
 

 
 آخر مستجدات عمل المفوضية 

      االستجابة للنازحين داخليًا 
  خالل  النازحين  احتياجات  لتحديد  مأرب  محافظة إلى  مارس  21 –  11 الفترة  في تقييم بعثة المفوضية أوفدت 

  والتي   –  ا  موقع   26لبالغ عددها  اتحديدها    تم التي    داخليا    لنازحين لالجديدة    اقعموال  بين   من و.  الشمال  في   األخير  التصعيد
  في  بما األساسية، الخدمات وتنسيق قعاالمو إلدارة الدنيا  المستويات  تم رصد –  أسرة 5,300 من   يقرب ما   حاليا   تستضيف 

  في  منزلية  أدوات أي  تتوفر ل  كما . والمياه الغذاء توفير  ذلك
، .المواقع من   المائةب  80 حوالي   من عال   مستوى  تم رصد  أيضا 
  واألطفال  النساء بين  خاصة  ة، ر  الفا األسر بين  الضعف

  من   المفوضية   انتهت   وقد.  والمسنين   اإلعاقة   ذوي  واألشخاص
  توزيع عمليات  وستدعم التقييمات من  األولى الجولة

  المنزلية  والمواد الطوارئ حالت في اإليواء مستلزمات
  خيمة  300 بتوزيع  المفوضية تقوم أولية،  كخطوة. األساسية

  تزال   ل  فإنه  للشركاء،  وفقا  و.  أسرة  945  على   غذائية  غير   ومواد
  /  المأوى  المتوفرة حول بياناتال في  كبيرة فجوات هناك 
  الجهات  مع المفوضية  تنسق فيما  ؛الغذائية  غير  المواد

 . القضايا هذه لمعالجةالمعنية 
 

  النازحين  استضافة  مواقع في فادحة  حدوث خسائر   في عدن في  والسيول الغزيرة  األمطار تسببت مارس، 25 في
  وكتلة  الغذائية غير المواد/  المأوى وكتلة المفوضية قامت التنفيذية، الوحدة مع بالشتراكلذا، و. المتضررينداخليًا 
  قام . الرئيسية واألولويات والحتياجات األضرار لتقييم للمواقع سريع  تقييم ات بإجراءالمخيم وإدارة المخيمات تنسيق 
  400 حوالي أن الرصد  تبين من  وقد أسرة 600 فيها حوالي  عيش ت داخليا   النازحين  لستضافة مواقع أربعةبزيارة  الفريق 
  فقدت   بأنها  األسر  من   الكثير  أفادت  بل  فحسب،  ها إيوائها وفرش  أماكن   تتضرر  لم  حيث  –  بشدة  تضررت(  شخص   2,800)  أسرة
  هناك  تزال ل و الطبية؛  لرعايةلحصول على ال وتمت إحالتهم  بجروح ورضيع امرأتان أصيبت . أيضا الغذاء من  ها ات مخزون
  تنسيق  وكتلة الغذائية غير المواد/  المأوى  كتلة تقوم و . والمسنين  واألطفال  النساء  بحماية تتعلق جدية  مخاوف 

المتعلقة    العاجلة  الستجابة  قيادة  من أجل  الشركاء  معبالتنسيق    المفوضية  امتقوده  نتاالل  ات  المخيم   وإدارة  المخيمات
   .األساسية المنزلية وسد النقص في المواد  المأوى وإصالح  الغذائية حصصالو الصحي  الصرف مرافقب

     االستجابة لالجئين  
 إلدراج  الدعوة في األخرى، المتحدة األمم وكاالت جانب إلى المفوضية، نجحت بالتقرير، المشمولة الفترة خالل

  الخاضعة  لمناطقفي ا (  19-كوفيد) المستجد كورونا فيروس  لمكافحة  الوطنية االستجابة  خطة  في الالجئين 
  توريد   الحالي   الوقت   في   يتمو.  الخطة  في  داخليا  بصورة تلقائية   النازحين   إدراج  يتم فإنه    كمواطنين، .  الواقع  األمر  لسلطات

  التابعة  الصحة وحدة قامت  وقد. المسجلة اللجوء وطالبي الالجئين  أسر جميع توزيعها على ل النظافة مستلزمات
  واسعة  توعية  جلسات تنظيم حاليا   ويجري  الوقاية،  وسائل  على  الالجئين  مجتمعات  مختلف ممثلي  طالع إب  للمفوضية

  في  التوعية جلسات من  المزيد  عقد المقرر  ومن  الالجئين، مجتمعات الصحة وقادة مجال  في الشركاء بمشاركة النطاق 
، . المقبلة األيام    والوقاية  التوعية حول  العالمية الصحة لمنظمة العربية  المعلومات نشرة بترجمة  المفوضية قامت  أيضا 
   .المجتمعية والمراكز  الحماية المنفذين لبرامج  شركاء ال خالل  من   وتوزيعها  طباعتها وستتم لغات،  خمس إلى

 

  تحت  الواقعة المناطق  في المستجد كورونا فيروس  لمكافحة  مختلفة  وقائية تدابير  الشروع في تنفيذ تم
  الصابون  على تحتوي التي  النظافة إضافية من مستلزماتتم توزيع مجموعات  حيث عدن  في  الفرعي  المكتبإشراف 

  النطاق   واسعة   ة وعيت  إلى جانب   البساتين،   حي   في  ماليا    المتضرر   المضيف   والمجتمع   داخليا    والنازحين   الجئين ل  والمطهرات
  المرفق  والذي ُيعد لالجئين،  خرز  مخيم  داخل  لعياداتفي ا المراحيض  تأهيل إعادة  أعمال بدأتو . الشخصية النظافة  حول

   .لجئ  9,000 حوالي الذي يخدم  الوحيد الصحي
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 بحاجة لمساعدة  ا  شخص 
 

 

 

 
                                  مليون 3.65
 20151منذ مارس  ا  نازح

 

نازحين   مازالوا بالمائة  80أكثر من   
 عام ر من ثألك

                                   

 6,560 
  2  2020بداية عام  أسرة نزحت حديثا  منذ 

                                  
 

 

 مليون  1.28
 داخليا   النازحين من ا  عائد

                                                   
 269,388 

 ا   لجئ
 

 10,811 
   طالب لجوء

 

  لالتموي 
      2020  عام في للعمليات المطلوب

 مليون دوالر  211.9

  
                        مليون دوالر  7.9

 2020مارس  19مستلمة حتى  
 

   2019 النزوح مارس تتبع  مصفوفة – الدولية منظمة الهجرة  1

    2020مارس  7 النزوح  تتبع  مصفوفة – الدولية الهجرة منظمة  2

                                  مليون 24.1 
 شخص ا   بحاجة لمساعدة 

 

 

 

 
                                  مليون 3.65
 20151منذ مارس  ا  نازح

الفجوة
87%

الممول
13%

 
  في . "مأرب  محافظة إلى مؤخرا   ووصلوا الثانية، للمرة السبعة وأولده طاهر نزح

  سأقوم   كيف  أعرف  ل.  المستقبل  في  سيحدث  ما  أرى  أن  أستطيع  ل  الحالي،  الوقت
  وألسرتي،  لي هنا منزل   أبني وأن قريبا   عمال   أجد أن في أمل  على لكني باألمر،
 . "المدرسة إلى األطفال إرسال وأعيد
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