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 25,500 من أكثر
  اخليددددددددددددددد    النددددددددددددددد   ن مددددددددددددددد  شددددددددددددددد  
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 خدددددددال  مددددددد   ع هدددددددم مت والالجئدددددددن
 عددددددددددددددددددد م يف الق نونيددددددددددددددددددد  املسدددددددددددددددددد ع ة
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 1,000,000 من أكثر
  اخليدددددددددددددددد    الندددددددددددددددد   ن مدددددددددددددددد  شدددددددددددددددد  
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 العمليايت  السياق
 ميدددددي مليدددددون 20  دددددواي أصدددددب  ،املسددددد  رو  املدددد مر النددددد ا  مددددد  سدددددنوات سددددد  مدددد  أكثدددددر  عددددد . العددددد م يف اإلنسددددد ني  األ مددددد ت أكددددر مددددد  وا ددددد ة جتسددددد  الدددددي   تدددد ا  ال
شددددد    ماليدددددن أر عددددد  ذلدددد  يف مبددددد  احليددددد ة، قيدددد  علددددد  للبقددددد ء اإلنسددددد ني  املسدددد ع ات علددددد  أكثددددر إحل  ددددد     شدددددكليع  ددددد ون ( السدددددك ن عدددد   إمجددددد ي مددددد  مل ئدددد اب 66)

 النععععا حن مععععن  عععععدد أكععععر رابععععع الدددددبال  يف يوجددددد . وإثيو يددددد  الصدددددوم   مددددد معظ هدددددم  ؛ل دددددوءال وطددددد لي شددددد   مددددد  الالجئدددددن 140,146 و  اخليددددد    ننددددد   ال مددددد 
 مددددالذ عدددد  البحدددد  علدددد  األسددددر آالف وجتددددراملدددد نين  مح يدددد   يدددد  تدددد هور يف املسدددد عرة ت سددددب  االشدددد ب ك ت تدددد ا  ال. العععععام مسععععتو  علععععى النعععع اع بسعععع ب داخليععععا  

 ال العددددد م، هدددددذا قسدددددرا   النددددد و  علددددد  شددددد   50,000 مددددد  أكثدددددر يف  دددددن أجدددددر الدددددبال ، أحنددددد ء مجيددددد  يف نشدددددط  جبهددددد  50 مددددد  أكثدددددر هنددددد  . أخدددددر  أمددددد ك  يف
 تشدددددددري. الشدددددددرائي  القدددددددوة علددددددد  سدددددددلب    أثدددددددر ممددددددد  االخنفددددددد  ، يف الي دددددددي الدددددددر   قي ددددددد  واسددددددد  رت االق صددددددد   اهنددددددد ر الدددددددبال ، أحنددددددد ء مجيددددددد  يف. مدددددددأرب حم فظددددددد  يف سدددددددي  

 كددددد نوا  ميدددددي ماليدددددن مخسدددد  أن أيضددددد    الغدددددذائي األمدددد   يددددد  ت  ددددن كشدددددف  يف الفقدددددر، خددددد  حتددددد  يعيشددددون عددددد   السدددددك ن إمجدددد ي مددددد  ابمل ئددددد  80 أن إىل ال قدددد يرات
 م. الي نيددددن غددددريهم مدددد  مدددد  أكثددددر مددددرات أر دددد  اجلددددو الوقددددو  يف ه ويدددد   خلطددددر املعرضددددن الندددد   ن مدددد  معظ هددددم العدددد م، هددددذا مدددد  سدددد    وقدددد  يف اجمل عدددد    فدددد  علدددد 
 . ع   مل وس تق م أي السالم ع لي   حتر 

 
 رئيسية أرقام
 

   

 
 مليون 20.7
  احمل  جن الي نين ع  

 مليون 12.1
   دددددد جدددددد    يف  الي نين  عدددددد  
 م س 

 
 مليون 4

  ً   اخلي  الن   ن الي نين ع  
140,974  

  معظ هم )  الل وء  وطد لي  الالجئن  عد  
 (واإلثيو ين الصوم لين م 

 
  داخليا   النا حن من٪ 76
  واألطف   النس ء م 

  داخلي ان ح مليون 2.6
 األم   انعدددددد ام  م   يعدددددد نون
  الش ي  الغذائي

   
 داخلي ان ح مليون 1

  غري  موق   1,700  يف  يعيشددددددددددددددون
 رمسي

 
80٪ 
   الفقر خ  حت   يعيشون الي نين م 

   الرئيسية  األنشطة
 لشدددددددد ون امل حددددددد ة لألمددددددددم السددددددد مي  املفوضددددددددي  ت دددددددوىل الدددددددي  ، يف ا  ي جدددددددد    األكثدددددددر األشدددددددد    ملسددددددد ع ة الوكددددددد الت  ددددددددن املشددددددد ك  اإلنسدددددددد ني  إطددددددد ر االسددددددد     يف 

 أيضدددددد    تُعددددددرف) الغذائيدددددد  غددددددري املوا /لل ددددددأو  القط عيدددددد ك لدددددد  وال امل ي دددددد ت وإ ارة امل ي دددددد ت ل نسددددددي  القط عيدددددد  لك لدددددد وا للح  يدددددد  القط عيدددددد  ك لدددددد الالجئددددددن قيدددددد  ة ال
 مجيدددددد  تقددددددوم .لله ددددددرة ال وليدددددد  املنظ دددددد  مدددددد  واملهدددددد جري  لالجئددددددن القط عدددددد ت م عدددددد  ة االسدددددد      قيدددددد  ة املفوضددددددي   شدددددد ر ت ك دددددد (.  األس سددددددي  اإلغ ثدددددد  مددددددوا  ابسددددددم

 النددددد   ن جل يددددد  تددددد خالهت  تك مدددددل تع يددددد  إىل املفوضدددددي  هتددددد ف  يددددد  ، ط املنددددد  علددددد  القددددد ئم والدددددنهج ك دددددلالثالثدددددي ال لدددددنهجعلددددد  ا فوضدددددي امل فدددددذه تن الدددددي ال ددددد خالت
 .الرا   هذا عل  القطري  ع لي تال خط  مل   عل  طال اإل ميك . تس ضيفهم  الي واجمل  ع ت

 
 احلماية
  اخليدددد    الندددد   ن علدددد  ال كيدددد  مدددد  املدددد نين مح يدددد  تع يدددد  يف ابلددددغ األ يدددد  تضددددطل   دددد ور املفوضددددي  فدددد ن ،للح  يدددد  القط عيدددد  الك لدددد  الددددي ت ددددوىل قيدددد  ة الوك لدددد   صددددف ه 

 الددددددبال ، أحندددددد ء مجيدددددد  يف احل  يدددددد  رصدددددد  فددددددر  تسدددددد ع . اإلنسدددددد ني  واملسدددددد ع ات اآلمندددددد  املندددددد ط  إىل الوصددددددو  لضدددددد  ن اجلهددددددو  وتكددددددريس املدددددد نين، علدددددد  الندددددد ا  وأثددددددر
 األشدددددد    حت يدددددد  يف امل نقلدددددد ، ضدددددد   الفددددددر ك ندددددد    أو املفوضددددددي  ابلدددددد عم مدددددد حتظدددددد   الدددددديو  مركدددددد  13البدددددد لغ عدددددد  ه   اجمل  عيدددددد  املراكدددددد  مدددددد  أي يف ك ندددددد   سددددددواء  

 إجدددددراء علددددد  القددددد رة علددددد  احلفددددد   يُعددددد . مسددددد  ر  شدددددكل النددددد ا  أطدددددراف واخل صددددد  لددددد   الع مددددد  الددددد عوة والقيددددد م  نشدددددط  امل  صصددددد  احل  يددددد  خددددد م ت احمل ددددد جن إىل
 مسددددد و  علددددد  خمصصددددد  رصددددد  أ وات املفوضدددددي  لددددد  . املسددددد ع ة وتقددددد م األ لددددد  علددددد  الق ئ ددددد  والددددد عوة ال حليدددددل لالس شددددد    ددددد  يف األ يددددد  ابلدددددغ أمدددددرا   احل  يددددد  رصددددد 
 .لال  ي ج ت الرئيسي   اجمل الت وحت ي  املس ع ة حت ي  األهلي  ل لقي يف  املس   م  الضعف  مع يري تس هم يف واألسرة  اجمل   

 
 



 معلومات  نشرة  

  

 

3 

 

 
 للحصدددددو  أس سدددددي  شدددددكل القددددد نوين وال  ثيدددددل الق نونيددددد  املشدددددورة: ذلددددد  يف مبددددد  احل  يددددد  خددددد م ت مددددد  واسدددددع  جم وعددددد  كدددددذل   املفوضدددددي  تقددددد م تددددد خالهت ، يف إطددددد ر

املددددددرأة والف يدددددد ت  ومسدددددد ع ة واالج   عيدددددد ، النفسددددددي  األوليدددددد  واإلسددددددع ف ت امل  صصدددددد ، اخلدددددد م ت إىل ضددددددعف ءال األشدددددد    وإ  لدددددد  وحت يدددددد  اهلويدددددد ،  ط قدددددد ت علدددددد 
 وال سددددد يل السدددددالم  تيسدددددري سدددددبلعلددددد   ال كيددددد  جيدددددري الل دددددوء، وطددددد لي ابلالجئدددددن ي علددددد  في ددددد . احل  يددددد  قضددددد    شدددددأن القددددد رات و نددددد ء ال وعيددددد  وأنشدددددط  واألطفددددد  ،

 .ال وطن إع  ة وفر  الطوعي  العو ة و عم امل  ص ، السلط ت  ل   وال وثي 
 

   النقدية  التدخالت
 ا  ي ج هتددددد  ل لبيددددد  الالجئددددد  الضدددددعيف  واألسدددددر الن   ددددد  الي نيددددد  األسدددددر خالهلددددد  مددددد  تسددددد ع  الدددددي لل فوضدددددي  الرئيسدددددي  الوسددددد ئل إ ددددد  تو يددددد  املسددددد ع ات النق يددددد  هدددددي 

 ملواجهدددددد  امل صصدددددد  واملسدددددد ع ات   رئدددددد النق يدددددد  الط واملسدددددد ع ات اإلجيدددددد ر دددددد    وإعدددددد  ت األغددددددرا  م عدددددد  ة النق يدددددد  املسدددددد ع ة ذلدددددد  يف مبدددددد  ، وامللحدددددد  األس سددددددي 
 لددددددد  . األهليددددددد  معددددددد يري مددددددد  جدددددد ءا   تشدددددددكل احل  يددددددد  خمددددددد طر ألن ابملفوضدددددددي  املنددددددو  احل  يددددددد  تفدددددددوي  إىل مجيعهددددددد  تسددددددد ن  النق يدددددد  ال ددددددد فق ت هدددددددذ . الشددددددد  ء فصددددددل

شدددددد    400,000 و والالجئددددددن  اخليدددددد    الندددددد   ن مدددددد  شدددددد   مليددددددون 1.4 تضددددددم الضددددددعف أوجدددددد  عدددددد  واق صدددددد  ي  اج   عيدددددد   يدددددد  ت ق عدددددد ة أكددددددر فوضددددددي امل
 فددددددد ن إليهدددددد ، الوصدددددددو  لي نيددددددنل وميكدددددد  تع دددددددل األسددددددوا  أنإىل  ابلنظددددددر. امل ضدددددددي  شددددددهرا   عشدددددددر الث  نيدددددد  خددددددال  تقيدددددددي هم مت الددددددذي   املضدددددديف  تاجمل  عددددددد  أفددددددرا  مدددددد 

ويف نفدددددس  اخل صددددد  ا  ي ج هتددددد أولدددددو ت  حت يددددد  لألسدددددر ي دددددي  ممددددد  النددددد و ، مددددد  امل ضدددددرري  ا  ي جددددد ت ل لبيددددد  فع لددددد  وسددددديل  تدددددوفر املشدددددروط  غدددددري النق يددددد  املسددددد ع ات
 احمللدددددي االق صددددد   تع يددددد  يف أكدددددر  شدددددكل ال ددددد خالت هدددددذ  تسددددد هم. الضددددد رة ال كيدددددف اسددددد اتي ي ت إىلجلوئهددددد   واحلددددد  مددددد  ا    ليددددد  كرام هددددد   علددددد  احلفددددد  الوقددددد  

 املسددددددد ع ات خدددددددال  مددددددد  والالجئدددددددن  اخليددددددد    النددددددد   ن مددددددد  شددددددد   مليدددددددون 1.2 مددددددد  ألكثدددددددر املسددددددد ع ة املفوضدددددددي  قددددددد م  ،2020 عددددددد م يف. احملليددددددد  واألسدددددددوا 
 معععععن  الالجئعععععن شعععععخ  معععععن  85,000 و داخليعععععا   النعععععا حن معععععن  شعععععخ  مليعععععون 1.5 حعععععواي إىل الوصعععععول املفوضعععععية تسعععععت د  ،2021 ععععععام يف. النق يددددد 
 كلهددددد   هددددد تنفق نق يددددد  مسددددد ع ات ت لقددددد  الدددددي الن   ددددد  الي نيددددد  األسدددددر مددددد  مل ئددددد اب 88  دددددواي أنالرصددددد  مددددد   عددددد  ال و يددددد   ع ليددددد  تبدددددن. النقديعععععة املسعععععاعدات خععععالل

 هدددددذا علددددد  ال ف صددددديل مددددد   يددددد امل. النق يددددد  املسددددد ع ات مددددد  لل سددددد في ي  رئيسدددددي  أولويددددد  ابملدددددأو  امل علقددددد  اال  ي جددددد ت تظدددددل يف  دددددن – الغدددددذاء علددددد  منهددددد  جددددد ء أو
  ددددددر مج أكددددددر واثين العدددددد م، مسدددددد و  علدددددد  ملفوضددددددي اخل صدددددد  اب نق يدددددد ال لل سدددددد ع ات  ددددددرامج هددددددو أ دددددد  أكددددددر مخسدددددد  الددددددي   يف النق يدددددد  املسدددددد ع ات  ددددددر مج. الددددددرا  
  . اخلي    للن   ن خمص 

 

 األساسية اإلغاثة ومواد  املأو 
 الي  ،  يف   اخليد    لند   ناملعنيد  اب  ل دأو ل  القطد عيد  ك لد ال الي ت وىل قيد  ة  الوكد لد    صددددددددددددددف هد 

  مثل  األسدددد سددددي  املن لي  واأل وات الطوار    الت يف اإليواء مسدددد ل م ت  وفري    املفوضددددي  مو تق
 أن   .   يث    الن     لألسدر خ صد  الشد سدي ، واملصد  ي  املطبخ  وأ وات والبط ني ت الفرش

  احمللي الطقس  م ل  الءم  تكييفه  مت  الي الطوار    الت يف اإليواء مسددددددددددد ل م ت  املفوضدددددددددددي 
  عل   يث    الن   ن  األشدد     ويسدد ع  احمللي  االق صدد   يف يسدد هممم    ،حملي     املشدد اة  واملوا 
  إىل  الطوار   د الت  يف  اإليواء أمد ك    قيد  أيضدددددددددددددد     املفوضدددددددددددددديد  تقوم.  الدذاي  االك فد ء حتقي 
 تق م أيضددددددد  ،.  سدددددددنوات  مخس إىل تصدددددددل  مل ة  ومسددددددد  ام  كرم  مأو   ل وفري  ميوم   أكثر   لو 
 يف. اإلجي ر     إع  ت  خال  م   اإلخالء  خلطر املعرضددددددددددددددن   اخلي    لن   نل ال عم  الع لي 

أسعرة من  67,000 حنوإىل  اإلجيار   إعاانت بدل تقدمي  املفوضعية  تسعت د   ،2021 عام
 يف   اإليواء مسععععععتل مات جمموعة من   70,000 وتو يع  ،النا حة داخليا    ضعععععععيفةال  األسععععععر
 اإلغععاثععة  مواد  من جمموعععة    98,000  و  ،انتقععاي  مععأو   20,000  و  ،الطوارئ  حععاالت

 .األساسية
 
 
 

  أطفعااعا   مع  وتعيش  ععامعا    28  العمر  من  ت لغ  ان حعة  مينيعة  أرملعة  أحالم،
 حجة،  حما ظة يف داخليا    النا حن اسعععععععععععتضعععععععععععا ة مواقع أحد يف األربعة
 .املفوضية من املأو  جمال يف والدعم النقدي الدعم تلقت حيث
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 املخيمات وإدارة املخيمات  تنسيق
 ونصدددددف الدددددي  ، أحنددددد ء مجيددددد  يف  اخليددددد    للنددددد   ن موقددددد  1,700 مددددد أكثدددددر  يف يعيشدددددون  اخليددددد    النددددد   ن مددددد  شددددد   مليدددددون مددددد  أكثدددددر أن إىل ال قددددد يرات تشدددددري 

 ،امل ي ددددد ت وإ ارة امل ي ددددد ت ل نسدددددي  القط عيددددد  لك لددددد ا الدددددي ت دددددوىل قيددددد  ة الوك لددددد   صدددددف ه . اإلنسددددد ني  الف علددددد  اجلهددددد ت ابلددددد عم مددددد  قبدددددل حتظددددد  فقددددد  املواقددددد  تلددددد 
  جميددددددُ . احمليطدددددد  واجمل  عدددددد ت  اخليدددددد    الندددددد   ن اس ضدددددد ف  مواقدددددد  يف الي نيددددددن للندددددد   ن منسددددددق  خدددددد م ت ل قدددددد م والشددددددرك ء احملليدددددد  السددددددلط ت مدددددد  املفوضددددددي  تع ددددددل
   ح يددددد  املفوضدددددي  تقدددددوم ذلددددد ، إىل ابإلضددددد ف . داخليعععععا   النعععععا حن استضعععععا ة مواقعععععع يف املشععععع كة التحتيعععععة وال عععععى املناسعععععب املعععععأو  ضعععععمان يف املسددددد    إىلذلددددد  

 45  دددددواي) النشدددددط  النددددد ا  منددددد ط  مددددد  القريبددددد  املواقددددد  مددددد اإلخدددددالء  خطدددددر مددددد  ال  فيدددددف علددددد  وتع دددددل املواقددددد  هدددددذ  يف ال ددددد خالت يف والف دددددوات ال  ي جددددد تا
 يف وتن ددددر  هلدددد  واالسدددد      وامللكيدددد  واألراضددددي السددددك  قضدددد   حتليددددل املفوضددددي  تدددد عمأيضدددد  ، (. املندددد ط  هددددذ  مدددد  كيلددددوم ات  5  عدددد  علدددد  تقدددد  املواقدددد  مدددد  مل ئدددد اب

 الندددددد   ن اس ضدددددد ف  ومواقدددددد  اجل  عيدددددد  املراكدددددد  يف املددددددأو  ظددددددروف وحتسددددددن ،الع مدددددد  األراضددددددي ل ح يدددددد  احملليدددددد  السددددددلط ت قبددددددل مدددددد  الدددددد عم تع يدددددد  طددددددر  اس كشدددددد ف
 . اخلي   
 

 املناطق على  القائم  الن ج
  اخليددددددد    النددددددد   ن) النددددددد   ن مجيددددددد  ومتكدددددددن ممكنددددددد    ذلددددددد  كددددددد ن  كل ددددددد    ط املنددددددد  علددددددد  قددددددد ئم هندددددددج تنفيدددددددذ إىل امل حنددددددد  واجلهددددددد ت اإلنسددددددد ين اجمل  ددددددد  املفوضدددددددي  تددددددد عو

 ا  ي جدددددد هتم اسدددددد ن  ا  إىل الصددددددل  ذات الف علدددددد  اجلهدددددد ت مجيدددددد  مدددددد  اإلمن ئيدددددد  بدددددد  راتاملو  اإلنسدددددد ني  املسدددددد ع ات مدددددد  االسدددددد ف  ة مدددددد  املضدددددديفن والسددددددك ن( والالجئددددددن
 معععععن  النعععععوع هععععع ا يشعععععمل. املضعععععيفة واجملتمععععععات النعععععا حن السعععععكان معععععن  كعععععل  علعععععى ابلنفعععععع تععععععود مشعععععاريع املفوضعععععية تنفععععع  العععععن ج، هععععع ا خعععععالل معععععن . الفعليددددد 

. املشعععع كة التحتيععععة ال نيععععة أتهيععععل وإعععععادة ،املتجععععددة والطاقععععة ،والنظا ععععة الصععععحي والصععععر  امليععععا  علععععى غال ععععا   وتركعععع  العمععععل مقابععععل النقععععد أسععععاليب امل ععععادرات
 الالجئدددددن مددددد  شددددد   70,000 مددددد  أكثدددددر منهددددد  اسددددد ف   عددددد ن، حم فظددددد  يف البسددددد تن  دددددي يف مددددد خرا   ال ددددد خالت مددددد  الندددددو  هدددددذا مددددد  واسدددددع  جم وعددددد  تنفيدددددذ مت

 مركدددددد  ذلدددددد  يف مبدددددد  وعيدددددد  تن، ا   ائيدددددد  مدددددد ارس ثددددددال  وصددددددي ن    شدددددديي  املفوضددددددي  ق مدددددد  املنفددددددذة، املشدددددد ري   ددددددن مدددددد . املضدددددديف اجمل  دددددد  وأفددددددرا  والندددددد   ن  اخليدددددد   
 أتهيدددددددل وإعددددددد  ة ،امليددددددد   مدددددددوار  وحتسدددددددن ،شدددددددهري  تنظيدددددددف محلددددددد  األخدددددددر  املشددددددد ري  تشددددددد ل ذلددددددد ، إىل ابإلضددددددد ف . األسدددددددبو  يف اس شددددددد رة 1,500 يقددددددد م صدددددددحي
 .والسالم  األم  حتسن يف لل س ع ة للشوار  الش سي  ابلط ق  إ رة أع  ة وتركي  ،الصحي والصرف املي   شبك ت

 

 لالجئن  الشاملة  االستجابة
 ومعظم ععععم  الععععيمن، أحنععععاء مجيععععع اللجععععوء يف وطععععالي الالجئععععن مععععن  شععععخ  140,000 مععععن  أكثععععر ور ععععا  حبمايععععة تعععععى الععععي الوحيععععدة الوكالععععة هععععي املفوضععععية

 صدددددف  وهددددو مددددد  ميدددددن  و روتوكوهلددددد ، 1951 لعددددد م الالجئدددددن اتف قيدددد  علددددد  صددددد  ق  الددددي العر يددددد  اجل يدددددرة شدددددب  يف الو يدددد ة ال ولددددد  هدددددي الددددي  . وإثيوبيععععا الصععععومال مععععن 
 احمل فظدددددددد ت يف٪( 65  ددددددددواي) الددددددددي   يف الل ددددددددوء وطدددددددد لي الالجئددددددددن غ لبيدددددددد  يعددددددددي . 1991 عدددددددد م منددددددددذ الصددددددددوم لين لل ددددددددواطننن منددددددددذ الوهلدددددددد  األوىل الالجئدددددددد 
 مددددد  شددددد   9,000 مددددد  أكثدددددر   ليددددد    يس ضددددديف والدددددذي حلدددددج، حم فظددددد  يف لالجئدددددن خدددددر  خمددددديم وهدددددو الدددددبال ، يف لالجئدددددن وا ددددد  خمددددديم سدددددو  يوجددددد  ال. اجلنو يددددد 

 احملدددددددي  املضددددددديف اجمل  ددددددد  يف امل ددددددديم يف يعيشدددددددون الدددددددذي  الالجئدددددددنإل مددددددد   " امل ددددددديم مددددددد  اخلدددددددرو " اسددددددد اتي ي  تصددددددد يم   ليددددددد    جيدددددددري. الل دددددددوء وطددددددد لي الالجئدددددددن
 والصددددددح  الغددددددذاء خدددددد م تأيضدددددد    الل ددددددوء وطدددددد لي لالجئددددددن املفوضددددددي  تقدددددد م واملددددددأو ،النق يدددددد   واملسدددددد ع ات احل  يدددددد  خدددددد م ت إىل ابإلضدددددد ف . احمليطدددددد  واخلدددددد م ت

 .الي   مش   يف الل وء ط لي تس يل  ع  ُيس أنف م. امل  ص  السلط ت قبل م  عليه  املوافق   مت عن م   العي  كس   فر  إىل  ابإلض ف  وال عليم
 

 الوكاالت بن  املش كة الدعوة
 القطاعيعععععة الكتلععععةو  املخيمععععات وإدارة املخيمععععات لتنسععععيق  القطاعيعععععةالكتلععععة و  للحمايععععة القطاعيععععةالكتلععععة  بصععععفت ا الوكالععععة الععععي تتعععععوىل قيععععادة دورهععععا إطععععار يف

 يف مبددددد  املشددددد ك ، ال ددددد خالت تنفيدددددذ خاللددددد  مدددد  يددددد م والدددددذي الثالثععععي اجملموعععععات اخلععععاص  ععععا الععععن ج إىل ابنتظععععام املفوضععععية تععععدعو الغ ائيععععة، غععععر املواد/للمععععأو 
 وقضددددددد   امل ي ددددددد ت، وأمددددددد ك  اإليدددددددواء مددددددد  غدددددددري لل واقددددددد  املددددددد ين ابلطددددددد    امل علقددددددد  والسي سددددددد ( املواقددددددد  ختطدددددددي  األلغددددددد م، إ الددددددد ) املشددددددد   لل واقددددددد  ال ح يددددددد : ذلددددددد 

 أمددددددور  ددددددن مدددددد  احل  يدددددد ، اجمل  عيدددددد  واع بدددددد رات املشدددددد رك  والدددددد عم يف جمدددددد   للندددددد و ، ال  بدددددد  املشدددددد   ذلدددددد  يف مبدددددد  اإلخددددددالء وإرشدددددد  ات وامللكيدددددد  واألراضددددددي السددددددك 
 املسدددددد ع ات ختطددددددي  واثئدددددد  مدددددد  كددددددل  يف جيدددددد   شددددددكل الندددددد و  قضدددددد   إ مدددددد   ضدددددد  ن يف الوكدددددد الت  ددددددن ال نسددددددي  يف رئيسددددددي     ورا   أيضدددددد    املفوضددددددي  تلعدددددد . أخددددددر 

 األشددددد    علددددد  النددددد ا   ثدددددر ي علددددد  في ددددد  خ صددددد  ،املددددد نين حل  يددددد  الددددد عوة املفوضدددددي  تقدددددو . للنددددد و  ال ائ ددددد  ابحللدددددو  ي علددددد  مددددد  ذلددددد  يف مبددددد  ، واإلمن ئيددددد   اإلنسددددد ني
 .الن   ن
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 الشركاء مع  العمل
ك لددددددد  وال امل ي دددددد ت وإ ارة امل ي دددددد ت ل نسدددددددي  القط عيدددددد  الك لدددددد وا للح  يددددددد  القط عيدددددد  الك لدددددد  قيددددددد  ة القطدددددددري، ت ددددددوىل املفوضددددددي  امل حدددددد ة األمددددددم فريددددددد  مدددددد  ك دددددد ء

  ددددددن املشدددددد ك  الع ددددددل فددددددر  يف أيضدددددد    املفوضددددددي  تشدددددد ر . الفنيدددددد  الع ددددددل وفددددددر  الفرعيدددددد  اجمل وعدددددد ت القط عيدددددد  ذلدددددد  يف مبدددددد  الغذائيدددددد ، غددددددري املوا /لل ددددددأو  القط عيدددددد 
 امل  صصدددددد  الع ددددددل وفددددددر  االج  دددددد عيو  النفسددددددي والدددددد عم العقليدددددد  ابلصددددددح  املعددددددي الع ددددددل وفريدددددد  اإلنسدددددد ين املعددددددي ابلوصددددددو  الع ددددددل فريدددددد  ذلدددددد  يف مبدددددد  الوكدددددد الت،
 من ظ دددددد  اج   عدددددد ت املفوضددددددي  تعقدددددد  احلكوميدددددد ، غددددددري الوطنيدددددد  املنظ دددددد ت مدددددد  معظ هددددددم ،شددددددري  20البدددددد لغ عدددددد  هم  املنفددددددذي   شددددددرك ئه  ي علدددددد  في دددددد . األخددددددر 
 الشددددددد ون وتنسدددددددي  إل ارة األعلددددددد  اجمللدددددددس مددددددد  نددددددد ظمامل تصددددددد  اال علددددددد  املفوضدددددددي  حتددددددد ف  أيضددددددد  ،. األ اء ورصددددددد  لل حددددددد  ت وال صددددددد ي السي سددددددد ت لوضددددددد  معهدددددددم

 املعنيدددددد  السددددددلط ت هيئدددددد ت ابع ب رهدددددد واجلنسددددددي   واجلددددددوا ات اهل ددددددرة ومصددددددلح  ،ال نفيذيدددددد  والو دددددد ة ،الالجئددددددن لشدددددد ون الوطنيدددددد  والل ندددددد  ،الدددددد وي وال عدددددد ون اإلنسدددددد ني 
 املفوضدددددي  عددددد  ت ف،ياليونيسددددد  مثدددددل امل حددددد ة األمدددددم شدددددرك ء مددددد  تع وهنددددد  تع يددددد  خدددددال  مددددد . منهددددد  كدددددل  مسددددد ولي  منطقددددد  يف الرئيسدددددي  اإلنسددددد ني  املسددددد ئل تغطدددددي الدددددي

  شدددددأن للسدددددك ن امل حددددد ة األمدددددم صدددددن و  ،لالجئدددددنامل علقددددد  اب ال ددددد خالت سدددددي   يف املواليددددد  وتسددددد يل وال علددددديم الطفدددددل مح يددددد  شدددددأن  املشددددد ك  االسددددد اتي ي ت يضددددد   أ
 عدددددددو ة لدددددددرامج اسددددددد اتي ي كشدددددددري   لله دددددددرة ال وليددددددد  واملنظ ددددددد  ،لالجئدددددددن خدددددددر  خمددددددديم يف الغدددددددذاء تو يددددددد   شدددددددأن العددددددد ملي الغدددددددذاء  دددددددر مجو  مسدددددد ع ة املدددددددرأة والطفدددددددل،

 .السعو ي  العر ي  امل لك  م  احل و  عل  خ ص  ،امل  لط   السك ني   وال  فق توالصوم لين   اإلثيو ين
 

 املاحنة    للج ات  خاص شكر
|    األمريكي  امل ح ة الوال ت: الي   يف 2021  لع م  لل فوضددددددي اإلنسدددددد ني   لالسدددددد      اجله ت امل حن   املق م م  قبل  احل سددددددم لل عم  االم ن ن  غ ي   ع   املفوضددددددي   تعرب
|   أمل ني |   االنسددددددددد ين اثين  آ  اثين    عب هللا     اثين الشددددددددديخ صدددددددددن و |  اجمل ع   م  اإلغ ث  صدددددددددن و   خال  م  امل ح ة العر ي   واإلم رات السدددددددددعو ي  العر ي  امل لك 

  اخل صدددد  امل حن  اجله ت|  كور   مجهوري |  قطر|    سددددويسددددرا|    فرنسدددد |   كن ا|    UNO-Fluechtlingshilfe|   الي ابن|  الطوار   ملواجه  املرك ي  الصددددن و 
 . اخلريي  قطر|   األخر 

 

|   ل يكددددددد |  أيرلنددددددد ا|  امل حددددددد ة امل لكددددددد |  من ر االددددددد |  هولنددددددد ا|  السدددددددوي |  الندددددددرويج: امل صصددددددد  غدددددددري لل سددددددد   ت الرئيسدددددددي  اجلهددددددد ت امل حنددددددد  قبدددددددل ومددددددد 
 .إيط لي 

 
 املعلومات من  امل يد

علدددد  ال حدددد يث ت   ائددددم اطددددال  والبقدددد ء علدددد   Yemen Operational Portal و  Yemen Global Focus:   رة يُرجدددد  املعلومدددد ت، مدددد  لل  يدددد 
 :خال  م 

 انستغرام  املفوضية علىو صفحة املفوضية يف اليمن على  يس وك و صفحة املفوضية يف  اليمن على توي  
 

 لالتصال
 اخل رجيددددددد ، العالقددددددد ت مسددددددد ع ة الفقيددددددد ، وإميددددددد ن ؛staller@unhcr.org اخل رجيددددددد ، العالقددددددد ت مسددددددد و  سددددددد  لر، ألي  نددددددد رو: صعععععععنعاء يف القطعععععععري املكتعععععععب

.orgunhcralfaqeeh@ 
 

 مسددددددد ع  امليددددددد  ي ، وأمحددددددد  ؛jeanchar@unhcr.org ،مسددددددد ع ة مسددددددد ول  العالقددددددد ت اخل رجيددددددد  تشددددددد رل ، جدددددددن جويدددددددل مددددددد ري: عععععععدن يف الفرعععععععي املكتععععععب
 almayade@unhcr.org اخل رجي ، العالق ت أو 
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