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 لنازحين داخليا  لاالستجابة 

ئجيي  الالن ؤولشقيادة المفوضية السامية لألمم المتحدة ب، كتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها في اليمن

ازحي  الن مواقع استضافةفي ئجميع  بالمستوى المطلوبخدمات ال على  المستمرمسيولة ع  تقديم اإلشراف 

مليون  1,2ما يقرب م   –بالمائة م  األشخاص النازحي  داخلياً في اليم   30داخلياً. ويقدر بأن أكثر م  

 1,345يعيشون في العديد م  أماك  النزوح، بالرغم م  أنه حتى اليوم تم فقط تحديد  –شخص نازح داخلياً 

أسرة(. ومازال التقييم قائماً  65,583نازح أو  440,000موقعاً الستضافة األشخاص النازحي  داخلياً )حوالي 

فة. وخالل هذا مواقع االستضا إلى كافة النازحي  في بمعايير مناسبةلتحديد بقية المواقع لتقديم الخدمات المنسقة 

الالئجيي  مع شريك كتلة إدارة المخيمات وتنسيق ن ؤولشاألسبوع، قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة 

أنشطتها المجلس النرويجي لالئجيي  بزيارات لمواقع األشخاص النازحي  داخلياً في العند بمديرية تب ، محافظة 

( أسرة نازحة منتشرة حول المنطقة المجاورة. وتخطط 100ازحة. وهناك )أسرة ن 34حالياً  ويعيش فيها، لحج

هذه األسر في موقع العند في مرحلتي  حتى تتمك  م  توفير  لنقل المفوضية مع المجلس النرويجي لالئجيي  

 رباألس متزايدوهناك اهتمام الخدمات والمراقبة والتنسيق واإلحالة المنتظمة وتقديم الرعاية المتخصصة. 

 بينوأفي أراضي أمالك خاصة في جنوب محافظة لحج ومحافظتي عدن  بطريقة عشوائيةالنازحة التي نزحت 

العشوائية/  التجمعات . وكانت هنالك موئجات م  مالك األراضي من قبلوهم يواجهون اآلن مشكلة اإلخالء 

 لشؤونم. وتعمل المفوضية السامية لألمم المتحدة 2018في يونيو  اندالع الصراع في الحديدة مثل هذه منذ 

توسيع المواقع بديلة ، و مواقع إستضافةالوحدة التنفيذية التابعة للحكومة لتحديد  مع  الوثيقبالتعاون الالئجيي  

في هذه المواقع المعتمدة رسمياً. ومنذ بداية  ع أسر النازحي يتجمالستضافة النازحي  وضمان  المتوافق عليها

صل لي سبعة مواقع ئجديدة لألشخاص النازحي  داخلياً في محافظات لحج وأبي  وعدن،  تم إنشاءم ، 2018عام 

 أسرة.  1,200حوالي  تستضيفموقعاً ،  46عدد مواقع النازحي  في هذه المحافظات الثالثة إلى  إئجمالي

 االستجابة لالجئين
، قامت مصلحة أجل تسهيل عملية إصدار شهادات الميالد ألطفال الالجئين وطالبي اللجوء في صنعاءمن 

السجل المدني بانتداب موظفي  تابعي  لها للعديد م  المراكز المجتمعية والصحية. وقامت األحوال المدنية و

  للوازم األطفال لألمهات الالئجياتحزمة بتوفير مؤسسة التنمية المستدامة المفوضية السامية م  خالل شريكها 

أطفالهم قبل عيد ميالدهم األول. بالنسبة لألطفال األكبر سناً، قامت مؤسسة التنمية المستدامة  لتسجيلبتشجيعهم و

وصول تسجيل األطفال يسمح بال إن. لنفس الهدف بعقد حملة سنويةأيضاً تقوم  و لحماية األطفال بحمالت توعية 

. ألخرىا لتلقي المساعدات اإلنسانية أساسية وتعتبر الجنسيةم  انعدام  وتقيإلى الخدمات مثل الصحة والتعليم 

طفالً تتراوح  452شهراً و  12طفالً الئجياً تحت س   170 تم منح، 2019في الشهور الستة األولى م  عام 

 لشؤونشهادات ميالد كنتيجة لدعم المفوضية السامية لألمم المتحدة سنة   17أعمارهم بي  سنة واحدة و 

 الالئجيي . 

 االستجابة لجميع األشخاص المعنيين 
زي رسمي للسالمة وقفازات السالمة واألحذية  :يوليو، قامت المفوضية بتوزيع معدات شملت 10بتاريخ 

واألشخاص النازحين داخليا  من الفئات الضعيفة من الالجئين  40والنظارات الواقية للعين وأكياس نفايات لعدد 

. وهذه المبادرة يعملون في صناعة إعادة التدوير داخل محافظة عدنالذين لمستضيف وأفراد من المجتمع ا

. ةم  خالل نشاطات مدرة للدخل في بيية آمنة وكريمتمت بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية بهدف دعم المستفيدي  

وبمساعدة هذه المواد المقدمة استطاع المستفيدون م  ئجمع كميات كافية م  المواد المعدنية والبالستيكية وبيعها 

 إنتائجهملتجار الجملة وبذلك رفعوا 

أربعة أضعاف. وقام هذا المشروع أيضاً 

بدعم الحكومة اليمنية في تحسي  وضع 

النظافة العامة. وتخطط المفوضية 

 الالئجيي  لشؤونمتحدة السامية لألمم ال

مستفيد إضافي  300لتوزيع معدات لعدد 

هذا العام ، كجزء م  مشروعاتها 

الصغيرة ذات األثر السريع ، 

والمشروعات السريعة التنفيذ لتعزيز 

وللمساعدة في خلق ظروف  الصمود

 وللتعايش بسالم بي  أوليك النازحي  

 المجتمعات المستضيفة لهم. 

 | 
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طقم معدات  40توزيع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين لعدد 

ذين ال األكثر ضعفاً  النازحين داخليًا وأفراد من المجتمع المستضيفولالجئين لا

 عدن  فييعملون في صناعة إعادة التدوير


