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 لنازحين داخليا  لألشخاص ااالستجابة 

تراقب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عن كثب التطورات في المحافظات اليمنية 

الجنوبية ، حيث أن االشتباكات التي حدثت في اآلونة األخيرة في عدن قد تسببت في قلق شديد في أوساط 

وقد  .السامية المعنيين ، بما في ذلك الالجئين وطالبوا اللجوء واألشخاص النازحين داخليا  شركاء المفوضية 

أشارت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين إلى تزايد المخاوف وسط األشخاص النازحين داخلياً 

، من مصادرة بطاقات هويتهم واالعتقاالت والترحيل ، على األخص أولئك القادمين من المحافظات الشمالية 

القسري ، والتي تعيق حرية الحركة لألشخاص النازحين داخلياً والوصول إلى الخدمات. وتقوم المفوضية 

السامية وشركاء كتلة الحماية بمراقبة الحماية والمساعدة واالستشارة القانونية ، فضالً عن مناصرة السلطات 

ين وطالبي اللجوء واألشخاص النازحين داخلياً مستمرون في تمتعهم بحقوقهم الفردية وتتم لضمان أن الالجئ

 حمايتهم. 

في األجزاء األخرى من اليمن يستمر توزيع مساعدات الطوارئ لألشخاص النازحين داخليا  المتضررين من 

ستمر النزوح بسبب . ففي محافظة صعده تم اإلبالغ بأن هنالك حوالي عشرة جبهات مشتعلة ويالصراع

 YDFكها يالعنيفة على األرض. وقامت المفوضية ، عبر شر واالشتباكاتالضربات الجوية والرمي بالقذائف 

من المواد المنزلية األساسية في مديرية الصفراء وسط المحافظة. وفي محافظة الجوف  418بتوزيع ما جملته 

 1,200، بتوزيع المواد المنزلية األساسية لعدد  YARDالمجاورة ، قامت المفوضية السامية عبر شريكها 

 أسرة من النازحين داخلياً في مديرية برط العنان الشمالية الغربية. 
 

وتتابع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 

الالجئين وشركائها التقارير التي ذكرت بأن 

أسرة قد فرت من منطقة  400هناك حوالي 

 إلىفي مديرية المعافر بمحافظة تعز البيرين 

ع ووفقاً لفريق التتب. مديرية الشمايتين المجاورة

السريع التابع لمنظمة الهجرة الدولية ، فإن هذا 

من عشرة بالمائة من مجمل السكان يمثل أكثر 

أسرة( منذ بداية عام  4,184النازحين من تعز )

. وبينما تجرى عمليات تحقق من أعداد 2019

األسر النازحة تقوم المفوضية السامية لألمم 

 المتحدة لشؤون الالجئين بمشاركة شركاء الكتلة

باالستجابة بتوفير الغذاء والماء ومأوى 

 الطوارئ. 
 

ة والسيول المتدفقة في جميع أنحاء اليمن في جلب البؤس لألشخاص المعنيين ، راألمطار الغزياستمرت 

على وجه الخصوص في المديريات الشمالية الغربية للحديدة ، مع توقع هطول المزيد من األمطار في 

وتوزيع منظمة جيل البناء شريك المفوضية السامية عملية تقييم عاجلة لالحتياجات . أجرت األسابيع القادمة

مأوى طارئ لمواجهة فقدان المأوى والممتلكات. وفي المديريات  511من المواد المنزلية األساسية و  1,040

ى الطارئ. وفي أسرة بالمواد المنزلية األساسية والمأو 550الجنوبية لمحافظة تعز ، تمت مساعدة ما جملته 

بتوزيع منظمة التنمية المستدامة عمران ، قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين عبر شريكا 

مشمع بالستيك ، كإجراء طارئ ، لمواقع األشخاص النازحين داخلياً التي تضررت باألمطار  254ما جملته 

التي هطلت مؤخراً في العديد من المواقع. وتستجيب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أيضاً 

ة ومعدات مأوى الطوارئ وتعزيز عمليات التحقق المسبق للمواد المنزلية األساسي التوطينباالستجابة إلعادة 

 في المناطق المتضررة. 
  

 لالجئين  االستجابة
قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وشركائها بدعم الحكومة اليمنية في حملتها 

ا في ذلك منطقة الوطنية الشاملة للتحصين ضد الكوليرا والتي استهدفت محافظات تعز والضالع وعدن ، بم

وهذه الحملة من منزل إلى منزل تم تنظيمها بمشاركة وزارة الصحة ومنظمة الصحة البساتين المجاورة. 

شخص ، بما في ذلك الالجئين وطالبو اللجوء  9,634العالمية ، وقد وصل عدد المستفيدين منها حوالي 

 واألشخاص النازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة. 
 

 

 األرقام الرئيسية: 

 

 

 مليون 24.1
 شخص بحاجة لمساعدة

 

 

 مليون 3.65
 1م2015منذ مارس  نازح

 مازالوابالمائة  80أكثر من  

 نازحين ألكثر من عام

 

  

 53,240  
 2م2019أسرة منذ يناير 
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 التمويل: 

 دوالر مليون 198,6 

 م 2019مطلوب لعمليات المبلغ ال

  

 

 

 

 

 

 

  
  

 مليون دوالر 96.9 
 م 2019 أغسطس 15حتى  مستلمة
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ما تم تمويله 

51% 

فجوة تمويلية 

49% 

ولدان يقفان في العراء في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز ، أمام ممتلكاتهما 

المفوضية السامية لألمم المتحدة  –التي استطاعا حملها. )الوحدة التنفيذية 

 لشؤون الالجئين(


