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التوزيعات في حاالت الطوارئ في اليمن
مايو 2020

لماذا التوزيع في حاالت الطوارئ؟

في اليمن،

أجبرت ست سنوات من الحرب أكثر من  4ماليين شخص على ترك
منازلهم .اضطرت األسر األكثر فقرا إلى االستقرار في مناطق

مفتوحة أو مبان عامة غير مكتملة كمالذ أخير .بالنسبة لهذه

األسر ،فإن تأمين مأوى أساسي ال ُيعد فقط مسألة تتعلق
بالسالمة الجسدية ولكن أيضا بالكرامة والخصوصية والحد

األدنى من الحماية .تقدم المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين المساعدة لتمكين هذه األسر من وضع سقف

فوق رؤوسهم وتوفير الحد األدنى من األدوات ألفرادها للنوم
والغسيل والطهي .تقود المفوضية كتلة المأوى  /المواد

ساعدت المفوضية هذه األسرة النازحة مؤخرا في مدينة صعدة بمستلزمات اإليواء في
حاالت الطوارئ والفرش والبطانيات وطقم أدوات المطبخ وغيرها من المواد األساسية.

غير الغذائية ،وبالتعاون مع الشركاء ،توفر المأوى في

حاالت الطوارئ واألدوات المنزلية األساسية للنازحين

داخليا والعائدين واألسر المضيفة األشد ضعفا ،بعد عملية
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دقيقة للتحقق من االحتياجات وتقييمها.
 14.9مليون دوالر أمريكي

في عام  ،2020سيتم تزويد

105,000

المنزلية األساسية ،وستحصل

ممول

أسرة باألدوات

26,200

٪37

أسرة على

مستلزمات اإليواء في حاالت الطوارئ ،وستتم مساعدة
 14,750أسرة من األسر التي نزحت ألكثر من عام بمأوى
طويل األجل (وحدة المأوى االنتقالي)

 23.7مليون دوالر أمريكي
غير ممول

%63

األنواع المختلفة لوحدات المأوى الطارئة
قامت المفوضية بتكييف تصميم وحدات اإليواء مع المناخ والثقافة المحلية وتوافر المواد في السوق المحلية .من خالل الحصول على مواد

المأوى محليا ،فإن المفوضية ال تسعى فقط لتعزيز االقتصاد المحلي ولكن أيضا لتعزيز االكتفاء الذاتي والعالقة المتناغمة بين المجتمعين.

وحدة المأوى الطارئة هي المأوى المعياري للمفوضية والذي يتكون من صفائح
من القماش المشمع البالستيكية وحبال السيزال .تدوم هذه الوحدات فترة تصل إلى
ستة أشهر ويتم توزيعها كحل طارئ لألسر التي نزحت مؤخرا.

تهامة هو نوع من وحدة المأوى الطارئة ،مع طبقة إضافية من أوراق النخيل
(الخزف) التي يتم إنتاجها من قبل النازحين داخليا وأفراد المجتمع المضيف .هذا
المأوى أكثر مالءمة للمناخات الحارة والرطبة في محافظات الساحل الغربي،
وتسهل ترقيته إلى وحدة المأوى االنتقالي.
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يتم بناء وحدة المأوى االنتقالي باستخدام أنابيب حديدية ومواد محلية .تتحمل هذه

المشاركة الفعالة لألسر النازحة داخليا واألسر في المجتمعات المضيفة في إنتاج

الوحدة الظروف المناخية القاسية ،مثل األمطار الغزيرة والرياح القوية والرطوبة

الخزف (حصائر أوراق النخيل) لوحدة المأوى الطارئة لمناطق تهامة ووحدة

والحرارة .يمكن أن يدوم حل المأوى طويل المدى هذا لمدة تصل إلى خمس سنوات

المأوى االنتقالي يحقق دخال لألسر ،وخاصة للنساء اللواتي يعشن في المناطق

مع الصيانة المناسبة.

الريفية.

تم اختيار األدوات المنزلية األساسية أو المواد غير الغذائية لتتواءم مع االحتياجات

وحدات إسكان الالجئين هي نتاج للتعاون بين المفوضية والمؤسسة االجتماعية

الثقافية والمالحظات المباشرة المقدمة من النازحين داخليا .يتم منح فراش وبطانية
لكل فرد من أفراد األسرة ،بينما تحصل كل أسرة على مصباح شمسي وطقم أدوات
المطبخ .يمكن إضافة ناموسية حسب المنطقة.

 Better Shelterومؤسسة إيكيا .يمكن استخدامها ألغراض مختلفة :سكن لألسر أو
كهياكل عامة مثل المستشفيات والمدارس.
© جميع الصور مقدمة من المفوضية.

العمل مع الشركاء

جهات االتصال
ون-نا تشا

مسؤولة العالقات الخارجية وإعداد التقارير

chaw@unhcr.org

هاتف+967 (0) 1469771 :
ماري جويل جين تشارلز

للمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة بوابة عمليات المفوضية في اليمن
أو متابعة المفوضية في اليمن على:

مساعدة مسؤولة العالقات الخارجية
jeanchar@unhcr.org

هاتف+967 223 1441 :
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