آخر مستجدات عمل المفوضية

اليمن

االستجابة للنازحين داخلياً
في  5أبريل ،بدأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عملية التوزيع النقدي الثاني في شمال

 9أبريل 2020

اليمن (شملت صنعاء وذمار وعمران وأجزاء من الحديدة وإب وحجة) ،واستهدفت حوالي  22,500أسرة من األسر

أرقام هامة:

النازحة داخلياً واألسر الفقيرة في المجتمع المضيف .تم تحديد عدد أكبر من المستفيدين لتوفير موارد إضافية من

أجل مساعدة األسر األكثر ضعفا على شراء مواد النظافة وتعزيز مواردها في حالة تضرر سبل عيشها ومصادر رزقها

بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد .)19 -وقد تم تنفيذ إجراءات احترازية إضافية أثناء عمليات التوزيع ،بما في ذلك

 24.1مليون

نشر أفراد السيطرة على الحشود وزيادة عدد الصرافين في البنوك والمباعدة بين إشعارات استالم النقدية المرسلة إلى

شخصا بحاجة لمساعدة

المستفيدين .كما ضاعفت المفوضية تقريبا عدد نقاط الدفع ،وأضافت محطات غسل اليدين في الفروع األكبر.

تواصل كتلة تنسيق المخيمات وإدارة المخيمات ،التي تقودها المفوضية ،تحديد مواقع النازحين داخلياً األكثر

 3.65مليون

عرضة لخطر فيروس كورونا المستجد من خالل مسح كل من بيانات النازحين داخلياً ومدى وصولهم إلى الخدمات.

نازحا منذ مارس 2015

1

تعطي االستجابة األولوية إلشراك المجتمعات في الوقاية (مثل تغيير السلوكيات ،وممارسات النظافة الصحية ،وتوزيع

الصابون) وتدابير االستجابة (مثل مسارات اإلحالة اآلمنة واإلنسانية للحاالت المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد).

أكثر من  80بالمائة مازالوا

أيضا ،فإنها تشمل تعزيز خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتحديد وإتشاء مناطق العزل ،حسب االقتضاء.

نازحين ألكثر من عام

في  30مارس ،بدأت المفوضية وشريكتها منظمة صناع النهضة ،توزيع المواد المنزلية األساسية على 2,000

إجماال من األسر النازحة داخلياً في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة .ينصب تركيز المفوضية مبدئيا على
أسرة
ً

10,731
أسرة اضطرت للنزوح مرة واحدة
على األقل في عام 2020

2

الساحل الغربي لليمن بالنسبة لألسر النازحة منذ عدة سنوات وتحتاج إلى تجديد األدوات المنزلية األساسية وأماكن اإليواء.

وتضمن التوزيع تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد ،مثل التوعية حول الحماية الذاتية وإقامة نقاط غسل اليدين

في مواقع التوزيع وتشجيع التباعد االجتماعي.

االستجابة لالجئين

 1.28مليون
عائدا من النازحين داخليا

ال تزال العيادات الصحية الخمس التي تحظى بدعم المفوضية والمخصصة لطالبي اللجوء والالجئين وأفراد
المجتمع المضيف المحرومين ،تعمل بكامل طاقتها .ومع ذلك ،فقد تم تعليق اإلحاالت للرعاية الثانوية والتخصصية

269,388

في المستشفيات التابعة للحكومة اليمنية جزئيا ،باستثناء الحاالت العاجلة المنقذة للحياة كما تم تعزيز العالج الطبيعي

الجئا

المنزلي للحاالت الحرجة وتوفير األدوية لألشخاص ذوي األمراض النفسية والمصابين بأمراض مزمنة في مسعى لتخفيف

10,811

اآلثار الناجمة عن أي قيود محتملة على التنقالت المتعلقة بفيروس

طالب لجوء

كورونا المستجد.

تزايدت أعداد الالجئين وطالبي اللجوء ممن فقدوا مصادر دخلهم

التمويل

في جميع أنحاء البالد بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا

المطلوب للعمليات في عام 2020

المستجد والذين أصبحوا يتقدمون إلى المفوضية للحصول على

 211.9مليون دوالر

الدعم .في الشمال ،تقدم المفوضية مساعدات نقدية لنحو 5,200

أسرة الجئة تم اختيارها وفقا لمعايير موسعة لتحديد األسر األشد

الممول

ضعفا .يشمل ذلك تلك األسر التي كانت تحصل من قبل على دعم نقدي

% 28

شهريا .ستحصل جميع األسر على مساعدات نقدية لثالثة أشهر مقدما

لتغطية احتياجاتها األساسية .باإلضافة إلى ذلك ،ستحصل  15,000أسرة
من أسر الالجئين وطالبي اللجوء على مجموعات مستلزمات النظافة

الفجوة
% 72

مساعد طبي يقوم بفحص الالجئين وطالبي اللجوء الذين يفدون إلى

مركز االستقبال التابع للمفوضية في عدن .تتم إحالة األشخاص الذين

تكون حرارتهم مرتفعة إلى عيادة البساتين التي تحظى بدعم

المفوضية© UNHCR/Abeed Kaid, March 2020..

التي تحتوي على الصابون والفيتامينات ومستلزمات النظافة الصحية الشخصية للنساء .أيضا ،بدأت المفوضية بتوزيع
-

مواد النظافة مثل الصابون والمنظفات ومستلزمات العناية الشخصية ودالء المياه على  6,100أسرة الجئة في المكال

في محافظة حضرموت وفي حي البساتين في عدن .وتواصل المفوضية تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية بين السكان

 58.4مليون دوالر

المحليين.

مستلمة حتى  6أبريل 2020

شكر خاص للجهات المانحة الرئيسية :صندوق ثاني بن عبدهللا بن ثاني آل ثاني اإلنساني | الواليات المتحدة األمريكية

 1منظمة الهجرة الدولية – مصفوفة تتبع النزوح مارس 2019
 2منظمة الهجرة الدولية – مصفوفة تتبع النزوح  5أبريل 2020

www.unhcr.org

| السويد | الدنمارك | النرويج | هولندا | المملكة المتحدة | ألمانيا | سويسرا | اليابان | كندا | الجمعية الكويتية لإلغاثة |
الجهات المانحة الخاصة من جمهورية كوريا.

للمزيد من المعلوماتُ ،يرجى التواصل مع ون-نا تشا ،مسؤولة العالقات الخارجية وإعداد التقاريرchaw@unhcr.org :

