
 

 
 آخر مستجدات عمل المفوضية 

      االستجابة للنازحين داخليًا 
  المملكة   يفهضالذي تست و  يونيو،   الثاني من  فياليمن    لمساعدة  التعهدات  إلعالن  المستوى   رفيع  المؤتمر  عقد  تأكد

  إجراؤهسيتم    الذي  –   مؤتمر ال  هذا  ُيعقد .  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة   األمم  مكتب  مع   بالتعاون  السعودية  العربية 
  تبلغ.  للجائحة  الستجابةل  ذلك   في  بما   اليمن،  أنحاء  جميع  في  اإلنسانية  للبرامج  بشدة  المطلوب  التمويل   من أجل حشد  –   افتراضيا  

  الحماية   لتوفير  أمريكي  دوالر  مليون  89.4  حاليا    اليمن   في الالجئين    لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  للمفوضية  الماسة  االحتياجات 
  قطاع   فإن   ذلك،  إلى  باإلضافة .  المضيفة  والمجتمعات   اللجوء  وطالبي  والالجئين   داخليا    النازحة   لألسر   لألرواح  المنقذة   والمساعدات 

  كورونا   فيروسلجائحة  العاجلة ستجاباتاال لدعم األقل  على أمريكي دوالر مليون  151.1 بحاجة إلى المتحدة لألمم  التابع الصحة
     . البالد أنحاء جميع في  (19-كوفيد)  المستجد

  أنحاء   جميع  في  داخلياً نازحة    أسرة  3,300  من   شمل أكثر  بإجراء تقييم  المفوضية  قامت  بالتقرير،   المشمولة  الفترة   خالل
  ، التي تم تحديدها الضعف  أوجه  استنادا  إلى. والبيضاء مأرب  في النزاع  بسبب مؤخراً  نزحت التي  األسر ذلك  في  بما البالد، 
  المستضعفين  لألطفال المتخصصة والحماية النقدية المساعدات ذلك في بما الحماية، خدمات على للحصول األسر إحالة تمت

،.  النوع االجتماعي  على  القائم  العنف  من   والناجين   للخطر  المعرضين األطفال  و بشأن    الشركاء  مع  بالتنسيق   المفوضية  قامت   أيضا 
  التمويل  في الحاد النقصغير أن  ،الصحية  والنظافة الصحي  والصرف  والمياه الصحة ذلك في بما أخرى،  خدمات إلى  اإلحاالت
  الحماية   خدمات   تقديم  لمواصلة   أمريكي   دوالر   مليون   25  حوالي   المفوضية   تبلغ احتياجات .  األسر  لهذه   اإلنسانية  االستجابة  يهدد 

  هذه  ستفقد   عاجل،ال  تمويل ال  توفير   بدون. القادمة الستة األشهر خالل  –  والقانوني الدعم و  النقدية المساعدات  ذلك في بما –
    .لألرواح  والمنقذة  الحيوية المساعدات على الحصول إمكانية  األسر
ا  نازحة  أسرة  7,000  من   يقرب  ما   إلى  وشركاؤها   المفوضية  وصلت .  ومأرب  وصعدة  الجوف  في  النقدية  المساعدات  خالل  من   مؤخر 
بدل  و الغذاء مثل  األساسية االحتياجات تغطية في مساعدتهال نقدي  تخصيص  األسر على حصلت األخيرة، التوزيعات إحدى في

  منازلها  من  الفرار على أجبرت التي تلك وعلى وجه الخصوص النازحة، سرأل ل حياة شريانبمثابة  هي المساعدة هذه. اإليجار
 .وراءها شيء  كلتركت  معظمها و المواجهة، خطوط  من  بالقرب الواقعة

  

       االستجابة لالجئين  
  وتقوم الواقع، األمر سلطةسيطرة  الواقعة تحت  المناطق من  والالجئين المهاجرين  تحركات المفوضية تراقب

  المفوضية  تتابع عدن، في. المفوضية بهم تعنى الذين  لألشخاص والمساعدة الحماية لتوفير الشركاء مع بالتنسيق
  من  الجنوب إلى مؤخرا   ترحيلهم تم مواطن صومالي 98 من  مجموعة وتوثيق تسجيل والجنسية والجوازات الهجرة ومصلحة
  من  عنهم اإلفراج تم والجئا   مهاجرا   180 وشركاؤها المفوضية  تتابع كما. الواقع األمر سلطةسيطرة  الواقعة تحت المناطق

  ضمن  األفراد هؤالء كان. الجنوب إلى اآلن انتقلوا بعضهم أن ويعتقد  الجوف، محافظةفي  الحزم مديرية في الصحي الحجر
  الحجر  في ووضعوا السعودية الحدود من  بالقرب أبريل منتصف في تم احتجازهم أفريقي مهاجر 1,500 حوالي تضم مجموعة
  قيد  زالوا ما األقل على  شخص  500 أن  عتقد يُ . الحديدة ميناء  عبر  هم ترحيل  انتظار قبل  الحزم  مدينة في  الحجر  مركز  في  الصحي 
    .المركز في الصحي  الحجر

      ( 19-كوفيد) المستجد كورونا فيروس لجائحةاالستجابة 
  .المستجد كورونا فيروسل المتحدة األمم استجابة  دعم المفوضية تواصل
 صنف من المواد  16,500  بتوزيع  المفوضية  قامت  بالتقرير،  المشمولة  الفترة  خالل

  الصحي  الحجر   مراكز   لدعم   المطبخ  وأدوات   والفرش  والبطانيات   الخيام   اشتملت على
،. والجوف وصعدة وتعز  الضالع  محافظات  في   وشركاؤها  المفوضية وصلت أيضا 
  زيارات خالل من  ةالمضيف ات المجتمع وأفراد الالجئين  شخص من  1,878 إلى
  ووزعت ،( لحجو المكالو عدن) الجنوب في منزل إلى منزل من  مجتمعيةال توعيةال

، . صعدة في  ةإعالمي نشرة 3,000   مجلس  مع شراكة في  المفوضية دخلت أيضا 
  وأطلقت ،األكثر ضعفا   داخليا   للنازحين  كمامة 1,500 لشراء نماركياالد الالجئين 
 .الوجه كمامات  إلنتاج المستضعفات وذلك النازحات  للنساءلدخل ا  لتوليد  مشروع
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  يستخدم  المفوضية شركاء أحد لدى الموظفين أحد

 من  التوعية نشاط أثناء األشخاص أحد يدي لتعقيم المطهر
 مدينة في المستجد كورونا فيروس حول منزل إلى منزل
 . الجوف محافظة في   الزاهر
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