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  اإلحصائيات واألرقام الشهرية

  2015 اكتوبر 

  

        

 أبرزاألرقام
 

             لفئات المستهدفةا

ي اللجوء والنازحين بن طالمن الالجئي  بلغ مجموع  2,578,478 
ألحصائبات التالية حسب بلد المنشاءا  

  مجموع  طالبي اللجوء  الالجئين  البلد

 250,260  - 250,260  الصومال

 13,334 7,261 6,073  أثيوبيا

 3,524 127 3,397  العراق

 3,602 614 2,988  سوريا

 2,667 770 1,897  آخرى

 2,305,048  -  -  اليمن )نازحين(

 2,578,478  8,772  264,615  المجموع

 

 

المفوضية  تواجد  
  الموظفين: 
  
  موظفا دوليا * 25 | محلياموظفا  141 
 ( دوليينالطوارئ ) خبراء  3 

 
 12موظفا دوليا  في اليمن و  14سبتمبر  30إعتبارا من  –غير ثابتة  ارقام * 

  او في أجازة . موظفا يعملون من عمان

   
 

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

 في عمان، األردنلليمن التنفيذي المركز ، ميفعةبمركز استقبال  خرز لالجئين؛بمخيم 
. كما ان هناك مكاتب ميدانية في كل من صعدة و الحديدة مقرر فتحها في نهاية عام 

2015. 

  الجانب التنفيذي

 1951على اتفاقية الالجئين لعام  وقعتواحدة من أفقر البلدان في المنطقة، فاليمن هو البلد الوحيد في شبه الجزيرة العربية التي تعمل المفوضية في

 16 ومارس  19 ابينم عيد في النزاع المسلح .منذ أواخر مارس، واألوضاع السيئة في البالد تزيد  سوءا و بشكل كبير مع التص  .1967وبروتوكولها لعام 

ومع ذلك، يعتقد أن األرقام الحقيقية   إصابة، بما في ذلك الالجئين وعمال اإلغاثة. 26,703حالة وفاة و 5,604  وثقت منظمة الصحة العالمية حوالي  أكتوبر

على اماحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية، بما في ذلك الحصول بمليون شخص  21.1في اليمن، يوجد  حيث األرقام المذكورة بكثيرأعلى من 

   والمياه الصالحة للشرب.اوالرعاية الصحية االغذاء 

 264,615  
  سبتمبر 30الجئ مسجل إبتداء من  

 8,772 
 30طالبي اللجوء المسجلين إبتداء من 

  سبتمبر

 2,305,048 
  14النازحون داخليا  إبتداء من 

    اكتوبر

 59,152 
  2015الوافدين الجدد إلى اليمن في عام 

 سبتمبر 30إبتداء من 

 التمويل

  المطلوب  107.6مليون دوالر 

 
 

جميع الالجئين الذين عاد اآلن عودة إستئناف الحياة في حي البساتين في عدن ، حيث قد 

 UNHCRعلي/ داليا ©  .ويونيوفروا من تصعيد الصراع بين شهري مارس 
 



  2015 اكتوبر -اليمن المفوضية واألرقام اإلحصائبات 
  

www.unhcr.org 

 األنشطة الرئيسية

 جنوب في المتحدة لألمم الدوليين الموظفين لدعم الالزمة األمنية الترتيبات وناقش المحلية السلطات مع التقى حيث عدن في بمهمة  اإلنسانية للشؤون كمنسق وبصفته المفوضية ممثل قام سبتمبر، 17 إلى 15 من 

 اليمن
 

  ينئيالالج 

  ذوي األشخاص من المزيد لتشمل  المالية المساعدة برنامج بزيادة المفوضية وقامت.  للصراعات نتيجة المالية المساعدة إلى بحاجة هم والذين ضعفا األكثر الفئات من األشخاص من عدد ملحوظ وبشكل أزداد 

  المالية المساعدة  من المستفيدين عدد بلغ كما صنعاء في فردا 2115 منهم) فردا  4,945  المستفيدين عدد بلغ حيث سبتمبر،  30 من اعتبارا الفردية للمساعدات المخصصة الميالغ وزادت الخاصة، االحتياجات

   .(2830  عدن في
 

 ممن الالجئين على التعرف تمي كذلك و ذويهم، عن المنفصلين واألطفال لعوائلهم المصاحبين غير القصر للخطرو المعرضات النساء مثل ضعفا األكثر الفئات هويات على التعرف في  الالجئين  مفوضية تستمر 

 إلى غادرو األفراد من 113  عدد 2015 عام في غادر حيث  لهم التوطين إعادة في للنظر األفراد حاالت من 64 المفوضية قدمت وقد– للمفوضية التوطين إعادة برنامج ليشملهم  صعبة صحية ظروف من يعانون

 .التوطين إعادة بلد
 

 مع لحج محافظة في والواقع لألجئين خرز مخيم في أخرى طبية وعيادة عدن مدينة في البساتين حي في الطبية العيادة دعم جانب الى صنعاء، في الصحية الرعاية مرافق من إلثنين دعمها المفوضية تواصل 

 . الخيرية األصالح جمعية شريكها
 

 و ملفت الدراسة على لألطفال الكبير اإلقبال وكان سبتمبر1 تاريخ من ابتداء  الدراسي العام المدارس نفتاستأ المخيم في و الصومالية الجنسية من اغلبهم الجىء 18,000 نحو حاليا لالجئين خرز مخيم يستضيف 

 اليمن من الجنوبية المناطق في الصراعات بسبب وذلك العام هذا من ويونيو مارس مابين فترة في وتحديدا للمخيم المدن من قدموا ممن  الجئ 3,000 حوالي إستقبل لالجئين خرز مخيم ان الى ياإلشارة الجدير

 .  عدن مدينة رأسها وعلى فيها يقيمون كانوا التي الحضرية المراكز إلى  سبتمبرالمنصرم في جميعهم وعادوا
    

 والهجرة المختلطةالقادمون الجدد 

 باب مركزب إستقبالهم تم منهم اخرين و الجدد الوافدين البإلستق زوخر ميفعة مراكز في منهم اليمنية السواحل الى الجدد الوافدين من 59,152 وشركائها المفوضية لتباستق سبتمبر 30 وحتى  الجاري العام بداية من 

 995 فحص  المفوضية شركاء خالل نم  تم قد و العربي والبحر األحمر البحر لسواحل الواصلين من  عهميوجم اللجوء على للحصول السعي ينوون ممن األفراد من 1443 عدد ليسجحيث تم تسبتمبر في المندب

  .اليمن في ةالحكومي التسجيل مراكز من مركز أي الى او صنعاء عدن، في المفوضية مكاتب إلى الوصول من تتمكنهم مؤقتة  وثائق لهم وقدمت الصوماليين غير من اللجوء طالبي من 448 و صوماليا
 

 33  الحياة قيد على منهم وبقى كبيرغرقا عدد منهم مات  68 الركاب من  من اجمالي  وكان. اليمن الى طريقهم في كانوا ممن والالجئين المهاجرين من عدد عليه قارب العرب بحر في انقلب سبتمبر، 30 يوم 

 يناير بداية ومنذ هذا ميفعة عيادة إلى الناجين بنقل  اإلنساني التضامن جمعية( SHS) المفوضية شريك وقامت.  الشاطئ الى السباحة من  هممن واحد وتمكن عابرة سفينة قبل من انقاذهم تم منهم 32.  فقط شخص

 . واليمن األفريقي القرن بين البحر عرض في وفاة حالة 88 هناك كانت ،2015
 

 تقريبا منهم)  والخليج األفريقي القرن إلي الوصل من جميعهم تمكنو و اليمن في اخرى لبلدان رعايا كانوا من ومنهم  اليمنيين، و الالجئين من 106,776 حوالي اليمن فرمن العام، هذا من مارس أواخر منذ 

 (.الصوماليين من 28640  وحوالي اليمنيين من 49477

 

  النازحين

 393,508  اليها النازحين عدد بلغ والذي النازحين من عدد أكبر إستضافت عدن محافظة ان بالذكر الجدير و الحالي للصراع ونتيجة قبل من نزحوا ممن شخص 2,305,048  تسجيل تم أكتوبر 14  من ابتداء  

 باإلشتراك  والمفوضية أبريل فمنذ المفوضية تتبناها التي المسؤولية من وكجزء الصراعات جراء النازجين من 280,821 حجة مدينة لتبإستق كما,  نازح  300,585, إستقبلت بدورها التي تعز مدينة وتليها  نازح

 جمع وأليات والتوثيق الرصد على التنفيذيين الشركاء تدريب في المفوضية وتشارك  الجديدة النزوح موجات تتبع على المفوضية تعمل( TFPM) السكان بحركة المعنية العمل وفرق  للهجرة الدولية المنظمة مع

 .البيانات
 

 في تقييم إجراء تم حيث والحماية اإلحتياجات لتقييم منتظم عمل في الشركاء مع وتركز المضيفة المجتمعات أيضا  المفوضية تدعم كما ، للنازحيين الماسة للحاجة  ياإلستجابة ووتقوم الحماية وحدة المفوضية تدير 

 مجموعة المفوضية قدمت وقد وصنعاء وحجة صعدة منها اليمن من مختلفه انحاء في والمنظمات المراكز خالل من التقييم ذلك وتم.  األسرة مستوى علىو العام المحلي المجتمعي نييالمستو على البالد أنحاء جميع
 تم األنشطة من كثير وفي القدرات بناء أنشطة الى باألضافة  الحماية و والتدريب يةووالتوع والنقدية القانونية والمساعدة النفسي الدعم تقديم  ذلك في بما  المحلية والمنظمات الشركاء عير الخدمات من كبيرة

.  منها والخاص العامة  المدنية التحتية بالبنية يلحقه التي اواألضرار  الصراع تزايد نتيجة  األصلية مناطقهم الى العودة عليهم يصعب ممن خصوصا  للنازحين األموراألساسية من تعد  والتي  الحماية على التركيز

 فأن التعقيدات هذه كل القصيرومع المدى على  األصلية المناطق الى العودة النازحيين من الكثر  حال في  المحتمل غير من انه كما  الثانوي والنزوح النزوح من متكررة حاالت  يخلق الضرركثيرما وهذا
 المفوضية تقوم  لذلك.  األخرين استقبال وجاهزية المعيشية األمكانيات استنفاد على يعمل الذي الصراع جراء من كبير تتأثروبشكل  كونها النازحين استيعاب على غيرقادرة  تكون ايضا  المضيفة المجتمعات

 أن الى ايواء كمراكز الدارس  تستخدم حيث اهمها المدارس وتعد البديلة المراكز هذه من الجماعية للألقامه لمراكز التأهيل إعادة ذلك في بما الضرورة، عند للنازحين بديلة مؤقتة لمراكزإقامة لترتيببا وشركائها

 . األصلية ألغراضها ابوابها قتح المدارس هذه تعاود
 

 مارس أواخر في النزاع بداية منذ.  للصراع نتيجة األساسية المأوى احتياجات على للرد المأوى استراتيجية مؤخرا المفوضية اعتمدت حيث المتعددة األيوائية والمواد الغذائية، غير المواد بتقديم  المفوضية تقوم 

 167,601 من ألكثر( المطبخ وأواني البالستيكية،ل والدال والحصائر و البطانيات المراتب) منها الغذائية غير المواد شركائها ومجموعة المفوضية وزعت البالد من مختلفة أجزاء في أغسطس 31 حتى و الماضي

 المساعدات جانب الى ،شخص 3,668 من إلكثر الخيام قدمت وكما شخص  84,259 من أكثر إلى وقدمت(  طرابيل - بالستيكية اغطية) الطوارئ حاالت في اإليواء مواد ايضا المساعدات ضمن ومن ،شخص

 والخدمات اإلمدادات إليصال جهدهم قصار يبذلون وشركاؤها المفوضية فأن  الجمة والمعوقات الظروف من الرغم فعلى. شخص  2,492من ألكثر المعونات من النوع هذا وقدم للسكن إيجارك المقدمة النقدية

 لتدخل الغذائية غير المواد لتأمين المفوضية تحرص به التنبؤ  يصعب الذي األمني والوضع الدائر الصراع إلى وبالنظر. ومحايدة نزيهة بطريقة المفوضية من المعونات وتقدم للحياة والمساعدة المنقذة األساسية

 . نقص أي دون مؤمنة لتكون الدبلل

 
 في النزاع بداية فمنذ. الصراع عن الناجمة األساسية ألحتياجات لتوفيرا  واستجابة كتلبية البلد ارجاء في واحتياجاته توفيرالمأوى  وكذلك الغذائية غير المواد لتقديم ،مشروع تنسيق وإدارة المخيمات  المفوضية تدير 

 حيث(  المطبخ وأواني البالستيكية، واألوعية والحصائر والبطانيات المراتب) منها و اإليوائية الغذائية غير المواد بتوزيع البالد من مختلفة مناطق  وفي وشركائها المفوضية قامت سبتمبر، 30 حتى مارس أواخر

 جانب الى ألفراد، منا 3743 إلى الخيام من العديد توزيع وتم و األفراد من  81138عدد  إلى( البالستيكية األغطية) مثل الطوارئ لحاالت األساسية اإليواء مواد كذلك وقدمت األفراد، من 184698 إلى قدمت

 تبذل حيث  وشركاؤها المفوضية اتواجهه والتي للغاية، الصعبة الظروف من الرغم على تقدم الجهود هذه.  األفراد من 3726 الى قدمت إلى اإليجار إعانات على للحصول المفوضية من المقدمة النقدية المساعدات

 .ومحايدة نزيهة بطريقة للحياة المنقذة األساسية والخدمات اإلمدادات إليصال الجهود كافةالمفوضية 
 

الجهات تشكر المفوضية  وكذلك هذا العام في للمفوضية غير المخصصةو المخصصة منها  على نطاق واسعدعمهم  الذين قدمواو المانحين سخية منال لمساهماتكل من قدموا ا تشكر المفوضية

 للمساعداتالملك سلمان مركز كندا | الصندوق | االتحاد األوروبي | صندوق مجمع اإلنساني | اليابان | : التالية  العملية والعمل األنساني واألغاثي منها ساهمت بشكل مباشر في التيوالمانحة 

 ت المتحدة األمريكية | إسبانيا | السويد | سويسرا | صندوق بناء السالم لألمم المتحدة | برنامج االمم المتحدة حول فيروس نقص المناعة / اإليدز | الواليا يةاإلنسانية واإلغاث

 

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

 leposky@unhcr.org  االعالمية الشئونمسؤول - يليبوسكتيدي 

  abdullmo@unhcr.org   مساعد الشئون االعالمية   -مجيب حسن
 UNHCRYemen  بوكفيس  UNHCRYemen@ تابعونا على توتيتر
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