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 آخر مستجدات عمل المفوضية 

    االستجابة للنازحين داخليًا  
  لقطري ا إدارة المكتب تحت الواقعة للمناطق النقديةللمساعدات  السادسة التوزيع عملية االنتهاء من تم 

  حيث استمرت عملية  ، 2019 عام  خالل  المساعدات النقدية  لتوزيع األكبر  ذلك العملية  يمثل. ديسمبر 31 في في صنعاء 
  بالمساعدات النقدية ( شخص  394,121 حوالي) أسرة إجمالا  56,303 استهداف خاللها تم. أسابيع ثالثة مدار على التوزيع

  التوزيع  عملية فإن  عدن،في  الفرعي  المكتب إدارة تحت الواقعة لمناطقبا فيما يتعلق. العاجلة الحتياجات  لتغطية
  حوالي  حصلت ، 2019 عام  خالل (. شخص  67,046) أسرة 9,578 حوالي  إلى دعمقدمت ال للمساعدات النقدية تاسعة ال

والمساعدات   الحماية خدمات مقابل واحدة كدفعة نقدية على مساعدات( شخص مليون 1.16) أسرة 165,000
      .اإليجاربدل  إعانات من  قسطين   على أو  ، الشتاء فصل لمواجهة  المخصصة

  المواد  مخزون تجديد عن فضًل  المواجهة، خطوط من  فرت  التي لألسر  مستمراً  الطوارئ  مواد  توزيع يزال  ال
  296 على األساسية  المنزليةالمواد  بتوزيع إب في  الميداني المكتب قام. منذ أمد طويل اً داخلي لنازحينل  المخصصة

 في. وإب  ذمارو  تعز محافظات في لطوارئفي حالت ا اإليواء مستلزمات  على أسرة 135 إضافة إلى حصول ،إجمالا  أسرة
  في  غذائية،  غير  مواد على  أسرة 158 حوالي  حصلت ، ذمار محافظة

. لطوارئفي حالت ا  اإليواء مستلزماتعلى  أسرة  44 حصلت  حين 
  قامت  ، عدنفي  الفرعي  المكتب إدارة  تحت  الواقعة  المناطق  في

  على  الشركاء خالل من   األساسية المنزلية المواد بتوزيع المفوضية
مساعدات اإليواء   أسرة على  56 حصلت  حين  في  أسرة،  1,074

      .الطارئة
  مع  بالتعاون ،الهلل األحمر اليمني  ، المفوضية شريك  قام

  الشؤون  وتنسيق إلدارة األعلى والمجلس عمران  محافظة 
  من  أسرة  120 حوالي  ضمي تجمعإلى  الدعم بتقديم اإلنسانية،

  والتي  تم إخلئهم من مساكنهم التي داخلياً  النازحة األسر
.  عمران محافظة في  ريحس  عيال لمديرية تابعة ضأر إلى األسبوع هذا األسر  نقل سيتم. عمران مديرية في استقرت

  حالت  في اإليواء  مستلزماتو الغذائية غير بالمواد وتزويدهم  لنازحين ا نقل  تكاليف بتغطية المفوضية  ستقوم 
 . األسر لجميع  والنظافة الصحي والصرف  المياه خدمات  بتقديم  ،هالل األحمر اليمنيال الشريك، سيقوم  بينما الطوارئ،

  ه قد تم توجيه أن  عدن،  في  المفوضية عقده مع  اجتماع  في  سعيد،  عبدالملك  معين  اليمني،  الوزراء  رئيس  أكد 
  البالغة األهمية  الخطوة هذهسوف تؤدي .  للنازحين داخلياً  مناسبة ُتخصص عامة  ضأر  لتوفير المحلية اإلدارة وزارة

  المعايير  استيفاءعلى  اإلنسانية الستجابة وتصب في خانة مساعدة من المساكن  اإلخالء عمليات خطر من إلى الحد 
 . الدولية

  مدينة  في إحدى المدارس  في  المقيمين بالنازحين المفوضية فريق من موظفي التقى ديسمبر،  31 في
  الدراسة في  استئناف  مكن ي بحيثإليها  داخلياا  النازحين  لنقل بديلة مساحة  السلطات حددت. تعز في محافظة التربه

     .داخلياا  النازحين  واألطفال  ضيفست الم المجتمع ليستفيد منها األطفال في   لمدرسةا

    االستجابة للجئين  
وفي مدينة   عدن في تعيش أخرى  الجئة أسرة 5,713 واحدة إلى لمرة نقدية ُتصرف  مساعدة المفوضية قدمت
كل أسرة من  . العام خلل  الجنوبية  المحافظات  في األمن  انعدام  بسبب  عيشها سبل كسب تأثرت  والتي  المكل، 

 .أولوية األكثر احتياجاتها لتغطية أمريكي  دولر  220 حوالياستلمت  صالحة هوية  بطاقات تحمل  التي  األسر
  العلج  وحدات بتوزيع احتفاًء  عدن  في  الصداقة مستشفى في  حفل أقيم بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خلل

المخصصة   المتسلسل التي تمت إعادة تأهيلها البوليميراز تفاعل للفيروسات ووحدات المضادة باألدوية
  المناعة  نقص بفيروس  المصابين  األشخاص الوحداتهذه  تستوعب سوف. البشرية المناعة نقص فيروس  لفحص

  –ة ضيفالم اتالمجتمع  فياألشد ضعفاا  واألفراد داخلياا  والنازحين  اللجوء وطالبي ن الالجئي همفي بمن  –البشرية 
مكافحة   مركز ة واستكمالعتقدم الدعم لتوس المفوضيةو 2012 عام  منذ. المجانية والمتابعة األدوية  توفرسو

  الالجئين شخص من  20 ذلك في بما) شخص 500 حوالي يتلقى حالياا و المستشفى، في البشرية المناعة نقص فيروس 
 . فيه العالج ( لجوءال ي وطالب
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 ألرقام الرئيسية:ا
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 شخص بحاجة لمساعدة
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 20151نازح منذ مارس  

 

 بالمائة مازالوا 80أكثر من   
 عام  ر من ثألكنازحين 

                                   

 66,499 
 بداية عام أسرة نزحت حديثاا منذ 

20192   
                                  

 
 

 مليون  1.28
 نازحون داخلياا 

 267,244 
   لجئ

 

 10,576 
   طالب لجوء

 

  لالتموي 
      2019  عام في للعمليات المطلوب

 أمريكي  مليون دوالر 198.6

 

                        مليون دوالر  144.5
 2019ديسمبر   9مستلمة حتى  
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