لالطالع على الخطة اإلقليمية لالستجابة
لالجئين والمهاجرين الرجاء زيارة
الرابط التالي data.unhcr.org/yemen

الوضع اليمني
الخطة اإلقليمية لالستجابة لالجئين والمهاجرين
أكتوبر – ديسمبر 2015
يناير – ديسمبر ( 2016التقديرات األولية)
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 المستدامة.
المستفيدون

أهم األرقام
) 31أغسطس )2015

العدد التخطيطي
(ديسمبر )2015

)ديسمبر )2016

العدد الحالي

جيبوتي

24,501

27,250

36,300

أثيوبيا

10,602

21,800

48,000

الصومال

28,887

48,500

111,000

السودان

5,177

5,800

6,500

المجموع

69,167

103,350

201,800

العدد التخطيطي

 36,412,375دوالرا أميركيا
هي قيمة المتطلبات المالية للفترة
الممتدة بين أكتوبر وديسمبر 2015
 119,528,602دوالرا أميركيا
هي قيمة التقديرات األولية للفترة
الممتدة بين يناير وديسمبر 2016

المملكة العربية السعودية وعمان*41,000 :

 69,167شخصا
قادما يمنيا إلى جيبوتي وإثيوبيا
والصومال والسودان (31
أغسطس/آب )2015

المنظمات المشاركة في االستجابة
بينما تشارك 10
وكاالت في هذا النداء،
يقدّم  48شريكا
الحماية والمساعدة
لالجئين والمهاجرين
والعائدين الفارين من
اليمن إلى جيبوتي
وإثيوبيا والصومال
والسودان اعتمادا على
مواردهم الخاصة.

 103,350شخص
هو عدد المستفيدين التخطيطي للعام
2015
 201,800شخص
هو عدد المستفيدين التخطيطي للعام
2016

المتطلبات المالية بحسب ك ّل بلد (دوالر أمريكي)

2015

البلد

2015

2016

Sudan
4%
Ethiopia
17%

Sudan…Ethio
pia
17%
Somalia
52%
Djibouti
27%

Djibouti
23%

Somalia
56%

)أكتوبر/تشرين
األول،
ّ
ديسمبر/كانون
األول(
ّ

2016

(يناير/كانون الثاني-
ديسمبر/كانون
األول(
ّ

جيبوتي

8,336,690

32,220,335

إثيوبيا

6,111,790

20,051,000

الصومال

20,061,055

61,346,825

السودان

1,201,190

4,341,210

االقليم

701,650

1,569,232

36,412,375

119,528,602

*ال تشمل خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين بلدان الخليج وبالتالي أُدرجت اإلحصاءات الخاصة بالمملكة العربية السعودية وعمان فقط
ألغراض تقديم المعلومات ولعكس البُعد اإلقليمي للنزوح من اليمن.

 10وكاالت
شركاء في خطة االستجابة اإلقليمية
لالجئين والمهاجرين (المجلس الدنماركي
لالجئين ،لجنة اإلنقاذ الدولية ،المنظمة
الدولية للهجرة ،المجلس النرويجي
لالجئين ،منظمة أنقذوا األطفال،
اليونيسف ،المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،صندوق األمم
المتحدة للسكان ،برنامج األغذية العالمي،
منظمة الصحة العالمية).

األول
األول - 2015يناير/كانون الثاني – ديسمبر/كانون ّ
األول – ديسمبر/كانون ّ
الوضع اليمني :خطة االستجابة اإلقليمية لالجئين والمهاجرين – أكتوبر/تشرين ّ
2016

األهداف االستراتيجية اإلقليمية
.1
.2
.3
.4

إتاحة حركة الالجئين والمهاجرين واألشخاص المتنقلين اآلخرين الفارين من اليمن ،بصورة آمنة ومنظمة وإنسانية من خالل نهج متناغم وشامل
سق في المنطقة.
ومن ّ
حصول السكان المتضررين وال سيما الضعفاء وذوي االحتياجات الخاصة وأولئك الذين يواجهون مخاطر على صعيد الحماية ،على الحماية
والمساعدة لدى وصولهم بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين وتمتعهم بإقامة كريمة في البالد مع إمكانية االستفادة من الخدمات األساسية
وحرية الحركة.
حصول الالجئين والمهاجرين على حلول مستدامة كتنظيم اإلقامة ،والعودة الطوعية وإعادة اإلدماج ،واإلدماج المحلي وإعادة التوطين لألشخاص
الضعفاء من ذوي االحتياجات الخاصة على صعيد الحماية ،فضال عن تعزيز برامج تنقّل اليد العاملة.
تعزيز الشراكات (على المستو َيين الوطني واإلقليمي) لمعالجة التعقيدات المرتبطة بتدفقات الهجرة المختلطة وتعزيز الحوار والتعاون بين بلدان
المصدر والعبور والمقصد ،فضال عن دعم آليات التنسيق القائمة مع المنظمات والمبادرات اإلقليمية (الهيئة الحكومية للتنمية واالتحاد األوروبي
واالتحاد اإلفريقي ودول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون اإلسالمي وأمانة الهجرة المختلطة اإلقليمية وعملية الخرطوم وإعالن صنعاء).

أهم اإلنجازات











دخول كافة المهاجرين والالجئين الفارين من اليمن إلى األرايي دون اإلبالغ عن أي حاالت إعادة قسرية.
بدءا ً من  17سبتمبر  ،2015تم إجالء  2,040شخص على متن  14رحلةً إلى إثيوبيا والصومال والسودان؛ وتم إجالء  1,915شخص
بالقوارب إلى جيبوتي؛ واستفاد  1,943شخص من النقل الجوي إلى  37بلدا ً مختلفاً؛ كما أُتيح النقل البري لـ 16,269شخصا وافدا ً إلى
الصومال وإثيوبيا وجيبوتي.
منحت حكومات جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان صفة الالجئ المبدئية لطالبي اللجوء اليمنيين.
في المملكة العربية السعودية ،صدرت تأشيرات الزائر لما يزيد عن  465,400يمني وذلك من أجل تنظيم إقامتهم في البالد والسماح لهم
بالوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية األساسية وإلى سوق العمل.
أُنشئت مراكز االستقبال والتسجيل ( 5في الصومال و 1في جيبوتي) في كافة الدول المستقبلة وهي تخضع حاليا للتحسين.
حصل كافة المهاجرين والالجئين والعائدين على نوع ما من التوثيق لدى وصولهم.
ُويعت األنظمة واإلجراءات لتحديد ومساعدة ذوي االحتياجات الخاصة بما في ذلك يحايا العنف الجنسي والعنف القائم على نوع
الجنس والقاصرين غير المصحوبين.
حصل  21,980مهاجرا ً وصلوا إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال والسودان على المساعدات على صعيد المأوى والمياه والصحة العامة
والنظافة والمواد غير الغذائية والمواد الغذائية والصحة والنقل والتسجيل والتوثيق كما حصلوا على منحة إلعادة إدماجهم.
ئ مسجّل و 25,800عائ ٍد صومالي على الخدمات األساسية بما في ذلك المأوى المؤقت والمواد الغذائية
حصل ما يزيد عن  6,500الج ٍ
والمواد غير الغذائية والرعاية الصحية.
أُنشئت القيادة المشتركة بين المفويية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة نظرا ً إلى تدفقات الهجرة المختلطة.

االحتياجات واألولويات الرئيسية









تعزيز الحماية واإلنقاذ في البحر
تعزيز استقبال وتسجيل وفرز األشخاص الضعفاء وتقديم المساعدة لهم.
تعزيز تلبية االحتياجات والحصول على الخدمات األساسية (الغذاء ،المياه والصحة العامة والنظافة ،والصحة ،والتغذية ،والمأوى) لدى
الوصول وفي فترة اإلقامة.
حرية الحركة والوصول إلى المساعدة في المناطق الحضرية.
تعزيز االعتماد على الذات من خالل تعزيز الحصول على فرص كسب العيش وتوفير مخصصات اإلعاشة وتعزيز الشراكات مع
الجهات الفاعلة في مجال التنمية لضمان استدامة العودة وتعزيز التنمية القائمة على المجتمع في المناطق المضيفة.
حصول األطفال على التعليم
تقديم المعلومات الدقيقة لالجئين الراغبين في العودة إلى اليمن
تعزيز التعاون مع المحافل والمؤسسات المعنية بالهجرة ،بما في ذلك فيما يتعلق باستراتيجية خليج عدن.

جهات االتصال:
التنسيق اإلقليمي لدى المفوضية لوضع الالجئين اليمنيين
المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لشرق إفريقيا والقرن األفريقي )(drd@iom.int, prd@iom.int
السيد أكسل بيشوب ،إدارة العالقات مع المانحين وتعبئة الموارد ،المفوضية )(bisschop@unhcr.org
)(RRCYemen@unhcr.org
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البوابة اإللكترونية اإلقليمية:

http://data.unhcr.org/yemen/

