
 

 
 آخر مستجدات عمل المفوضية

       االستجابة للنازحين داخليًا 
 وشركاؤها الالجئين لشؤون المتحدة لألمم السامية المفوضية قدمت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل

  شخص  140 حوالي  تلقى. والبيضاء وذمار وصنعاء العاصمة  أمانة محافظات إجمااًل في  أسرة 756 إلى  المساعدة
  المجتمعية  المراكز في الدعم االجتماعية  والنفسية  العقلية  بالصحة  متعلقة  احتياجات لديهم ممن داخليا   النازحين من
 التي تم التسجيل ودعم الطفل حقوق حول توعية  جلسات شخص 200 حوالي حضر بينما المفوضية، شركاء يديرها التي

 منزلية  مواد على  النزاع  متضررة من(  فرد  1,027)  أسرة  164  حصلت ذلك،  إلى  باإلضافة .  قانوني  مستشار  إجراؤها من قبل
 .العاجلة  احتياجاتهم لتلبية  الطوارئفي حاالت  األخرى يواءاإل ومواد والفرش البطانيات مثل

 

 في  تعيش الشتاء لألسر التي  فصل لمواجهة المخصصة المساعداتلتقديم  المفوضية استجابة في إطار
 والنفسيين  االجتماعيين خصائيينلأل العامة النقابة شريكتها خالل من ،المفوضية استهدفت باردة، مناطق

  842  تحديد  تم  ،المستهدفين  بين  من.  صنعاء  في محافظة  وهمدان  حشيش  بني   مديريتي   في   أسرة  923  اليمنيين،
    .فبراير 18 فيتقديمها  بدأ ي التي النقدية  الحصول على المساعدات معايير تنطبق عليها أسرة

  

 نزحت مأرب، في محافظة مجزر ومديرية صنعاء في محافظة نهم مديرية في  األخيرة االشتباكات أعقاب في 
 يلالغ مديريتي في ةجديد نزوححاالت  عن اإلبالغ تم. الجوف  محافظة في  مجاورة مديريات إلى أسرة 570 حوالي 
 االستجابة آلية  بحزمة  داخليا   النازحين جميع تزويد تم. االستجابة  بتنسيق الفرعية  المفوضية  كتل تقوم  حيث لوب،والمص

 داخليا   نازحة  أسرة 62 حصلت حين في ،والحقائب االنتقالية  النظافة  ومنتجات غذائيةال حصصال من تتكون التي السريعة،
 األسر آلالف للكتلة الشاملة  ستجابة اال بعد. اليمني األحمر الهالل جمعية المفوضية شريكة  من على خيام مقدمة 

  200 إلى باإلضافة  األساسية، المنزلية  األدوات من حزمة  454 باالستجابة من خالل تقديم المفوضية  ستقوم  المتضررة،
  المنظمة  تخطط. صعدة في الميداني المكتب في الغذائية غير المواد/  للمأوى الفرعية  الكتلة مع بالتنسيق خيمة 

 في  اإليواء  ومستلزمات  األساسية   المنزلية   األدوات  من خالل  داخليا    نازحة   أسرة  500  إلى  مساعدةتقديم ال  للهجرة  الدولية 
 . أسرة  75 إلى النقدية  بتقديم المساعدات الشريكة  اليمني األحمر الهالل جمعية  ستقوم حين في الطوارئ، حاالت

     االستجابة لالجئين  
  للحكومة  التابعة والجنسية والجوازات  ومصلحة الهجرة المفوضية أوفدت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل

 القادرين   غير  الالجئين  وذلك لمساعدة  حضرموت،  محافظة  في   سيئون  مديرية  إلى   متنقلة  تسجيل  بعثة  اليمنية
 تم  ،إجماال  . المكال مدينة في  التسجيل مركز إلى الوصول على

 البعثة،  خالل.  ينسوريالو  ين صوماليال  ينالجئشخص من ال  130  تسجيل
 340 بعد على الواقعة  رماه قرية  من لالجئين بممثل الفريق التقى

  الجئ  280 نحو لتسجيل الدعم طلبالذي و ون،ئسي من كيلومتر
 . صومالي 

 

 وإصدار  تسجيل والجهات الحكومية النظيرة المفوضية واصلت
 اليمن، جنوب في  األربعة التسجيل مراكز في  لالجئين وثائق
  المشمولة  الفترة خالل شخص 428 عددهم إجمااًل  بلغ الذين

  منشخص  20,000 من أكثر تزويد تم ،2019 عام خالل . بالتقرير
 لألشخاص  الحماية   والتوثيق  التسجيل  يوفر.  مفوضية الو  اليمنية   السلطات  قبل  من  الحماية   بوثائق  والالجئين  اللجوء  طالبي
  العودة تسهيل باإلضافة أيضا  إلى والمساعدة، الخدمات  إلى صول والو التنقل حرية  في ُتعنى بهم المفوضية  الذين

 . الطوعية 
  في  الديدان لمكافحة حملة االجتماعية للرعاية الخيرية الجمعية وشريكتها المفوضية أطلقت فبراير، 11 في 
 األطفال بين الدقيقة المغذيات ونقص الدم اإلصابة بفقر  وذلك لتخفيف عدن، في محافظة البساتين حي 

 أقراص وقدموا  منزل إلىمنزل  هجية من منب زياراتبإجراء  المجتمعية  الصحة  مجال في العاملون قام. مستضعفينال
 .المضيف المجتمع أطفال إلى باإلضافة  ، نازح داخلي 1,749  و  الجئ  4,081 إلى الديدان مكافحة 

 

 .سويسرا |   ألمانيا|  المتحدة  المملكة |  هولندا |  النرويج|  نماركا الد|  السويد: شكر خاص للجهات المانحة الرئيسية
www.unhcr.org 

 chaw@unhcr.orgنا تشا، مسؤولة العالقات الخارجية وإعداد التقارير: -للمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل مع ون

  اليمن 

 2020 فبراير 20

 ألرقام الرئيسية:ا
 

 

                                 مليون 24.1
 شخص بحاجة لمساعدة

 

 
 

 
                                 مليون 3.65

 20151نازح منذ مارس 

 

 بالمائة مازالوا 80أكثر من  
 عام ر من ثنازحين ألك

                                  

 66,499 
 بداية عام أسرة نزحت حديثا  منذ

20192  
                                 

 

 

 مليون 1.28
 داخليا   النازحين من عائد

                                                  

 

269,388 
  الجئ 

 

 10,811 
  طالب لجوء

 

  لالتموي
     2020  عام في للعمليات المطلوب

 مليون دوالر 211.9

  

                        مليون دوالر  26.6
 2020 فبراير 19مستلمة حتى 
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أحد العاملين في مجال الصحة المجتمعية يقدم قرص مكافحة الديدان  
لفتاة صغيرة في حي البساتين في محافظة عدن في إطار حملة  

الخيرية  مكافحة الديدان التي نفذتها المفوضية وشريكتها الجمعية 
 .للرعاية االجتماعية
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