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إدارة مواقع النازحين داخليا في اليمن
مايو 2020

ما هي إدارة المواقع؟

من بين أكثر من أربعة ماليين يمني فروا من منازلهم وفقدوها

بسبب النزاع ،يعيش ما يقدر بنحو مليون شخص في مخيمات
مؤقتة .يتراوح هذا العدد ليتوزع بين عدد قليل من األسر التي

تعيش معا في موقع ما دون إمكانية الوصول إلى الخدمات

األساسية؛ ومئات األسر التي تعيش في مستوطنات أكثر تنظيما
لكنها ال تزال عشوائية.

تتعرض األسر النازحة التي تعيش في هذه المواقع لتهديدات

اإلخالء والتحرش المستمرة ،وتواجه صعوبات في الوصول إلى

قامت المفوضية بتجديد وحدات اإليواء المؤقتة القديمة والممزقة التي تظهر في

المياه النظيفة والرعاية الطبية األساسية والتعليم.

خلفية الصورة بوحدات المأوى الطارئة الجديدة ،مما يوفر بيئة معيشية أفضل للسكان
المقيمين ،بمن فيهم األطفال.
© .Anwar Al Ameri / UNHCR

الفجوات والتأهب يف مواقع النازحني داخلياً ملواجهة فريوس كوروان املستجد (كوفيد)19-
مواقع النازحين داخليا ً التي تبلغ عن تلوث المياه كتهديد ثان لها
مواقع النازحين داخليا ً التي تبلغ عن األمراض المعدية كتهديد رئيسي لها
مواقع النازحين داخليا ً التي ال تتوفر فيها خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة
مواقع النازحين داخليا ً التي تضم أشخاصا ً يعانون من أمراض مزمنة
مواقع النازحين داخليا ً التي تستضيف كبار السن ()< 65+
مواقع النازحين داخليا ً التي تستضيف النساء الحوامل والمرضعات
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النسبة المئوية
تُ ظهر المسوحات األخيرة أن ما يقرب من مليون شخص من النازحين والفئات الضعيفة يعيشون في حوالي  1,700موقعا في جميع أنحاء اليمن .بيد

أنه من المرجح جدا أن هناك عددا أكبر بكثير لم يتم تحديده بعد من قبل الشركاء العاملين في المجال اإلنساني .قامت المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،بصفتها تتولى قيادة كتلة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات ،بحشد الشركاء إلجراء سلسلة من المسوحات على

المواقع للتشاور مع السكان حول احتياجاتهم والطرق التي يرغبون في أن يروا من خاللها تلبية هذه االحتياجات .تدعم أنشطة تنسيق المخيمات

وإدارة المخيمات جميع الشركاء العاملين في المجال اإلنساني؛ إذ أنها تساعد في تحديد الفجوات في تقديم الخدمات الرئيسية مثل المأوى
والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحماية والحلول.

تم إنشاء نظام لإلحالة والتصعيد كآلية عبر اإلنترنت لرصد فجوات اإلستجابة وتلبية احتياجات النازحين داخليا بما يرقى إلى مستوى المعايير المتفق
عليها ،مثل المسافة إلى نقاط المياه وكمية الغذاء التي يتم توزيعها بانتظام .من خالل هذه العملية ،يمكن للشركاء تنسيق تقديم الخدمات

بشكل أفضل في كل مواقع النازحين داخليا بالجودة والكمية الكافية.

التمويل لبرنامج إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
ممول ٪6

 0.9مليون دوالر أمريكي

غير ممول ٪94

 14.3مليون دوالر أمريكي

في عام  ،2020سيتمكن  800,000شخص من النازحين داخليا ممن
يعيشون في المواقع والمناطق المحيطة من الوصول إلى ظروف

معيشية محسنة من خالل أنشطة تنسيق المخيمات وإدارة
المخيمات
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 1يبلغ إجمالي متطلبات التمويل للمفوضية  211.9مليون لعام 2020
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تكفل أنشطة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات سالمة النازحين داخليا عن طريق تجهيزهم للوقاية من الحوادث مثل المخاطر الطبيعية
واألمراض المعدية من خالل تدابير التخفيف من السيول الموسمية وتحسين الصرف الصحي والنظافة في مواقع النازحين داخليا .يتم توفير فرص

كسب العيش لتعزيز قدرة النازحين داخليا على التكيف بحيث ال يحتاجون إلى اللجوء إلى آليات التكيف السلبية.

أنشطة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات هي أيضا المدخل إلى المساعدات للضعفاء من النازحين داخليا الضعفاء والمجتمعات المحيطة.
باإلضافة إلى تنسيق وإدارة الخدمات األساسية ،يدعم الشركاء المشاريع المجتمعية التي تعزز التماسك المجتمعي أو اإلدماج المحلي أو عودة

النازحين داخليا حيثما تكون هذه الحلول مقبولة ومجدية .من خالل أنشطة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات ،يعمل الشركاء على:

تعزيز الوصول اآلمن والمتكافئ والمنسق للنازحين داخليا وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المحيطة إلى الخدمات

المتعددة القطاعات (الحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة والتعليم وسبل كسب العيش).

تحسين الظروف المعيشية من خالل العناية بالمواقع وصيانتها ورفع مستوى الخدمات .يتم تنظيم البرامج أيضا بمشاركة
السكان من خالل برامج النقد مقابل العمل مثل المشاركة في اإلنتاج المحلي لوحدات اإليواء وإصالح المرافق المجتمعية مثل المراحيض
والفصول الدراسية وخزانات المياه واألنابيب وتصريف المجاري في مواقع النازحين داخليا؛ والتي تخلق فرصا لكسب العيش.

تعزيز قدرة األفراد والمجتمعات على التكيف من خالل المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم والتواصل

المتبادل الذي يعزز التماسك االجتماعي بين النازحين داخليا والمجتمعات الفقيرة المجاورة .في ضوء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-
 )19المحتمل في هذه المواقع ،تم تدريب اللجان المجتمعية لتكون من بين أوائل المستجيبين الرئيسيين من خالل اإلحالة بطريقة آمنة وإنسانية

للحاالت المشتبه فيها إلى فرق االستجابة السريعة وعزل المرضى إذا لزم األمر .تم توزيع مواد التطهير والتنظيف ،فضال عن مواد التوعية بشأن

التباعد الجسدي وغسل اليدين.

العمل مع الشركاء
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جهات االتصال
ون-نا تشا

مسؤولة العالقات الخارجية وإعداد التقارير

chaw@unhcr.org

هاتف+967 (0) 1469771 :
ماري جويل جين تشارلز

مساعدة مسؤولة العالقات الخارجية

للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة بوابة عمليات المفوضية في اليمن
أو متابعة المفوضية في اليمن على:

jeanchar@unhcr.org

هاتف+967 223 1441 :
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