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 لنازحين داخليا  لألشخاص ااالستجابة 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين نشطة ال تزال 

في تقديمها للمساعدات لألشخاص النازحين داخليا  والعائدين من 

 17في النزوح وأفراد المجتمع المضيف في كل أنحاء اليمن. 

قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة يوليو في شمال البالد 

ن للتحقق من المواقع الشؤون الالجئين بمهمة إلى محافظة عمر

األغراض في المستشفيات العامة  لمأوى متعددلهيكل  23لتركيب 

م المتوقع ان يتمن  وتجمعات النازحين ومكاتب السلطة المحلية.

ر ن مساحات االنتظايتحسل ،نهاية أغسطسفي هذه الهياكل  تجهيز

 هالاتعميتم اسللمرضى وخدمات المرضى الخارجيين وسوف 

 كفصول دراسية في تجمعات النازحين. 

 

وفي نفس اليوم في جنوب البالد شاركت المفوضية السامية 

عدن في فعالية وزع خاللها المجلس النرويجي لالجئين الشريك القانوني  -لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 

 فيللنازحين صادرة من قبل مصلحة األحول المدنية والسجل المدني بطاقة شخصية  260للمفوضية السامية 

يشكل فقدان الوثائق األساسية مثل شهادات الميالد والبطائق وعقود الزواج )كلها شروط محافظات لحج وأبين. 

ارهم يمطلوبة إلصدار أو إعادة إصدار بطائق الهوية( قضية ملحة للنازحين في اليمن الذين هم غالباً نزحوا من د

نقص هذه الوثائق قد يؤثر سلباً على النازحين في عدد من الحاالت بما فيها آخذين معهم عدد قليل من أشيائهم. 

إعاقة الوصول إلى مرافق الصحة والتعليم وإعاقة حرية الحركة وإعاقة إجراءات المعامالت الرسمية لألحوال 

ال أصدرت مصلحة األحونسانية المالية مثل إعانات اإليجار. اإلالمساعدات أو التأثير على قدرة استالم المدنية 

بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والشركاء القانونيين المدنية والسجل المدني 

ميالد في  شهادة 555وبطاقة شخصية وطنية  3,108إجمالي عدد والوزارات الحكومية والسلطات المحلية 

 م. 2019األشهر الستة األولى لعام 

 

 االستجابة لالجئين
تم إجراء مسح لتقييم األطفال الذين لم يلتحقوا بالمدارس في حي البساتين بمحافظة عدن خالل شهر يونيو 

طفل الجئ يتراوح أعمارهم ما بين ثمانية عشر  368 عدد إجماليتم تحديد وواألسبوع األول من شهر يوليو. 

ادمة وسوف يتم تسجيلهم للسنة الدراسية القسنة وخمسة عشر سنة. سوف يخضع هؤالء األطفال الختبارات تقييم 

وسوف يستلمون األزياء المدرسية الرسمية والحقائب المدرسية. تدعم المفوضية السامية نظام التتبع في ثالث 

 ارس ابتدائية حيث يقوم مستشاري المدارس بمراقبة األطفال المنقطعين عن الدراسة وإحالتهم إلى شريكمد

الحماية التابع للمفوضية السامية )انترسوس(. وبعدئذ سوف تستجيب انترسوس الحتياجات الطفل من خالل 

 بالزيإلى المدرسة وتزويدهم  معالجة فقر األسرة وعمالة األطفال والزواج المبكر وأيضاً تشجيعهم للعودة

 مطفل تم تحديده 1500سوف يتم دعم  2020-2019والحقائب. في السنة الدراسية القادمة  المدرسي الرسمي

السنة في  طفل الجئ لم يلتحقوا بالدراسة 1000مساعدة  تتممن خالل أنشطة الحماية بواسطة هذه اإلجراءات. 

  الدراسية السابقة.

 

ي مخيم . فللخوف يؤثر على صحة الماليين في اليمن السيما األطفال ا  مثير يستمر سوء التغذية ليكون عامال  

ديهم لوكذلك يستفيد الالجئون من األغذية العامة الموزعة من قبل برنامج الغذاء العالمي.  لحج،خراز بمحافظة 

القدرة إلى الوصول إلى برامج التغذية التي تعالج سوء التغذية لألطفال ما دون سن الخامسة واألمهات الحوامل 

والمرضعات من خالل توزيع الغذاء الجاهز لالستخدام من منظمة اليونيسيف لمعالجة سوء التغذية الحاد الشديد 

 ية العالمي. إلى جانب الخليط من القمح والصويا من برنامج األغذ

طفل الجئ ونساء حوامل ومرضعات وأفراد ضعفاء من  1355استفاد  ،2019في النصف األول من عام 

طفل  119إدخال  مؤخراً  وتم التكميلية،المجتمع المضيف القاطنين بالقرب من مخيم خراز من برنامج التغذية 

 إلى برنامج سوء التغذية الحاد. 

محيط لتدعم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين موظفي الصحة المجتمعية إلجراء فحوصات 

العلوي المستخدمة لتقييم الحالة الغذائية وإحالة الحالة وتنفيذ برامج توعوية حول فوائد الرضاعة -الذارع األوسط

 . والرضعالطبيعية وبرامج تغذية المواليد 

 

 ة: األرقام الرئيسي

 

 

 مليون 24.1
 شخص بحاجة لمساعدة

 

 

 مليون 3.65
 1م2015منذ مارس  نازح

 مازالوابالمائة  80أكثر من  

 نازحين ألكثر من عام

 

  

 53,240  
 م2019أسرة منذ يناير 

  

 

 مليون 1.28
  2عائد من النزوح

  

 

265,785 
  الجئ

9,853  
 طالب لجوء 

 

 

 

 

 التمويل: 

 دوالر مليون 198,6 

 م 2019مطلوب لعمليات المبلغ ال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مليون دوالر 90.6 
 م 2019يوليو  15حتى  مستلمة

  

 
 م 2019مصفوفة تتبع النزوح مارس  –منظمة الهجرة الدولية  1
 م 2019يوليو  21مصفوفة تتبع النزوح  –منظمة الهجرة الدولية  2

 

 

 

ما تم تمويله 

46% 

فجوة تمويلية 

54% 

مفوضية السامية لألمم المتحدة لل موظف ميداني تابع

يقوم بأخذ المقاسات استعدادًا لتركيب لشئون الالجئين 

 وحدات إسكان الالجئين في محافظة عمران. 


