
 

 
 آخر مستجدات عمل المفوضية 

     االستجابة للنازحين داخليًا 
 

  بزيارة موقعين  صنعاء في  للمفوضية الميداني المكتب  قام 
  واللذين  عمران،  في محافظة  حوث  مديرية داخليًا في  للنازحين 

  أثر  وذلك لرصد داخليًا، نازحة أسرة 171 حوالي حالياً  يستضيفان
من أجل   والفجوات  الحرجة  االحتياجات وتحديد  المقدمة الخدمات

  في  تحديدها  تم  في ظل الفجوات التي. العملياتية االستجابة  تعزيز
  حين   في  إحالة،  ونظام  متنقل   صحي   فريق  طلب   تم   والتعليم،   الصحة مجالي  

 المدرسة   سن  في  فتاة  15  لحوالي  دراسي  كفصل   سكنية  وحدة  تركيب  تم
  التنقل  مسافات بسبب  المدرسة إلى الذهاب  ال يستطعن االبتدائية 

      . الطويلة
 

  في  النازحة لألسر العاجلة الحتياجاتل االستجابة لحمايةالكتلة الفرعية ل واصلت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل
  اليمنية،  للحكومة التابعة التنفيذية والوحدة  المأوى كتلة شركاء مع بالتنسيق. األخيرة االشتباكات بسبب الجوف  محافظة

   . مستمرة التوزيعات تزال  الو   بطانية؛  157  و  خيمة 62  الشركاء قدم
 

  الهجرة  موقع في بالطاقة الشمسية إنارة عمود 15 تركيب بمتابعة الحديدة في للمفوضية الميداني المكتب قام
  تركيب  تم. نازحة داخلياً  أسرة 145 حالياً  يستضيف والذي  حجة، محافظة في عبس مديرية داخليًا الذي يقع في للنازحين 
 والمجتمعات  داخليا  لنازحينا من كل من إيجابية تلقي مالحظات وتم ،المياه نقاط مثل  ،العامة المناطق في  الخفيفة  األعمدة

  . الليل خاللواألطفال   النساء سالمة بشأن  بالقلق  يشعرونكانوا   الذين  المضيفة،
  التكافل  جمعية ،ها توشريك المفوضية  واصلت اليمنية،  الحكومة عليها تسيطر  التي المناطق  وفي اليمن  جنوب  في 

  أسرة  386 حصلت. الجاري النزاع من المتضررة  األسر  على في حاالت الطوارئ لألرواح المنقذة  موادال توزيع ، اإلنساني
  من  المائةب  80 حوالي كانفي حين  األساسية؛ المنزلية األدواتعلى  وحضرموت وشبوة  والمهرة  البيضاء محافظات فيإجمااًل 

 . واألطفال النساء من المستفيدين

     االستجابة لالجئين  
األشد  األسر إلى النقدية  المساعدات تقديم وشركاؤهاالسامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  المفوضية  تواصل
  الجنسي  العنف من والناجين ين ضعفمستواألطفال ال المصحوبين  غير  األطفال مثل الخاصة،  االحتياجات وذوي  ضعفاً 

على مبلغ يتراوح   المؤهلة الحاالتتحصل . الخاصة االحتياجات من ذوي اآلخرين واألشخاص الجنس نوع على القائم والعنف
  لعنف ا حاالت نقل ذلك ويشمل ضعفها، مستوى  علىاعتمادًا  األولوية ذات احتياجاتها  لتلبية أمريكي دوالر 200 الى 80 بين ما 

  في . رعايتها  الموجودين تحت لألطفال الرعاية لتوفير الكافلة األسر ودعم  الحساسة الجنس نوع على القائم  والعنف  الجنسي
  لجنة  قررت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل. فرد وأسرة 4,405 من  ألكثر  النقدية المساعدات مفوضيةال قدمت الماضي، العام

 منح ال على للحصول المكال في جديدة حالة 84 على الموافقة تمت حين في عدن، في أسرة  311 إبقاء المساعدة ل المراجعة
    . نقديةال

تحظى    التي  العيادات  في  اليمنيين   والمواطنين   لجوء ال  وطالبي  شخص من الالجئين  2,420  من   ألكثر  مشورةال  تم تقديم
  و   الجئ   44  مجموعه   ما   بإحالة  ولحج  عدن  في  الصحية  المرافق  قامت.  لالجئين  خرز   ومخيم  البساتين  حي  في  المفوضية  بدعم

التوعية    أنشطة  المجتمعية   الصحة   مجال   في   العاملون  قاد .  الثانوية  الصحية   الرعاية   لتلقي   والبساتين   خرز   من   يمنيين   مواطنين   4
  العيادات   قدمت  كما .  ةالمضيف  اتالمجتمع  وأفراد   شخص من الالجئين  1,750  حوالي   إلى  وصلوا  حيث  والتغذية،   بالصحة   المتعلقة

 . المضيفة والمجتمعات الالجئين بين كل من  من  اإلعاقة من ذوي  شخص 150 إلى الطبيعي العالج خدمات
نّفّذ المعنيون بالتوعية في أوساط الالجئين في المناطق الواقعة تحت سيطرة سلطات األمر الواقع في صنعاء ما  

الحكومة  الجئا وطالب لجوء. وفي المناطق التي تسيطر عليها    6,700زيارة وقدموا المساعدة لحوالي    8,000يقارب من  
متطوعًا في التوعية الصحية من مختلف الجنسيات احتياجات األشخاص الذين لديهم احتياجات صحية   30اليمنية حدد 

معينة وقاموا بنشر التوعية حول مختلف األمراض بما في ذلك فحص األطفال للتحقق من حاالت سوء التغذية والتعرف  
  حالة.  10,952 إجمالي تمت إحالة  2019 على أولئك الذين هم بحاجة للمساعدة وخالل عام 

 

  بزيارة مستشفيين  المضيفة المجتمعات وأفراد اللجوء وطالبي  شخص من الالجئين  974 مجموعه ما قام صنعاء،  في
  النفسية  الصحة مشاكل  حدوث  يستمر. النفسية بالصحة  تتعلق   حالة 119  هناك  كانت  ، هؤالء بين   من. المفوضية يحظيان بدعم 

تلقي  ل  شخص  60  حوالي  تمت إحالة.  المقيدة  الحماية  مساحة   بسبب  تزداد تفاقماً و   القدرة على التكيف  تدهور  بسبب  االرتفاع  في
 . الثانوية الصحية الرعاية في لعالجا
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قامت المفوضية بتركيب وحدتان سكنيتان الستخدامهم كفصول  
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