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فعالية لتوزيع المواد غير الغذائية إلى  16في أغسطس ، أجرت المفوضية والهالل األحمر اليمني 

 الهالل األحمر اليمني© عمران. النازحين في   10,799
 

 الممول

 45% 

 

 الفارق

 55% 

 

 اليمن

  اإلحصائيات واألرقام الشهرية

  2015سبتمبر  15 

  

        

 أبرزاألرقام

 

             لفئات المستهدفةا

 بلغ مجموع  1,711,756 من الالجئينن طاليي اللجوء والنازحين 
 ألحصائبات التالية حسب بلد المنشاء

  مجموع  طالبي اللجوء  الالجئين  البلد

 249,584  - 249,584  الصومال

 13,296 7,229 6,067  أثيوبيا

 3,524 127 3,397  العراق

 3,602 614 2,988  سوريا

 2,632 735 1,897  آخرى

 1,439,118  -  -  اليمن )نازحين(

 1,711,756  8,705  263,933  المجموع

 

 

المفوضية  تواجد  
  الموظفين: 
  
  موظفا دوليا * 22 | محلياموظفا  113 
 ( دوليينالطوارئ ) خبراء  3 
  منهم يعملون من عمان  9موظفا دوليا في صنعاء و 13*  
  
 

  المكاتب: 
   
 ميدانيمكتب   مكتب الفرعي عدن.  في صنعاء.الحماية و مكتب  –مكتب فرعي  

عمان، المركز اليمني التنفيذي في   ميفعة.بمركز استقبال   ؛خرز لالجئينبمخيم 

  األردن

  الجانب التنفيذي

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

يوما  150منذ أواخر مارس، واألوضاع السيئة في البالد تزيد  سوءا و بشكل كبير مع التصعيد في النزاع المسلح . مرأكثر من   .1967وبروتوكولها لعام 

  إصابة، بما في ذلك الالجئين وعمال اإلغاثة.  25,653حالة وفاة و   5,039ت منظمة الصحة العالمية حوالي ثقفي منتصف سبتمبر، ووعلى بدء النزاع 

مليون شخص  15.2أكثر من حيث ان  ئي؛يواجه نصف سكان اليمن انعدام األمن الغذا  ومع ذلك، يعتقد أن األرقام الحقيقية أعلى من األرقام المذكورة بكثير.

مليون قلة الحصول على المياه الصالحة لألستخدام  مما يسهم في انتشار أمراض يمكن  20لحصول على الرعاية الصحية األساسية، وأكثر من ال يستطيعون ا

ثالث مرات منذ  إلكثر من قد تضاعفوعموم اليمن أسعار الوقود في صنعاء كما ان في األصل الوقاية منها مثل حمى الضنك وشلل األطفال واإلسهال الحاد.

  من المدارس مؤقتا.  3,500مدرسة كما تم إغالق  400مارس، في حين تضررت أكثر من بشهر تصاعد الصراع 

 263,933  
  سبتمبر 15الجئ مسجل إبتداء من  

 8,705 
 15طالبي اللجوء المسجلين إبتداء من 

  سبتمبر

 1,439,118 
 15النازحون داخليا  إبتداء من 

  أغسطس 

 48,348 
  2015الوافدين الجدد إلى اليمن في عام 

  أغسطس 31إبتداء من 

 التمويل

  المطلوب  105.6مليون دوالر 
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 األنشطة الرئيسية

  ينئيالالج 

  طالبي اللجوء غير الصوماليين في   1,368وصوماليا   5,287كما تم فحص   -في السعي لطلب اللجوء والحصول علىهمن األفراد أنفسهم رغبة منهم   6,655أغسطس سجل 31اعتبارا من

للتسجيل في احد صنعاء او  و ية في عدنمركز الالجئ على طول سواحل البحر األحمر وبحر العرب و تم توفير وثائق مؤقتة تمكنهم من البدىء باألجرائات المعتادة مع مكاتب المفوض

 مراكز الحكومة اليمنية.
 

 واألطفال المنفصلين عن ذويهم، و كذلك بتم التعرف  لعوائلهمحبين اغير المص القصر وت الفئات األكثر ضعفا مثل النساء المعرضات للخطراهوي لىتستمر مفوضية  الالجئين  في التعرف ع

غادر في  حيث من حاالت األفراد للنظر في إعادة التوطين لهم  64قدمت المفوضية وقد –شملهم  برنامج إعادة التوطين للمفوضية لي صعبة  على الالجئين ممن يعانون من ظروف صحية

 إلى بلد إعادة التوطين.  غادرو األفرادمن  113 عدد  2015عام 
 

  البرنامج الخاص بالمساعدات   بتوسيع امت المفوضية وق  ا لمسلح لك نتيجة احتدام  الصراعذكبيرعدداألشخاص من الفئات المستهدفة  ممن هم في حاجة إلى المساعدة المالية  وزاد وبشكل

فردا   2,823عدد المستفيدين بلغحيث أغسطس  31اعتبارا من  زيادة حجم المساعدة الفردية و كما قامت المفوضية بذوي االحتياجات الخاصة  من من األشخاصعدد أكبرشمل يل المالية 

  .(1,143في عدن منهم في صنعاء و بلغ عدد المستفيدين  من  المساعدة المالية  1,680)
 

  الواقع في وجئين أللعدن وعيادة طبية  أخرى في مخيم خرز مدينة طبية في حي البساتين في المن مرافق الرعاية الصحية في صنعاء، الى جانب دعم العيادة  إلثنينتواصل المفوضية دعمها

للمفوضية  بانشاء عيادات  متنقلة  في عدن ألكبرى  )لعالج الالجئين   قام الشريك المحليبعدن ف لحقت أضراربالغة بالعيادة الطبية  الكائنة في حي البساتينالماضي في يونيو و محافظة لحج. 

 ين على الفور( حتى أعيد افتتاح العيادة في أغسطس الماضي. والنازح
 

  رغم  ان عدد السكان األصلي  في المخيم   -القائم نتيجة الصراع داخل اليمن مختلفة الحضرية المناطق الالجئ  ممن قدموا خالل الصراع من  3,000إستقبل  مخيم خرز لالجئين حوالي

وشركائها بالتنسيق وبشكل وثيق قامت المفوضية الطرق المؤدية من و إلى المخيم. ف فيلمخيم تحديا كبيرا خصوصا مع انعدام األمن فدين ن لالوا  الجئ ويعد العدد األضافي من   17,663

إلى المخيم عن طريق البحر بعد عدم التمكن  من السفر عبر  وفي حالتين أرسل شريك المفوضية اإلمدادات الطبيةلنقل الوقود إلى المخيم لتوفير الكهرباء لتشغيل المخيم وضخ المياه من اآلبار

جئين اللغسطس من تقديم المواد التموينية لمدة شهرين  يتمكن البرنامج  ففقد ذلك  كل الطريق البري وقد واجه برنامج  الغذاء العالمي ايضا تحديات كبيرة في إيفاد الغذاء إلى المخيم. ومع

 المخيم. 
 

  دة في المدينة وعلى الرغم من التحديات بقيادة مفوضية الالجئيين إرسال بعثتين في شهري أغسطس وسبتمبر إلى عدن وذلك  لتقييم جدوى إعادة تواجد المجتمع الدولي و األمم المتحتم و

لمفوضية وشركاؤها على اعادة ا تعمل المدينةنازحين والالجئين ومن عادوا إلى عموما يما فيهم الفي عدن  القائمة في عدم امكانية الحصول على المياه والكهرباء واالتصاالت للسكان 

 استئناف انشطتها والتي كانت قد علقت في السابق.

  

 القادمون الجدد والهجرة المختلطة

  متجهين  الجنسيات المختلفة في اليمن جميعهم تركوا اليمن  نتيجة الصراعاتمن اليمنيين و الالجئيين ورعايا البلدان األخرى من   102,838ما يقاربالى خارج اليمن منذ أواخر مارس فر

 صومالي. 28,400اليمنيين وأكثر من  51,000دول القرن األفريقي والخليج  حيث بلغ عددهم أكثر من  نحو
 

  ستقبال ميفعة و خرز ومركز إحيث تم استقبالهم في مركز   48,348عددهم  والذي بلغ  سواحل  البحرالعربي والبحر األحمر عدد من الوافدين الجدد امتدادإستقبلت المفوضية وشركائها على

تم نقل األنشطة في مركز استقبال أحور إلى مركز استقبال ميفعة وفي استجابة عاجلة أغسطس.   31عبور باب المندب  والعدد السايق يشمل الواقدين الجدد منذ بداية العام  الحالي وحتى  

تقديم الدعم  حيث تم كأشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أو المعرضين للخطر  وتم تصنيفهم  األفراد من1,810 فحص الوافدين الجدد، تم تحديد  وبعدللتحوالت في حاالت الوصول.  نتيجة 

 لذلك. المحتاجة عض الحاالتبحالة وإلهم  والفوري  الالزم
 

  النازحين

     إستضافت أكبر عدد من النازحين والذي بلغ عدد بالذكر ان محافظة حجة  يرالجدشخص ممن نزحوا من قبل ونتيجة للصراع الحالي  1,439,118أغسطس تم تسجيل  15ابتداء من

من النازجين جراء الصراعات وكجزء من المسؤولية  195,325نازح  ,كما إستقيلت مدينة عدن  235,656جديدة إستقبلت الضالع النزوح الموجات مع نازح و  298,788النازحين فيها  

( تعمل المفوضية على تتبع موجات النزوح الجديدة  TFPMحركة السكان )بفرق العمل المعنية و التي تتبناها المفوضية فمنذ أبريل والمفوضية  باإلشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة 

 لمفوضية في تدريب الشركاء التنفيذيين على الرصد والتوثيق وأليات جمع البيانات.وتشارك ا
 

  تم الحماية حيث وإلحتياجات ا لتقييممنتظم عمل في وتركز مع الشركاء  لمجتمعات المضيفةأيضا ا للحاجة الماسة للنازحيين ، كما تدعم المفوضية   تدير المفوضية وحدة الحماية ووتقوم ياإلستجابة

في انحاء مختلفه من اليمن منها صعدة والمنظمات من خالل المراكز التقييم وتم ذلك   . وعمقها مستوى األسرةالمحلي العام و على  يالمجتمع بنمستوىالجميع أنحاء البالد على  في إجراء تقييم

 والمساعدة القانونية والنقدية والتوعية والتدريب و الحماية  النفسيتقديم الدعم  من الخدمات عير الشركاء والمنظمات المحلية  بما في ذلككبيرة مجموعة وقد قدمت المفوضية وحجة وصنعاء 

 زحين تعدمن األموراألساسية للنا والتي  الحماية  في كثير من األنشطة تم التركيز علىو  .األفرادمن   32794 الى تفيدين من األنشطة وصل عدد المسقد وأنشطة بناء القدرات باألضافة الى 

حاالت متكررة من  يخلق  كثيرماالضرر وهذا .العامة والخاص منها   بالبنية التحتية المدنيةلحقه يواألضرار التي ا الصراع جة تزايد نتي  األصلية  يصعب عليهم العودة الى مناطقهم ممنخصوصا 

 المجتمعات المضيفة  ايضا تكون  المدى القصيرومع كل هذه التعقيدات فأن على ناطق األصلية العودة الى المفي حال  الكثر من النازحيين  النزوح والنزوح الثانوي  كما انه من غير المحتمل 

  .األمكانيات المعيشية وجاهزية استقبال األخرين استنفاد يعمل على بشكل كبير من جراء الصراع الذي وتأثرتقادرة على استيعاب النازحين كونها  غير
 

 منذ بداية النزاع في   استراتيجية المأوى للرد على احتياجات المأوى األساسية نتيجة للصراع. مؤخرا المفوضية  واعتمدت  المتعددةقديم المواد غير الغذائية، والمواد األيوائية بت المفوضية  تقوم

البالستيكية،  ئاتوالحصائر والدال والبطاطينالمراتب )المواد غير الغذائية منها  بالد وزعت المفوضية ومجموعة شركائهاأغسطس في أجزاء مختلفة من ال 31حتى  الماضي و أواخر مارس

كما قدمت األفراد و  84,259(  وقدمت إلى أكثر من طرابيل -اغطية بالستيكية ايضا مواد اإليواء في حاالت الطوارئ )ومن ضمن المساعدات من األفراد،  167,601وأواني المطبخ( ألكثر من 

فأن  والمعوقات  وعلى الرغم من الظروف  شخص.  2,492ألكثر منقدمت ا للسكن عير معونات إيجار ول على من أألفراد، الى جانب المساعدات النقدية المقدمة للحص 3,668كثر من الخيام إل

وبالنظر إلى الصراع الدائر والوضع األمني  طريقة نزيهة ومحايدة.عونات بوتقدم المللحياة والمساعدة  المفوضية وشركاؤها تبذل قصار جهدها إليصال اإلمدادات والخدمات األساسية المنقذة 

 . دون أي نقصمؤمنة كون لت الذي يصعب  التنبؤ به تحرص المفوضية لتأمين المواد غير الغذائية لتعبر لليالد
 

الجهات تشكر المفوضية  وكذلك هذا العام في للمفوضية غير المخصصةو المخصصة منها  واسععلى نطاق دعمهم  الذين قدمواو المانحين سخية منال لمساهماتتشكركل من قدموا ا 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  ةمسؤول العالقات الخارجي- يليبوسكتيدي 

 abdullmo@unhcr.org   كبير المستشارين اإلعالميين -مجيب حسن
 UNHCRYemen  فيس بوك UNHCRYemen@ تابعونا على توتيتر
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