الوضع في اليمن
مستجدات األزمة رقم 21
 3يوليو/تموز 5102

أبرز األرقام

1,319,331

آخر األخبار


في  1يوليو/تموز ،تم إعالن حالة طوارئ من المستوى الثالث في اليمن .وفي اليوم نفسه ،أعلنت المفوضية السامية
منس ق إقليمي لشؤون
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين حالة طوارئ داخلية من المستوى الثالث م ما أدى إلى تعيين ّ
الالجئين في جيبوتي.

شخصا ً تعنى بهم المفوضية(في اليمن
والبلدان المجاورة) ،ومن بينهم
الالجئون والنازحون داخليا ً قبل
ونتيجة الصراع الحالي.



ماسة إلى المواد الغذائية .ولم يتم ّكن برنامج األغذية العالمي من
في اليمن ،ال يزال الالجئون في مخيم خرز بحاجة ّ
استكمال توزيع الحصص الغذائية بسبب عدم قدرته على الوصول إليهم.

1,019,762

نازحا ً داخليا ً قبل ونتيجة الصراع الحالي.



في جيبوتي ،أُفيد عن وصول  141وافداً جديداً من اليمن في هذا األسبوع .ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة وحكومة

49,569



في الصومال ،أفيد عن وصول  127,3وافدًا جديداً خالل هذا األسبوع .وفي  ,يوليو/تموز ،وصلت سفينة تحمل

جيبوتي ،وصل حوالي  ,92,02شخصاً من جنسيات مختلطة إلى جيبوتي منذ بداية األزمة.

على متنها  1229,أفراد إلى بوصاصو من المكال ،اليمن .وبالتعاون مع المفوضية ،سجلت ىسلطات بونتالند

قادما ً إلى جيبوتي وإثيوبيا وسلطنة عمان
والمملكة العربية السعودية والصومال
والسودان ومعظمهم عن طريق البحر أو
البر.

 122,7فرداً منهم في مركز االستقبال في بوصاصو.وفي  19يونيو/حزيران ،أعلنت حكومة الصومال ّأنه سيتم

االعتراف باليمنيين الوافدين إلى الصومال كالجئين بصورة جماعية.

250,000
الجئ في اليمن سيحصلون على المساعدة
ٍ
في مجال الحماية واللوازم الضرورية
الستدامة الحياة.

1,319,331

شخصا ً ممن تعنى بهم المفوضية

56,369

49,569
250,000
1,019,762

المغادرون من اليمن

فرداً في اليمن حصلوا على لوازم اإلغاثة
الطارئة منذ اندالع األزمة.

الالجئون في اليمن
النازحون داخليا ً في اليمن

التمويل
 2.432مليون دوالر أميركي
متطلبات المفوضية لالستجابة إلى الوضع

17%
Funded
Gap
83%

النداء التكميلي للمفوضية لالستجابة
للحالة الطارئة في اليمن ،أبريل/نيسان -
سبتمبر/أيلول  05( 5102يونيو/حزيران
 )5102متوفر هنا:

1

آخر اإلنجازات
السياق العملياتي
يحتدم القتال في اليمن في ظل القصف في الشمال والسفن الحربية التي تقصف الجنوب
والغارات الجوية التي تستهدف مواقع في جميع أنحاء البالد .وقد أُفيد عن غارات
و اشتباكات مسلحة واسعة النطاق في عدة محافظات طيلة األسبوع ،السيما في مأرب وتعز
وعدن .عالو ًة على ذلك ،استهدفت الغارات جزيرة ميون .وتقع الجزيرة في البحر األحمر
حيث يعبر المهاجرون على متن القوارب في طريقهم إلى اليمن من القرن اإلفريقي.
في  52يونيو/حزيران ،ضربت غارة جوية مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في عدن.
وقد دعا األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون إلى إجراء تحقيق كامل في هذه الحادثة.
وفي  52يونيو/حزيران ،اقتحمت مجموعات مسلّحة مكاتب األمم المتحدة في عدن وأجبرت
الحراس على المغادرة واح ّتلت المبنى بما في ذلك مكتب المفوضية .وهذه هي المرة الثانية
التي تحت ّل فيها الجماعات المسلحة مكتب المفوضية منذ إخالء المبنى في نهاية شهر
مارس/آذار  . 5102وتستمر المفاوضات إلخالء المبنى.
وشهدت صنعاء سلسلة جديدة من الحوادث .فقد انفجرت سيارة تحتوي على جهاز متفجر
مرتجل أمام قاعة الوشاح في  31يونيو/حزيرانٌ :صيب  32فرداً بما في ذلك ثماني نساء.
وفي اليوم نفسه ،انفجرت سيارة تحتوي على جهاز متفجر مرتجل أمام مسجد بني منصور
و ّزعت جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية ،شريكة المفوضية،
ما تسبّب بمقتل شخص واحد .و اندلع حريق هائل في مصفاة النفط في عدن يوم 52
لوازم اإلغاثة الطارئة على هذه األسرة النازحة في محافظة
يونيو/حزيران واس ُتهدفت مجدّداً في  52يونيو/حزيران .وفي أبريل/نيسان ،قالت مصادر
تعز.©CSSW.
صناعية إنّ المصفاة (التي تنتج  021,111برمي ٍل يومياً) أوقفت عملياتها وأعلنت حالة
سجين تقريبا ً وفقا ً للتقارير من سجن في تعز وسط اشتباكات عنيفة.
القوة القاهرة على وارداتها .وفي  31يونيو/حزيران ،ف ّر 0,511
ٍ
في  52يونيو/حزيران ،صدّق أعضاء مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على نداء األمين العام الذي و ّجهه للتوصل إلى بهدنة إنسانية ثانية مع التشديد على الحاجة الملحة
إلى إدخال اإلمدادات التجارية على نحو مستمر إلى اليمن .وقد ّ
حث األمين العام كافة األطراف على تسهيل تسليم المساعدات اإلنسانية في كافة أرجاء اليمن فضالً عن
ضمان الوصول السريع واآلمن وغير المقيّد لكافّة الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني .وقد ك ّرر وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية ،ومن ّسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ
ستيفن أوبراين المخاوف نفسها مسلّطا ً الضوء على انهيار الخدمات األساسية والنقص الحا ّد في المواد الغذائية والوقود في اليمن.
في  1يوليو/تموز ،أُعلنت حالة طوارئ من المستوى الثالث في اليمن لفترة أولية مدّتها س ّتة أشهر مع توقع إجراء مراجعة مؤقتة في شهر سبتمبر/أيلول .وفي اليوم نفسه،
أعلنت المفوضية حالة طوارئ داخلية من المستوى الثالث وعيّنت منسّقا ً إقليميا ً لشؤون الالجئين في جيبوتي.

المغادرون من اليمن
حركات النزوح من اليمن إلى البلدان
المجاورة *
5,000 801
1,475
20,295

21,998

* تحتوي
المعلومات
المقدّمة أعداد
األفراد الذين
تختلف صفاتهم

جيبوتي :وفقا ً للمنظمة الدولية للهجرة وحكومة جيبوتي ،وصل  51,522شخصا ً من
جنسيات مختلطة إلى جيبوتي حتى  31يونيو/حزيران (منذ  52مارس/آذار) .ومن
بينهم ،ثمة  )%52( 2,522مواطنا ً يمنيا ً و )%52( 2,525شخصا ً من دول ثالثة
و )%2( 0,222عائداً جيبوتياً .وحتى  0يوليو/تموز ،س ّجلت المفوضية والمكتب الوطني

لالجئين وضحايا الكوارث (أونارس ،الهيئة الحكومية المعنية بالالجئين)  ,2170الجئاً من بينهم

 ,2939مواطناً يمنياً (منذ  11مارس/آذار).

الصومال:

وصل  50,222فرد ًا تقريبا ً منذ بداية األزمة ،وهم في غالبيتهم مواطنون صوماليون.
بلدان
عمان
المملكة
جيب
الصوم
وترتفع نسبة الوافدين الذين يحتاجون إلى المساعدة .وفي  52يونيو/حزيران ،وصل أحد
Djibouti
Somalia
Saudi Arabia
Oman
Others
القوارب إلى بوصاصو وهو يحمل على متنه  512أفراد ( 22امرأ ًة و 23رجالً و22
طفالً) .وفي  31يونيو/حزيران ،وصل قارب يحمل على متنه  02وافداً يمنيا ً جديداً ( 2نساء و 2رجال ) إلى زيالك ،أرض الصومال وفي  5يوليو/تموز رست سفينة تحمل
شخص على المساعدة لمتابعة رحلتهم من بربرة ( 5,111تقريباً) وبوصاصو
على متنها  3,215أشخاص في المجموع في ميناء بوصاصو .وقد حصل ما يزيد عن 2,211
ٍ
( 3,211تقريباً) إلى مناطقهم األصل ،وغالبيتهم في المناطق الو سطى الجنوبية (السيما مقديشو).

الوافدون الجدد إلى اليمن



يستمر الوافدون الجدد بالوصول إلى سواحل البحر األحمر وبحر العرب في اليمن وقد ت ّم تشارك المعلومات المنتظمة حول قوارب المه ّربين من قِبل
القواتالبحريةالمشتركةالتيتعملعلىطولخليجعدن .وقد وصلت تسعة قوارب تحمل على متنها  225وافداً جديداً ( 232إثيوبيا ً و 22صوماليا ً من بينهم  202رجالً و22
امرأ ًة) إلى ساحل بحر العرب من القرن اإلفريقي بالرغم من تفاقم النزاع في المحافظات الجنوبية .وخالل التدقيقُ ،حدّد  52طالبَ لجوء و 02قاصراً غير مصحو ٍ
ب
ورجل واحد مسنّ .



يستمر الهالل األحمر اليمني ،شريك المفوضية ،بتسيير الدوريات على طول ساحل البحر األحمر على أساس يومي .ولكنّ انهيار شبكة الهاتف يصعّب االتصاالت.
وقد صادف الهالل األحمر اليمني  020مهاجراً في المجموع منذ أبريل/نيسان بما في ذلك  05مهاجراً خالل شهر يونيو/حزيران.
 تشعر المفوضية بالقلق إزاء عدد الوافدين الجدد الذين ما زالوا يفيدون بأ ّنهم يُضلّلون بشأن الوضع في اليمن .وخالل نقاش مجموعة التركيز الذي عقده موظفو
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المفوضية في مركز ميفعة لالستقبال ،قال الوافدون الجدد إنّ المهربين قدّموا لهم معلومات مضلّلة إذ أ ّكدوا لهم أنّ الحرب انتهت وت ّم التوصل إلى اتفاقية سالم.
وقد أخبر األطفال غير المصحوبين والمفصولين عن ذويهم موظفي المفوضية بأ ّنهم لم يسمعوا بالنزاع المستمر سوى بعد وصولهم إلى بوصاصو (الصومال)
ولم يستطيعوا تحمّل تكاليف العودة وبالتالي لم يكن لديهم أي خيار بديل سوى االستمرار في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر .وقد أتت مجموعة من األفراد
وهم على اطالع تام على المخاطر المحيطة بهذه الرحلة ومفضلين المخاطرة بحياتهم والموت ح ّتى عوضا ً عن البقاء من دون أي فرص اقتصادية أو تعليمية.
وفقا ً للمعلومات التي جمعها مجلس الالجئين الدانماركي اخ ُتطف ما يصل إلى  252مهاجراً منذ بداية النزاع لدى نزولهم إلى سواحل البحر األحمر بما في
ذلك حوالي  23امرأ ًة.

اإلنجازات

الحماية
اإلنجازات والتأثير
اليمن:
َ
ضابط شرطة و 51و 02عضواً من أعضاء مجتمع الالجئين الصوماليين
شارك 50

ومجتمعات أورومو -أوغادين (بالتتابع) في جلسات ال توعية حول اتفاقية العام  0220الخاصة بوضع
الالجئين التي أجراها محامو قضايا االحتجاز لدى منظمة إنترسوس ،شريكة المفوضية .كما قُ ّدمت
المشورة ألفراد المجتمعات الصومالية ومجتمعات أورومو -أوغادين حول حقوقهم وواجباتهم التي
ينصّ عليها القانون اليمني وحقوق النساء في الدورات التي قدّمها المحامون المدافعون عن قضايا
العنف القائم على نوع الجنس لدى منظمة إنترسوس.

موظفو المفوضية في مخيم خرز لالجئين يق ّد مون االستشارة إلى
الجئة .منظمة إنترسوس/م.مهدي

قدّمت مؤسسة األلفية للتنمية ،شريكة المفوضية ،المشورة إلى  05طفالً (01

ً
صوماليين وإثيوبي و 3إريتريين) في صنعاء .وأجرت مؤسسة األلفية للتنميةأيضا تقييمات للفئة
العمرية ألربعة أطفال إثيوبيين وتقييمات المصلحة الفضلى لثالثة أطفال إريتريين غير مصحوبين
وزيارات منزلية إلى ثمانية أطفال.

نسّقت المفوضية مع قادة مجتمعات الالجئين في عدن لتحديد األسر التي لديها

ً
ً
إثيوبية)
الجئة
احتياجات خاصة وبالتالي قدّمت المساعدات النقدية إلى  522أسر ًة خالل األسبوع الماضي ( 012أسر الجئة صومالية و 22أسر ًة
باإلضافة إلى  23شخصا ً من ذوي االحتياجات الخاصة كانوا يحصلون أساسا ً على المساعدات النقدية .وتشمل هذه القائمة األخيرة القاصرين غير
المصحوبين والناجين من العنف القائم على نوع الجنس واحتياجات محددة أخرى.




حدّدت نتائج التقييم المشترك الذي أجرته المفوضية ومنظمة إنترسوس والمنظمة الدولية للهجرة في  01يونيو/حزيران في محافظة حضرموت
االحتياجات الملحّة المرتبطة بالمواد الغذائية والرعاية الصحية والمياه النظيفة والصالحة للشرب والمساعدات الطارئة واالستشارات وتنمية قدرات
المنظمات المحلية في المكال.
تدير جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية ،شريكة المفوضية ،المركز المجتمعي للنازحين داخليا ً في محافظة حجة .وقد ُنقل المركز داخل المحافظة ويستمر تنفيذ
األنشطة من خالل الخدمات المتنقلة على غرار خدمات مراقبة الحماية والخدمات النفسية واالجتماعية ورفع الوعي .وحالياً ،استطاعت جمعية اإلصالح االجتماعي
الخيرية الوصول إلى خمسة أحياء في حجة .وستع ّزز المفوضية الخدمات المتنقلة مع جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية للوصول إلى المزيد من المواقع وتجنيب
النازحين داخليا ً ضرورة السفر إلى مناطق بعيدة بسبب انعدام األمان ومحدودية خيارات النقل.

المملكة العربية السعودية:




حصل ما يصل إلى  2,211أسرة يمنية على سالل الحصص الغذائية المخصصة لشهر رمضان والتي قدّمها مركزالملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية وو ّزعها
برنامج األغذية العالمي.
منذ  52يونيو/حزيران ،سوّ ى  525,222مواطنا ً يمنيا ً تقريبا ً وضعهم القانوني .وقد أعطت المديرية العامة للجوازات لمواطنين سوريين وفلسطينيين فروا من
اليمن تأشيرات زيارة لمدّة ثالثة أشهر قابلة للتمديد لمدّة غير محدودة ح ّتى تستقر األوضاع في اليمن.

جيبوتي



في  52يونيو/حزيران ،وصل  022وافداً جديداً إلى ميناء أوبوك .وقد سُمح لخمسة جيبوتيين و 55مواطنا ً يمنيا ً يحملون جوازات سفر أميركية بمواصلة طريقهم إلى
جيبوتي .وقد تم تسجيل  55فرداً تقريبا ً لدى المفوضية وقُدّمت لهم المياه وال مواد الغذائية والمأوى في مخيم مركزي.



بين  05و 52يونيو/حزيران ،تلقّى الهالل األحمر  0,222طلبا ً في المجموع للحصول على خدمات تتبع األسر في مخيم مركزي ومرفأيْ جيبوتي وأوبوك فضالً
عن مركز العبور التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

االحتياجات المحدّ دة والفجوات المتبقية
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اليمن



أُجبرت منظمة اإلغاثة والتنمية الدولية ،شريكة المفوضية على وقف عملياتها على مدى أسبو َعيْن حيث كان مكتبها في صنعاء مكتظا ً بالالجئين وطالبي
اللجوء الذين يطلبون الحصول على المساعدة النقدية ،ما تسبّب بتهديد أمن الموظفين.



خالل اجتماع مع المفوضية في صنعاء ،تحدّث ممثلو الالجئين عن احتياجاتهم األساسية :المساعدات النقدية شاملة ،واإلخالء اإلنساني من اليمن بسبب
انعدام األمن ،والحصول على فرص التوظيف .وقد أفاد هؤالء الممثلون أيضا ً عن عدم قدرة األفراد على الحصول على الوثائق من السلطات المحلية
للسفر خارج صنعاء.



في عدن ،غادر  21مراهقا ً الجئا ً غير مصحوبين كانوا يعيشون في مأوى جماعي بسبب انعدام األمن .ويتواصل الباحث االجتماعي لدى منظمة
إنترسوس مع كافة الالجئين الذين ال يزالون في عدن .ويعيش حاليا ً س ّتة أشخاص منهم في مستشفى محلي كما غادر أربعة إلى المملكة العربية السعودية
بينما يعيش األربعون شخصا ً المتبقون في مسجد في حي المنصورة مع أسر أخرى الجئة ونازحة داخلياً .وتم تقديم المساعدات النقدية إلى الجميع.



في مخيم خرز لالجئين ،أعرب العديد من الالجئين عن مخاوفهم لمنظمة إنترسوس على أساس يومي فيما يتعلّق بمحدودية الساعات التي تتوفر فيها المياه
والنقص في المواد الغذائية والوقود وعدم القدرة على الحصول على أي دخل .ويستمر الوضع في المخيم بالتدهور بسبب القتال في المنطقة الذي يصعّب
نقل المساعدات.

الصحة
اإلنجازات والتأثير
اليمن:



بين  55و 52يونيو/حزيران ،عالجت العيادة المتنقلة التابعة لجمعيةاإلصالح االجتماعي الخيرية  022الجئا ً ونازحا ً داخليا ً في حضانة التضامن في
عدن وسوق عدن والمدرسة الثانوية  31نوفمبر .وقد شملت المشاكل الصحية بالنسبة إلى األطفال اإلسهال وبالنسبة إلى األطفال والكبار على ح ّد سواء
االلتهابات الجلدية والطفح الحراري.



ً
حالة تقريبا ً على االستشارات
في صنعاء ،عالجت الهيئة الطبية الدولية شريكة المفوضية  022مريضا ً ( 21يمنيا ً و 012الجئين) .وقد حصلت 32
ُ
المرتبطة بالدعم النفسي واالجتماعي والعنف القائم على نوع الجنس وفيروس نقص المناعة البشرية؛ كما حصل  010مريض على األدوية؛ وقدّمت
االستشارات واألدوية المجانية إلى  25الجئا ً ضعيفاً.

جيبوتي:



يحصل كافة الوافدين الجدد إلى ميناء جيبوتي وأوبوك ومخيم مركزي على خدمات اإلسعافات األولية التي يق ّدمها الهالل األحمر .ولدى وصولهم ،يحصل األطفال
الذين تتراوح أعمارهم بين  2أشهر وً 02
سنة على لقاحات الحصبة وشلل األطفال ومكمّالت غذائية من الفيتامين أ.



قدّمت المنظمة اإلفريقية للمشاعدات اإلنسانية  225استشار ًة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

االحتياجات المحدّدة والفجوات المتبقية
جيبوتي:



تدعو المفوضية وفرقة العمل المعنية بالصحة التابعة لمنظمة أونارس وحكومة جيبوتي إلى نقل لالجئين الضعفاء من مخيم مركزي إلى مدينة أوبوك .وقد
ُحدّد  552شخصا ً ضعيفا ً تقريبا ً بما في ذلك  25مس ّنا ً و 005طفالً تحت سنّ الخامسة و 03امرأ ًة حامالً و 51مريضا ً يعانون من أمراض مزمنة.

األمن الغذائي والتغذية
اإلنجازات والتأثير
اليمن



أجري تقييم لالحتياجات في تسعة مناطق في عدن .ويُعتبر المأوى والمواد الغذائية من بين االحتياجات المحدّددة األكثر إلحاحاً .وقد أفادت أيضا ً األسر
الالجئة التي تتواصل مع المفوضية بأنّ المواد الغذائية هي من بين احتياجاتها األكثر إلحاحاً.

جيبوتي
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استؤنف توزيع الوجبات الساخنة على الالجئين في أوبوك في  52يونيو/حزيران .وقد تعاونت جمعية الرحمة مع المفوضية لتقديم وجبات اإلفطار إلى
الجئ.
211
ٍ



في  52يونيو/حزيران ،وصل التبرع الذي قدّمته جمعية الملك سلمان والمؤسسة الملكية الخيرية في البحرين والذي ينطوي على مستلزمات غذائية
متنوعة ،تشمل الطحين والسكر والمياه واألرز ،إلى مخيم مركزي ووزعت على األسر التي لديها احتياجات خاصة ُحدّدت خالل تمرين التحقق من
الهوية الذي أُجري في  51يونيو/حزيران.
االحتياجات المحدّدة والفجوات المتبقية

اليمن:



في  50يونيو/حزيران ،وصلت إلى مخيم خرز شاحنتان تابعتان لبرنامج األغذية العالمي وهما تحمالن على متنهما المواد الغذائية .ولم يُو ّزع الطعام
بسبب الحاجة إلى ثالث شاحنات إضافية إلكمال الحصص الغذائية .ولم يتم ّكن برنامج األغذية العالمي من الوصول إلى المخيم الستكمال هذه الحصص
الالزمة .وقد م ّر ما يزيد عن األسبو َعيْن على التاريخ المقرّر لتوزيع المواد الغذائية في  02يونيو/حزيران ،ويعاني كافة سكان المخيم من الحاجة الماسّة
إلى المواد الغذائية.

المياه والصحة العامة
اإلنجازات والتأثير
جيبوتي:



أجرى الهالل األحمر دورات هادفة للترويج إلى النظافة في مرك ز العبور في ميناء أوبوك ومخيم مركزي .وتشمل الدورات غسل الي َديْن واستخدام المراحيض وإدارة
البيئة.

االحتياجات المحدّدة والفجوات المتبقية
اليمن:



ً
ساعة يومياً .وهذا ما يعني أنّ ك ّل وحدة لالجئين تحصل فقط على
تدير جمعية التكافل اإلنساني شريكة المفوضية مض ّخات المياه في مخيم خرز لالجئين لمدّة 03
المياه لمدّة ساعة ونصف يومياً .وتعمل ال مفوضية مع جمعية التكافل اإلنساني لتحسين مرافق الض ّخ وزيادة ساعاته.

جيبوتي:



ال يزال إفراغ آبار الصرف يش ّكل تحديا ً في أوبوك في ظ ّل غياب نظام مخصّص إلدارة النفايات يعمل بالكامل.

المأوى والمواد غير الغذائية
اإلنجازات والتأثير
اليمن:

شريكة المفوضية جمعية األمل ّ
توزع المساعدات الطارئة على األسر
النازحة داخليا في محافظة الحديدة .األمل/ج .جابر

خالل األسبوع الماضي ،و ّزع الهالل األحمر اليمني ،شريك المفوضية المساعدات الطارئة على 0,022

أسر ًة ( 2,235فرداً) في محافظة عمران .ومنذ بداية النزاع و ّزعت المفوضية وشركاؤها المساعدات على
 2,122أسر ًة ( 22,322فرداً) في كافة أرجاء اليمن.

الدعم اللوجستي

اإلنجازات والتأثير
اليمن:



ّ
ً
قافلة لألمم المتحدة
تنظم وزارة الصحة العامة في اليمن بالتنسيق مع المفوضية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومنظمة الصحة العالمية
ستتو ّجه من صنعاء إلى عدن وهي تحتوي على إمدادات طبية بصورة رئيسية ،ومن المقرّر أن تغادر في  5يوليو/تموز .وسترسل المفوضية الشاحن َتيْن
التابع َتيْن لها لنقل  2,211حصيرة نوم و 211فرشة تقريبا ً لألسر الضعيفة في عدن.



ً
شاحنة من الحديدة إلى عمران ،وشاحن َتيْن إلى الحديدة وشاحن َتيْن إلى محافظات صنعاء مع مساعدات طارئة لتوزيعها على األسر
أرسلت المفوضية 52
النازحة داخلياً.
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الحلول الدائمة
اإلنجازات والتأثير
اليمن



ً
حالة تقريبا ً إلعادة التوطين في فرنسا و 02حالة في السويد .وينسّق موظفو الحماية مع مركز إعادة التوطين والمنظمة
جرت الموافقة على 52
ّ
يجر حتى اآلن تأكيد مواعيد الرحالت ،من المتوقع أن تكون المغادرة عبر الخرطوم
الدولية للهجرة إلعداد وثائق السفر الخاصة بهم .وفي حين لم ِ
في السودان على متن رحالت اإلجالء اإلنساني التي ّ
تنظمها المنظمة الدولية للهجرة.

العمل ضمن شراكات
اليمن:



جرى تمثيل المفوضية في اجتماع التنسيق بين المجموعات بتاريخ  31يونيو/حزيران حيث اس ُتعرضت الخطة التشغيلية الممتدة على ستة أشهر .وال
تزال الفجوات المالية في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية بصورة خاصّة مسألة مثيرة للقلق.



أنهى فريق األمم المتحدة القطري في  0يوليو/تموز وضع قائمة األوضاع الحرجة الخاصة بالبرنامج .ولدى المفوضية ثالثة أوضاع حرجة خاصة
بالبرنامج في الوثيقة :الحماية واإلنقاذ في البحروإدارة الالجئين في مخيم خرز لالجئين فضالً عن توفير المأوى في حاالت الطوارئ للنازحين داخليا ً
الوافدين حديثا ً .وقد أُعلن عن قرار إنشاء وحدة إلدارة المخاطر في اليمن .ومن المقرّر تنظيم اجتماع المتابعة ،لالجتماع التشاوري حول اليمن الذي عُقد
في أوائل شهر مايو/أيار ،في سبتمبر/أيلول  5102مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المعنيين.

المعلومات المالية
التمويل الذي تم الحصول عليه
(مليون دوالر
أميركي)

10.1
4.3
3.3
1.5
1.2
1.0
0.8
0.5
0.4
0.1

تبلغ المساهمات اإلجمالية المسجلة للعملية  5335مليون
دوالر أميركي تقريباً .وتشعر المفوضية باالمتنان نتيجة
الدعم المه ّم الذي قدّمته الجهات المانحة التي ساهمت في هذه
العملية فضالً عن الجهات التي ساهمت في برامج المفوضية
من خالل األموال غير المخصصة والمخصصة على نطاق
واسع.

وتشمل الجهات المانحة األساسية للمساهمات غير المقيدة
واإلقليمية في عام  : 5102الواليات المتحدة األميركية (033
مليون)| السويد ( 21مليون)| هولندا ( 52مليون)| النرويج
( 55مليون)| الدنمارك ( 52مليون)| أستراليا ( 55مليون)|
اليابان ( 02مليون)| سويسرا ( 02مليون)| الجهات المانحة في إسبانيا ( 02مليون)| فرنسا ( 05مليون)| كندا ( 00مليون)

لالتصال:
أستريد كاليغارو ،مسؤولة إعداد التقارير ،مكتب الشرق األوسط وشمال إفريقيا+50 )1( 55 232 2220 ،callegar@unhcr.org ،
جيرالدين بوويزيو ،مسؤولة إعداد التقارير  ،مكتب إفريقيا+50 )1( 55 232 2113 ،boezio@unhcr.org ،
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