آخر مستجدات عمل المفوضية

اليمن

االستجابة للنازحين داخلياً

تم تسليم ما مجموعه  41مليون دوالر أمريكي مباشرة إلى األسر النازحة داخلياً في اليمن في عام  .2019حصلت
معظم األسر على مبالغ نقدية لتلبية احتياجاتها األساسية مثل خدمات الحماية ( 47بالمائة) وإعانات بدل اإليجار (33

 16يناير 2020

بالمائة) ،فيما كان الباقي ( 20بالمائة) عبارة عن مساعدات مخصصة لمواجهة فصل الشتاء .تخطط المفوضية السامية

األرقام الرئيسية:

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين هذا العام الستهداف  345,000أسرة ،منها حوالي  201,650أسرة سيتم منحها األولوية

للحصول على المساعدات النقدية .بدأت المكاتب الميدانية في التحقق من البيانات التي تم جمعها في الربع األخير من
عام  2019من أجل إعداد القائمة األولى للمستفيدين من المساعدات النقدية لهذا العام..

 24.1مليون
شخص بحاجة لمساعدة

استمر التوزيع في الجنوب .قام المكتب الفرعي للمفوضية في

عدن من خالل الشركاء بتوزيع المواد المنزلية األساسية المتنوعة

على  502أسرة متضررة من النزاع تعيش في مناطق مختلفة في

 3.65مليون
نازح منذ مارس 2015

1

محافظتي الحديدة وحضرموت ،وكانت غالبية أفراد هذه األسر من

النساء واألطفال .في عام  ،2019استهدف المكتب الفرعي
للمفوضية في عدن حوالي  26,000أسرة متضررة من النزاع من خالل

أكثر من  80بالمائة مازالوا
نازحين ألكثر من عام

منحهااألدوات المنزلية األساسية و  2,500أسرة من خالل منحها

وحدات اإليواء في حاالت الطوارئ.

ال يزال العمل جارياً في تركيب  6آالف وحدة من وحدات اإليواء
في حاالت الطوارئ المخصصة لمناطق تهامة والتي تم تعديلها

66,499
أسرة نزحت حديثاا منذ بداية عام
2019

2

األسر النازحة في محافظة الحديدة تستلم األدوات المنزلية األساسية .في

الفترة  9 – 5يناير ،قدمت المفوضية مساعدات إلى  1,925أسرة من خالل

مستلزمات الطوارئ.

إجماال في اإلقامة في وحدات اإليواء هذه ،والتي بلغت حالي اا
لتتناسب مع الطقس .حتى اآلن ،بدأت  5,795أسرة نازحة
ا
مستويات متفاوتة من اإلنجاز .تم بناء وحدات اإليواء باستخدام مواد محلية تنتجها األسر المتضررة من النزاع.

أكملت المفوضية من خالل الشركاء تنفيذ مشروعين من المشاريع السريعة األثر في محافظة الجوف .األول هو

بناء فصل دراسي يستوعب  30طالب مخصص للفتيات ،وذلك بناءاا على طلب السلطات المحلية في مديرية برط العنان.

 1.28مليون

المشروع الثاني هو تعزيز مركز توزيغ المياه في مديرية الحميدات بألواح الطاقة الشمسية  ،لتحسين استدامة إدارة

نازح داخلياا

المنشأة .قامت المفوضية في عام  2018بتركيب خزانين للمياه بسعة إجمالية قدرها  6,000لتر بهدف تحسين صحة

267,244

من خالل توفير مصادر أكثر أمناا للمياه ،بل وأيضاا تعزيز التعايش السلمي والكريم.

كال من النازحين داخلياا والمجتمعات المضيفة من خالل الحد من حدوث األمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي
وسالمة ا

الجئ

االستجابة لالجئين

10,576

خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تم تقديم استشارات إلى  3,561شخص من الالجئين وطالبي اللجوء والمواطنين

طالب لجوء

اليمنيين في المرافق الطبية الخمسة في جميع أنحاء البالد التي تحظى بدعم المفوضية .ال يزال التهاب الجهاز

التنفسي العلوي هو السبب الرئيسي لإلستشارات الخارجية للمرضى في جنوب اليمن ،بينما في صنعاء ،تم تشخيص

التمويل
المطلوب للعمليات في عام 2019
 198.6مليون دوالر

حاالت الصحة النفسية والحاالت المزمنة مثل مرض السكري والفشل الكلوي وأمراض الكبد في كثير من األحيان .تشمل
األسباب الرئيسية العوامل الوراثية باإلضافة إلى اإلجهاد والنظام الغذائي والعوامل األخرى ذات الصلة ،مما يعكس تأثير
العنف المستمر وانعدام األمن على المدنيين .تقوم المفوضية أيضاا بتيسيير المشاريع المجتمعية مثل إعادة تأهيل

المرافق الصحية ،بينما تناصر إشراك الالجئين في الحمالت الصحية الوطنية مثل الحصبة والكوليرا وشلل األطفال.
الفجوة
%26

الممول

فيما يتعلق بالالجئين وطالبي اللجوء من ذوي االحتياجات الخاصة ،يدير شريك المفوضية في مجال الحماية

مراكز االستقبال في محافظتي لحج وعدن التي يقيم فيها حالياً حوالي نصف الالجئين وطالبي اللجوء البالغ
عددهم 278.000شخص في اليمن .هنا يحصل األشخاص على دعم مخصص مثل االستشارات النفسية واالجتماعية

% 74

واإلحاالت الصحية والمساعدات النقدية بعد إجراء عملية تقييم وتحقق شاملة .خالل الفترة المشمولة بالتقرير ،تلقى 31
فضال عن الرصد الشهري لشركاء
شخص من الالجئين وطالبي اللجوء األكثر ضعفاا الدعم من خالل اإلحالة الذاتية،
ا

المفوضية في مجال الحماية.

 144.3مليون دوالر
مستلمة حتى  7يناير 2020
 1منظمة الهجرة الدولية – مصفوفة تتبع النزوح مارس 2019
 2منظمة الهجرة الدولية – مصفوفة تتبع النزوح  21ديسمبر 2019
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