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      االستجابة للنازحين داخليًا 
  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق األعلى المجلس  دعم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  تواصل

  المشمولة   الفترة  خالل .  ( 19- كوفيد)  المستجد   كورونا  فيروس   ضد   الوقاية   تدابير   التخاذ   األمر الواقع   لسلطات   التابع 
  و  فرش 3,600 و  بطانية 4,370 تسليم  تم بالتقرير، 

  الحجر  مراكز  إلى خيمة 60 و  شمسي  مصباح  190
  للنازحين  وصنعاء البيضاء محافظتي  في  الصحي

  خطوط  الذي تشهده العنف من  فرارهم بعد  داخلًيا
  تم   ذلك،  غضون  فيو  الجوف  محافظة  في  المواجهة

  تعز  محافظتي في الصحي للحجر مراكز أربعة إنشاء
  كورونا  لفيروس  محتمل النتشار تحسباً  والضالع

 .المستجد
 

  موجات   استمرت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل
  خب  مديرية في الدائر  للقتال نتيجة النزوح

أشارت   ما  بحسب. الجوف  في محافظة  والشعف 
  سلطات   لسيطرة  خاضعة  مناطق   في  ولكن   ،هانفس   المحافظة  داخل  أماكن   إلى  أسرة  1,120  فقد فرت حوالي  إليه التقارير، 

  الوصول   يزال  ال   التي  المناطق  في  الموادبعض    بتوزيع  لمأوى،كتلة ال  الشريكة  ،بناء للتنمية  مؤسسة  بدأت  وقد .  مختلفة
  ساسية األ منزلية المواد ال ومجموعة  الطوارئ حاالت  في  اإليواء  مستلزمات  من  مجموعة 200 ذلك  في  بما  ،متاحاً  إليها
   .صيانةوال للمأوى   يةالنقدالمساعدات  إلى باإلضافة الشمسية  والمصابيح والفرش المطبخ أدوات من   تتكونالتي  

     االستجابة لالجئين  
الذي يعيش    لحج،  في  لالجئين  خرز  مخيم  الصحية في  النظافة  لوازم  حقائب  بتوزيع  المفوضية  بدأت  مارس،  25  في
  اليدين  وغسل الشخصية  للنظافة  صابون على الحقائب ملتتش ا. اللجوء وطالبي  الجئينمن الشخص  8,800 فيه

  الوقاية   بروتوكول  التوزيع  تبعاوقد  .  شخصيةال  صحيةال  لوازمعلى ال  اإلنجاب  سن   في  والفتيات  النساء  حصلت  أيضًا،.  والغسيل
  وضمان  االجتماعي التباعد وممارسة  األصابع  لبصمات  البيومتري الضوئي الماسح  تطهير  يتضمن  والذي  العدوى،  من 

   .بانتظام اليدين  غسل
 

  الصحة،   وزارة  مع  باالشتراك  ، جمعية اإلصالح االجتماعي الخيرية  المفوضية،  الصحة التي تقودها  شريك كتلة   قام
  حاالت  إدارة في مجال  عدن،  في البساتين  حي في  المفوضية تدعمهما عيادتين من  وممرض  طبيب  13 بتدريب
  اإلحالة   ومسارات  الفعال  الرصد  في مجال  التدريبات  العالمية  الصحة  منظمة  ستواصل.  المستجد  كورونا  فيروس  مرضى
  تم  ذلك،  إلى باإلضافة. اللجوء وطالبي الالجئين  حاالت حاليًا برصد يقومون الذين  المجتمعيين  الصحيين  العاملين  لجميع
  ضواحي  في يقع حي هو البساتين . روميةواأل الصومالية  باللغتين  المستجد كورونا فيروس  بشأن  توعية منشورات توزيع
  الصوماليين  والالجئين  داخلياً  والنازحين  الفقراء المحلي  المجتمع أفراد من شخص  150,000 حوالي فيه يعيش حيث عدن

 .سنوات عدة منذ   معاً   تعايشوا  الذين و  بصورة رئيسية

  تعنى   الذين  األشخاص   على   السلبي   األثر   من  للحد   ساعة  24  مدار   على   الساخنة   الخطوط   قدرة   من   المفوضية  زادت
  تقييم  مقابالت إجراء  حالياً  يتم . المستجد كورونا فيروس ظل  في  لوجه،  وجهاً  للرصد  المؤقت التعليق  بعد بهم

  متاحة   العاجلة  المتعلقة بالحاالت  مقابالت ال  تزال  ال .  الهاتف  عبر   األخرى   واألنشطة  المتخصص  الدعم  إلى  واإلحاالت  الحماية
 . لذلك  ديع امو تحديد   عند
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 مازالوا بالمائة  80أكثر من   
 عام  ر من ثنازحين ألك
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  واحدة  مرة لنزوح اضطرت لأسرة 
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   طالب لجوء

 

  لالتموي 
      2020  عام في للعمليات المطلوب

 مليون دوالر  211.9
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