  فيبدء العام الدراسي الجديد  ،أكتوبر 4في 

 على توفير للمدارس األخرى في المحافظة. عملت المفوضية وشركائها بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم في عدن استمرار الترميم مع  ، عدنببتدائية وثانوية إمدرسة 

انتقل للعيش  والبعض (  جزئياخرى أوكامل بشكل تضررت قد كانت لمدارس  وعاد العديد من النازحين إلى ديارهم ) بعضها المقيمين بمأوى مناسب لالجئين و النازحين 

 1في ، تبدأ الدراسة في المحافظات الوسطى والشمالية على معونات اإليجار من المنظمات. أماهم القليل منبديلة ، بينما حصل ن استأجروا أماكن إقامة وخر، وا  ممع أقاربه
مركزا جماعيا سيتم استخدامها كمأوى بديل و مؤقت لألسر النازحة التي تم استضافتها في المدارس سابقا. وقد بدأت  43نوفمبر. وتعمل المفوضية جاهدة على إعادة تأهيل 

 ين.حإليواء الناز همإلستخداملمراكز في أمانة العاصمة صنعاء وذلك  3يضا أي اب ومراكز ف 3مراكز في عمران و  4المفوضية وشركاؤها بتقييم 
 

 محاور التركيز
 لليابسة اإلعاصير ووصلت سقطرى جزيرة تشاباال المدارية عاصيراأل، ضربت نوفمبر 1 في

 مصحوبا نوفمبر 8 سقطرى جزيرة ضرب  بدوره الذي ميج اإلعصار تالها ، نوفمبر 3 يوم

 والثروة والقوارب المنازل  من العديد دمرت والتي وفيضانات غزيرة وأمطار قوية برياح

 داخليا نزح كما اخرين 78 جرح و شخصا 26 حوالي قتل .  و الخدمات عطلت و الحيوانية

 (شخص  47,000) أسرة  7,800بعض
 
 1.9 حوالي مجتمعة امسكانه عدد يبلغحيث  وحضرموت شبوة في تشاباال آثار أشد وكانت

والتي  شبوة محافظة في شخص  1,150نحو يسكنها قرية وهي الجعيلة قرية ، شخص مليون

 ستة كانحيث . تضررا األكثر المحافظات في داخليا  االسكان من العديد ونزح تماما جرفت

 مساعدات إلى حاجة في المحافظات هذه في السكان من( مليون 1.4) المائة في وسبعين

 .ومهاجر الجئ  27,000 من وأكثر نازح  100,000 من أكثر المناطق تلك تضم و إنسانية،
 

 
 
 
 
 

 الغير المواد من حقيبة  3,000المفوضية نقلت ، اليابسة لىإ تشاباال وصول من   واحد يومقبل 

 4 في التوزيع في المفوضية شركاء وبدأ ، حضرموت في المكال إلى  1,000والخيام الغذائية
 ووكاالت المحلية السلطات مع بالتنسيق ألستجابةوا اإلعداد فترة طوال المفوضية قامت. نوفمبر

 خالل من وذلك المدني المجتمع ومنظمات الحكومية غير والمنظمات األخرى المتحدة األمم

 .عدن فيمحليا  والمأوى الحماية مجموعة 

 

 وقامت الطوارئ لحاالت اإلنساني التضامن منظمة وشريكتها المفوضية اتسعت استجابة 

  منهم  7,000 يقرب ما منها األفراد، من  14,000من ألكثر والخيام الغذائية غير المواد بتوزيع

 تسهيلو الطرق فتحل والشاحنات الجرافات المفوضية استأجرت ايضا ،والفتيات النساء من

 األثناء تلك في المفوضية قامت كما ،المنكوبة المناطق في الغذائية غير المواد وتوزيع وصول

 .المهر محافظة في لألوضاع بتقييم

 

 

 

 
 

 
 

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

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

 مرييية السويد | سويسرا | صندوق بناء السالم لألمم المتحدة | برنامج االمم المتحدة حول فيروس نقص المناعة / اإليدز | الواليات المتحدة األ

 

 

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

 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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