آخر مستجدات عمل المفوضية

اليمن

االستجابة للنازحين داخلياً
قدمت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

وشركاؤها المساعدة إلى حوالي  800أسرة نزحت بسبب النزاع

 29مايو 2020

في محافظتي أبين والضالع .كما وزعت المفوضية وشركاؤها

أرقام هامة:

مواد اإلغاثة األساسية على أكثر من  450أسرة نازحة حديثا (حوالي
 2,700شخص) في زنجبار وخنفر ،وما يقرب من  350أسرة نزحت

 24.1مليون

حديثا بسبب النزاع في الضالع .في هذا الصدد ،فقد استنفدت

شخصا بحاجة لمساعدة

المفوضية تقريبا جميع مواردها ولن تكون قادرة على تقديم

 3.65مليون

المساعدات الطارئة لألسر التي نزحت بسبب النزاع بعد شهر يونيو.

نازحا منذ مارس 2015

1

أحد الموظفين العاملين لدى أحد شركاء المفوضية يسلم عبوة المرأة نازحة أثناء

توزيع مواد غير غذائية في زنجبار في محافظة أبين.

تحتاج المفوضية بشكل عاجل إلى دعم مالي لمواصلة توفير

أكثر من  80بالمائة مازالوا نازحين
ألكثر من عام

© UNHCR/NMO.

المأوى الطارئ واألدوات المنزلية لألسر النازحة حديثا .في حال لم يتم تلقي هذا الدعم فسيضطر  281,000شخص من النازحين
األشد ضعفا إلى العيش في مواقع مفتوحة مع تعرضهم لظروف الطقس القاسية ودون أن تتوفر لهم سبل السالمة
الشخصية.

14,152
أسرة اضطرت للنزوح مرة واحدة على
األقل في عام 2020
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االستجابة لالجئين
حصل ما يقرب من  100مواطن صومالي تم ترحيلهم مؤخراً إلى الجنوب من المناطق التي تسيطر عليها سلطة األمر
الواقع على المساعدة؛ بما في ذلك التسجيل المسبق والتدخالت الصحية ومجموعات مستلزمات النظافة والناموسيات

وأنشطة التوعية بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19-كما حصل األشخاص األكثر ضعفا من بينهم على مساعدة نقدية

66,499
أسرة نزحت حديثا في عام 2019
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 1.28مليون
عائدا من النازحين داخليا
270,880

تعادل  75دوالر أمريكي لتأمين الغذاء واللوازم الضرورية.

االستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
أطلقت كتلة الحماية وكتلة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات وكتلة المأوى والمواد غير الغذائية التي تقودها

المفوضية خطة االستجابة ثالثية الكتل لعام  2020لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد .تهدف االستراتيجية إلى

دعم التدابير واألنشطة الوقائية للحد من انتقال العدوى ،بما في ذلك أماكن العزل المجتمعية وتوزيع مجموعات مستلزمات

الجئا

النظافة ومحطات غسل اليدين والمساعدات النقدية لحوالي  730,000نازح يعيشون في مواقع االستضافة في جميع أنحاء
البالد.

11,377

تواصل المفوضية تكييف تدخالتها في سياق االستجابة الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد لضمان

طالب لجوء

حصول الالجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً على الحماية والمساعدة المنقذة لألرواح .تشمل التدابير توسيع الخطوط

التمويل

الساخنة لعمليات الحماية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع وتعليق األنشطة الكبيرة والتحول إلى أسلوب التوزيع من منزل

المطلوب للعمليات في عام 2020
 211.9مليون دوالر

إلى منزل (كلما أمكن ذلك) وتبني بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا المستجد في جميع نقاط الخدمات ومواقع التوزيع

لضمان التباعد الجسدي الكافي والصرف الصحي ،وتوفير التدريب والمعدات للعاملين الصحيين المجتمعيين والطاقم الطبي

وموظفي الدعم في المرافق الصحية التي تدعمها المفوضية ،وزيادة الدعوة العامة إلدراج األشخاص الذين تعنى بهم

الممول
% 30

المفوضية في االستجابات الوطنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

تواصل المفوضية الدعوة في أوساط الجهات المانحة لضمان استمرار دعم المفوضية بالموارد الالزمة على وجه

السرعة للحفاظ على استمرارية برامجها الخاصة بالمساعدات المنقذة لألرواح وتلبية احتياجاتها الشاملة للتأهب

واالستجابة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد في اليمن .تبلغ االحتياجات المالية الشاملة لعملية مواجهة جائحة
فيروس كورونا المستجد أكثر من  42مليون دوالر أمريكي ،منها حوالي  35مليون دوالر أمريكي تشمل برنامج مساعدات

الفجوة % 70

نقدية لألسر النازحة المتضررة من الجائحة .منذ بداية تفشي الجائحة ،قدمت المفوضية الدعم إلى أكثر من  70,000أسرة نازحة
(ما يقرب من  450,000فرد) من خالل المساعدات النقدية لمواجهة المخاطر المتعلقة بفيروس كورونا المستجد .البرامج

 63مليون دوالر
مستلمة حتى  21مايو 2020

النقدية المتعددة األغراض الخاصة بالمفوضية تُ عد البرامج األكبر للمساعدات النقدية للسكان النازحين في اليمن ،إذ أنها توفر

 2منظمة الهجرة الدولية – مصفوفة تتبع النزوح  27مايو 2020

شكر خاص للجهات المانحة الرئيسية :صندوق ثاني بن عبدهللا بن ثاني آل ثاني اإلنساني | الواليات المتحدة األمريكية | السويد

 1منظمة الهجرة الدولية – مصفوفة تتبع النزوح مارس 2019
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منظمة الهجرة الدولية – مصفوفة تتبع النزوح  21ديسمبر 2019

شريان حياة للفئات األكثر ضعفا منذ إطالقها في عام .2018

| الدانمارك | النرويج | هولندا | المملكة المتحدة | ألمانيا | سويسرا | اليابان | كندا | الجهات المانحة الخاصة من اسبانيا | الجمعية
الكويتية لإلغاثة | الجهات المانحة الخاصة من جمهورية كوريا.
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