
 

 
 آخر مستجدات عمل المفوضية 

    االستجابة للنازحين داخليًا  
فقد   صنعاء، في الواقع األمر سلطات ظل في  اإلنسانية  األنشطة تنفيذ تواجه  التي  المؤقتة  للصعوبات  نظًراً 
المفوضية السامية لألمم المتحدة   من قبل  اً مجتمعي اً مركز 11 إدارة  ذلك  في بما الرصد،  أنشطة  تنفيذ تعذر

 مشوراتال  مثل  الحمايةالمتعلقة ب   خدماتال  من   العديد   2019  عام   خالل  المجتمعية  المراكز  هذه  قدمت.  لشؤون الالجئين
  94,000 حواليإلى  مساعدةتقديم الاألمر الذي أدى إلى  واالجتماعي،  النفسي  والدعم القانونية والمساعدة القانونية

  المساعدات  تيسيرأتاح ذلك  وفي نفس الوقت أيضاً  ، ةالمضيف اتالمجتمع في األشخاص األشد ضعفًا  ذلك  وشمل ، شخص
  الحاالت  من  لعديدل دعمتقديم ال  تم فقد  ،  المستمرة القيود  من  الرغم  على. داخلياً  أسرة نازحة 86,000 من  ألكثر  النقدية 
  مع  الحالي الوضع  مناقشة المفوضية تواصل .المجتمعية المراكز في  موجودين  كانوا الذين  الشركاء  خالل  من  العاجلة
  بوقوع  أفادت التقارير  نفسه،  الوقت  في. ممكن  وقت  أقرب في  األنشطة استئناف  يمكن  حتى  الواقع  األمر  سلطات

  على  السيطرة عة المتناز األطراف  محاولة  في ظل  تستمر أن  المتوقع ومن  الضالع  محافظة في  يومياً  عنيفة  اشتباكات 
 .المدنيين  وأمن  سالمة   على بشدة أثر  األمر الذي  البالد، وجنوب  شمال تربط   التي الطرق

 

  متفرقة  غزيرة  أمطار هطلت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة خالل
وحدات    10  تعرضت  عدن،  محافظة  في.  اليمن  جنوب  أنحاء  جميع  في

  بسبب للتدمير    الغذاء  ومخزونات   المنزلية  واألدوات  النازحة  لألسر   إيواء
  إلعادة  نيةف إرشادات مفوضيةال قدمت. القاسية المناخية الظروف

  األسقف  ترميم أعمال  مثل  ،في حاالت الطوارئ اإليواءوحدات  تأهيل 
  حوالي   استفادت  ،2019  عام  في.  األمطار  من   للحماية  تدعيمها  وزيادة

   .هذه  أعمال الترميم الفنية  من   أسرة 400

 
     االستجابة لالجئين  

  مدته  بتنفيذ مشروع عدنفي  للمفوضية الفرعي المكتب شرع
  المدارس ب  غير الملتحقين الالجئين  األطفال عدد ارتفاع إلى أدت التي األسباب حول البيانات من للتحقق  شهرين

الشديد    الضعف  أصابه  الذي  العام  التعليم   نظام  عن   النظر   بصرف .  حضرموت  محافظة  في   ونئيوس  المكال   مدينتي  في
  والزواج  األطفال ةلاوعم  والفقر الجنسين  بين  التمييز تشمل المساهمة العوامل أن ُيعتقدفإنه  القتال، لستمرار بسبب

  محافظتي   في  السابقة  النجاحات  على  وذلك بناءاً   ،الفرضيات  هذه  من   للتحقق  تقييم  إجراء  في  المفوضية  شرعت.  المبكر
 .رةالمه محافظةالمناطق الشرقية من   في مماثل  مشروع تنفيذ  سيتم.  التعليمالتربية و وزارة خالل من  ج ولح  عدن

 

 في  بما ،همتوطين وإعادة ينالالجئ  وضع لتحديد فرديةال حاالتلل المنتظمة دارةممارسة اإل مفوضيةال واصلت
  في   العملية   لهذه   الجئين   تسعة   خضع   يناير،   شهر   في .  لألطفالالفضلى    المصالح  اتوتقييم  والمقابالت   الفحص   ذلك

  عدن،  في الفرعي  المكتب في شخص  61تضم  حالة 53 مقابالت مع تم إجراء ،2019 عام  خالل. عدن في الفرعي المكتب
   .2019  عام في التوطين  عادة إل  لمفوضيةا  برنامج  في إطار  الجئ إجماالً  105 غادرفيما  

  تواصل .  قاتمة  اللجوء  وطالبي  لالجئين  االقتصادية  الفرص  تزال  ال  اليمن،  في  المستمرالنزاع    من  سنوات  خمس  بعد
  النقدية،  المساعدات خالل من  العيش كسب سبل مشروع في مجال دعمال إلى المحتاجين  الالجئين  مساعدة المفوضية

  نقدي  دعم على  الجئ  11,363 حصل ، 2019 عام  خالل. المصحوبين  غير واألطفال اإلعاقة من ذوي  األطفال  ذلك في بما
 .البالد أنحاء جميع في  مشروط  غير 
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  لالتموي 
      2019  عام في للعمليات المطلوب

 مليون دوالر  198.6

  

                        مليون دوالر  147.6
 2020  يناير 7مستلمة حتى  
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  العجالت  ثالثية دراجة يقود الحديدة، محافظة من داخلياً  النازحين أحد حسن،

  المال : " حسن يقول. العيش كسب سبل مشروع إطار في المفوضية قدمتها
  تدعم  عدن، في". وإخوتي والدي لمساعدة سأستخدمه اليوم ربحته الذي

  واقية،  ومعدات العجالت ثالثية بدراجة الضعفاء النفايات جامعي المفوضية
 . عيشهم كسب  وسبل دخلهم زيادة على يساعد مما
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