
 

 
 آخر مستجدات عمل المفوضية

       االستجابة للنازحين داخليًا 
المساعدات النقدية في محافظات عدن ولحج واالجزاء  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئينقدمت 

ًا واألسر المستضيفة لهم نازحًا وعائد 4,500الجنوبية من الحديدة وأبين وشبوة وتعز وحضرموت والضالع لما يقرب من 
لما من أجل مساعدتهم في توفير المالبس والدواء والغذاء. وتهدف المفوضية خالل هذا العام إلى أن تقدم المساعدة 

أسرة للتعرف  345,000 بتقييم وضع أسرة من خالل برنامج المساعدات النقدية، األمر الذي يتطلب القيام  180,000يقارب  
 على األسر األشد احتياجًا. 

مع السلطات المحلية بشأن الوصول إلى المواقع التي يتواجد فيها النازحون، وكذا المعوقات  معوقاتالبعد أشهر من 
استأنفت المراكز المجتمعية التي يديرها شركاء المفوضية أنشطتها على الرغم من أن بضائع واألشخاص، أمام حركة ال

في أربع مراكز مجتمعية في  المشاكل المتعلقة بالوصول ال زالت قائمة في بعض المواقع كما هو الحال في الحديدة.  
االجتماعية المصمم  مثل برنامج المشورة النفسية  ،تمكنت البرامج المنفذةوسط اليمن )بما في ذلك في صنعاء( 

بما في ذلك المساعدة في   والدعم القانونيعلى الحركة  المفروضة جسدية والنفسية والقيود لمعالجة آثار اإلساءة ال
تم   وقدخالل فترة التقرير.  أسرة نازحة ومستضيفة    3,330لعدد  من تقديم الدعم    ،توفير بطاقات الهوية وشهادات الميالد

حالة إلى الخدمات التخصصية  726الة حوتم إ في المركز المجتمعي بالجوف تقديم المساعدة لخمسة وخمسين شخصًا 
 بما في ذلك الخدمات الطبية. 

 1,825لقد نتج عن ازدياد وتيرة الغارات الجوية في مديرية الغيل بمحافظة الجوف في شمال اليمن نزوح ما يقارب من 
و هي   ،لجنة التنفيذية ال قامت ،وبالنظر إلى تزايد مخاطر النزوح في اليمن زم والخلق المجاورتين. مديريتي الحأسرة إلى 

  25,000 نزوح باحتماليةتفيد تقارير والمعنية بشئون النزوح الداخلي، برفع لحكومة اليمنية ل التابعة المؤسسية الجهة 
الحقائب االسعافية للمأوى واألدوات المنزلية ستقدم المفوضية وشركاؤها شخص من الجوف في القريب العاجل. 

فرش وأدوات المطبخ كما ستعمل على تنسيق الحصول على الخدمات األساسية مثل خدمات األساسية بما في ذلك ال
 . مواقع االيواءاستقروا في ك الذين ئالمياه والغذاء والتعليم ألول

     االستجابة لالجئين  
من عدن  القارب الحادي واألربعونفي الرابع من مارس، غادر 

وذلك عائدًا صوماليًا    115باتجاه بربرة في الصومال وعلى متنه  
حلة وهي الر على العودة التلقائية المساعدة ضمن برنامج 

لهذا البرنامج. حتى هذا التاريخ  2020الثانية بالقوارب في عام 
ويحصل الالجئون   ،الجئًا صوماليًا من هذا البرنامج  5,336استفاد  

لصومال على المساعدة فيما يتعلق عند وصولهم إلى ا 
 بالعودة وإعادة اإلدماج.  

ال زالت المشاكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
لحق مزيدًا من التدهور بالظروف المعيشية  تالمستمرة 

وتتزايد أعداد من يعتمد منهم على  ،لالجئين وطالبي اللجوء
يلجئون إلى آليات التأقلم الضارة. الذين الدعم الخارجي أو 

تستمر المفوضية في تقديم المساعدة    ،وكنتيجة لهذا الوضع
النقدية لتغطية االحتياجات األساسية لالجئين مثل المأوى 
والرعاية الصحية والنظافة والتعليم. بعد استكمال تقييم 

أسرة الجئة على مساعدة نقدية لمرة واحدة تتراوح قيمتها ما   374حصلت  ،ات في محافظتي عدن وحضرموت االحتياج
قدمت المفوضية المساعدة لما يربو على  ،2019دوالر أمريكي حسب حاجة وحجم كل أسرة. خالل عام  200و  80بين 

المساعدة النقدية   لتقديم  2020فوضية في عام  مليون دوالر وتخطط الم  5.3أسرة الجئة بمبلغ إجمالي يصل إلى    10,500
 أسرة الجئة وطالبة لجوء.   22,000لحوالي 
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     2020  عام في للعمليات المطلوب

 مليون دوالر 211.9
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 2020فبراير  27مستلمة حتى 

 

    2019 النزوح مارس تتبع مصفوفة  – الدولية منظمة الهجرة   1

     2020مارس  النزوح   تتبع مصفوفة  – الدولية الهجرة منظمة   2

 

الفجوة
87%

الممول
13% 

المفوضية وشركاؤها في تقديم المساعدة لالجئين وطالبي استمرت 
اللجوء والنازحين والمجتمعات المضيفة عبر حملة النطاقة النقد القابل  

وظائف مؤقتة لثالثين شخصًا كل شهر العمل حيث توفر هذه المبادرة 
مقابل تنظيف الشوارع واألحياء وتوزيع المواد التوعوية بشأن الحفاظ على  

العام  بل مخصصات نقدية شهرية. شارك في هذه المبادرة النظافة مق 
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