
 

 
 آخر مستجدات عمل المفوضية 

      االستجابة للنازحين داخليًا 
عت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  كجزء من عملية االستجابة الطارئة في محافظة مأرب، وز   

الالجئين، عبر شريكها مؤسسة يمن الخير لإلغاثة والتنمية، حقائب آلية االستجابة السريعة التي تتكون من  
تساعد حقائب آلية االستجابة السريعة على   أسرة نازحة. 1,241، والتي وصلت إلى ومواد النظافة المواد الغذائية 

حقيبة   954ت العاجلة للذين نزحوا مؤخرًا وعلى األخص النساء والفتيات. باإلضافة إلى ذلك سيتم توزيع توفير االحتياجا
أسرة نازحة. لقد   1,200خيمة في محافظة مأرب بنهاية هذا األسبوع من أجل تقديم المساعدة لحوالي  300مأوى و 

ع القليلة الماضية ما دفع الكثير من األسر إلى الهروب  تصاعدت األعمال القتالية في شمال البلد بشكل كبير خالل األسابي
من محافظة الجوف باتجاه محافظة مأرب المجاورة. من المخطط أن تصل بعثة تتكون من موظفي المفوضية إلى مأرب  

 في الثالث عشر من مارس.  
  319بتيسير عملية توزيع في الخامس من مارس، قامت المفوضية بصفتها منسق الكتلة اإلقليمية للمأوى 

وفي مناطق أخرى من محافظة    حقيبة مأوى طارئ لألسر النازحة حديثًا من بيت الفقيه، شمال مديرية الدريهمي.
أسرة على أغطية بالستيكية لتحسين ظروف سكنها. ال زالت حالة   172أسرة وحصلت  86الحديدة تم توزيع الخيام على 

األخص في مديرية الدريهمي القريبة من ميناء الحديدة حيث ال زالت الغارات الجوية    تصاعد وعلى  يالتوتر في الحديدة ف
 لسكان.  في أوساط ا تؤدي إلى موجة نزوح 

المؤقتة مغطاة   المساكن وهذه  مسكن طارئ في تهامة في محافظتي حجة والحديدة  6,000تم استكمال بناء 
من المجتمعات المضيفة تم تدريبهم على ذلك ما وفر لهم  نازح وأسرة  800بأغطية محاكة من سعف النخيل من صنع 

. تساعد هذه المواد الخاصة المصنوعة من مكونات محلية على حماية النازحين من الطقس الحار حيث  للدخل  اً هام   اً مصدر
 أن هذه المنطقة معروفة بمناخها الحار والرطب. 

ارفت الجولة األولى من توزيع المساعدات النقدية  ش
نازحًا وعائدًا   32,139. من بين على النازحين على االنتهاء

  29,632مستضيفة في مختلف أنحاء البالد، تسلمت  ةوأسر
بالمائة( مساعداتها النقدية بعد استالم رسائل   92أسرة ) 

المحددة  نصية قصيرة تطلب منهم القدوم إلى النقاط 
الستالم مستحقاتهم النقدية. بالنسبة للذين لم يستلموا  
مخصصاتهم النقدية يبدو أن السبب في ذلك هو أنهم نزحوا  
إلى مناطق ال توجد فيها تغطية للهاتف النقال. يتوقع من  
   خالل أعمال المتابعة النشطة أن يتم الوصول إلى كافة 

المفوضية  المستهدفين بهذه المساعدات النقدية. تهدف 
خالل هذا العام إلى تقديم المساعدات لما يقارب من  

أسرة من خالل برنامج المساعدات النقدية األمر   180,000
. يتم تنفيذ أنشطة تقييمية صارمة وإجراءات تحقق الحقة من  والتحقق منها أسرة 345,000تقييم أوضاع الذي يتطلب 

ى األولوية دائمًا لألسر التي تعولها نساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار  أجل ضمان اختيار المستهدفين األشد ضعفًا وُتعط
 مرافقين واألطفال المعرضين للخطر وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حاالت صحية حرجة.  غيرالسن 

     االستجابة لالجئين  
واقية   ومالبس ثالثية   دراجات هوائيةفي الثالث من مارس، وكجزء من برنامج سبل العيش، وزعت المفوضية  

من المشاركين في أنشطة جمع المخلفات وإعادة   يفة مضال ات مجتمعفردًا من الولخمسة وأربعين الجئًا ونازحا 
على زيادة انتاجيتهم ومضاعفة دخلهم من  حيث يساعد هذا الدعم الذي تقدمه المفوضية جامعي المخلفات  تدويرها 

مر الذي يمثل مصدر رزق وشريان حياة ألفراد عائالتهم. خططت دوالر في المتوسط شهريًا األ 200دوالر إلى  100
وقد تم توزيع    2020- 2019دراجة هوائية خالل الفترة    390المفوضية لتقديم المساعدة لهؤالء األشخاص من خالل توزيع  

   دراجة منها حتى اآلن.   209
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موظفو شركاء المفوضية يقدمون المساعدة النقدية الطارئة لمستفيدة 
في المركز المجتمعي للمشورة. بالنسبة للحاالت الطارئة، يقدم شركاء 
المفوضية حلواًل نقدية عاجلة تشمل التدخالت الطبية ويساعدون كذلك في 

 UNHCR ©حالة التهديد باإلخالء أو أي مخاوف أخرى تتعلق بالحماية. 
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