
تعّرف فريق المنظمة الدولية للهجرة المعني بمصفصفصوفصة   

رفد المهاجرين في اليمن خالل الفترة المشمولة بالصتصيصريصر 

أسرة نازحة في مديرية اليبيطة مصن الصنيصن فصروا  081الى 

من منازلهم بعد اشتصبصاتصاس مسصلصحصة فصنصيصفصة فصي الصمصنصاطصق 

و تيوم المنظمة الدولصيصة الحدودية بين محافظتْي لحج وتعز. 

للهصجصرة بصمصد ااسصر الصنصازحصة بصخصدمصاس الصمصيصا  والفصرف 

   الفحي والمأوى والمواد غير الغنائية.

 حمالت توعية حول الهجرة غير النظامية واالتجار بالبشر في أوبوخ، جيبوتي.

 )فورة: المنظمة الدولية للهجرة جيبوتي(.  6102المنظمة الدولية للهجرة  © 

شصخصا الصى  108811فصبصرايصر  01وفصل الصى حصدود   

والى جيبوتي والفومال وإثيوبيا والسودان قادمين من اليمن. 

فردا المسافدة الصمصتصعصلصيصة بصمصا  600111اآلن، تليى أتثر من 

   بعد الوفول من طرف المنظمة الدولية للهجرة.

 أهم المواضيع

1 

 لألزمة في اليمناإلستجابة اإلقليمية 

 المنظمة الدولية للهجرة
  6182 فبراير 81 تقرير حول الوضع االنساني في اليمن،

أطصلصيصس الصمصنصظصمصة الصدولصيصة لصلصهصجصرة نصدا  صا   
. 6102اإلقليمي المنيح بخصفصوا الصيصمصن لصعصام 

وبموجب خطة لالستجابة اإلنسانية للصيصمصن وخصطصة 
االستجابة اإلقليمية لالجئين و المهصاجصريصن، تصدفصو 
المنظمة الدولية للهجرة المجتمص  الصدولصي لصتصوفصيصر 

مليون دوالر أمريتي و نلك لتوفير مزيصد  06128
من المسافصدة اإلنسصانصيصة مصتصعصددة الصيصطصافصاس فصي 

الصتصغصنيصة والصحصمصايصة والصمصيصصا  مصجصاالس الفصحصة و 
والفرف الفحي، والمأوى في حاالس الطصوار  

 .و المواد غير الغنائية

  الوضع العام

شخا حتفهم  20111ليي أتثر من في جمي  أنحا  اليمن ، وال سيما في فدن، تعز والمناطق المحيطة بفنعا . ان  شا ال يزال الوض  اامني 
٪ من الستان(  م في حاجة إلى 86مليون شخا )أو  6026شخا. تما أن ما ييدر بنحو  028111، و جرح أتثر من 6102منن مارس 

مليون  شخا يعانون من نيا شديد في اامن  122مليون شخا يعانون من نيا اامن الغنائي )بما في نلك  0080مسافداس إنسانية: 
مليون شخا من دون رفاية فحية مناسبة، و  0020مليون شخا يفتيرون إلى الميا  النظيفة أو خدماس الفرف الفحي،  0.20الغنائي(، 

 مليون شخا فلى ااقل  قد فروا من ديار م. 621
 

دوالر بغرض تيديم المسافداس اإلنسانية  .0618811810ونلك بالدفوة الى توفير  6102أطليس المنظمة الدولية للهجرة ندا  ا اإلقليمي لسنة 
 في اليمن والمنطية. وترتز قطافاس التدخل التي اقترحتها المنظمة الدولية للهجرة فلى الفحة، التغنية، الحماية، الميا  والفرف الفحي،

لالستجابة  المنيحةاإلقليمية للخطة المأوى في حاالس الطوار ، والمواد غير الغنائية. و ينسجم  نا الندا  م  االستراتيجياس والتدخالس العامة 
 2  6102فبراير  08التي أطليس في خطة االستجابة اإلنسانية لليمن ، و6102التي تم اطالقها في ديسمبر  بخفوا اليمن لالجئين والمهاجرين

 بنا:لإلتصال 

 prd@IOM.INTقسم االستجابة والتأ ب             

 drd@iom2intقسم العالقاس م  الجهاس المانحة  

+002662101.200   http://www2iom2int/countries/yemen 

http://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/yemen/IOM-Yemen-Regional-Refugee-and-Migrant-Response-Plan-2016-AR.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/country/docs/yemen/IOM-Yemen-Regional-Refugee-and-Migrant-Response-Plan-2016-AR.pdf
mailto:DRD@IOM.INT
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 استجابة المنظمة الدولية للهجرة

  اانشطة اإلنسانية في اليمن

  الميا  والفرف الفحي والنظافة العامة

أنشطة المنظمة الدولية للهجرة المتعلية بالميا  والفرف بلغ فدد المستفيدين من 
شخفا من النازحين و المتضررين من  28081.2، 6102مارس  62الفحي منن 

فتى( و نلك  028102فتاة و  018881رجال،  6268800امرأة،  6028061النزاع )
في محافظاس أبين، فدن، الضال ، الجوف، حضرموس، إب، لحج، و فنعا ، وشبوة. 

 لتر من الما  يوميا للشخا الواحد.  02تما توفرالمنظمة الدولية للهجرة ما معدله 

 
 أبين

 88011قامس المنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة المشمولة بالتيرير بنيل ما مجموفه 
لتر من الما  يوميا إلى مستشفى لودر )مديرية لودر( ومستشفى أحور )مديرية أحور(، 

 فردا. 680ليستفيد منه ما مجموفه 
  

 الضال 
لتر من الما  يوميا  060111فبراير  01و  0وفرس المنظمة الدولية للهجرة فيما بين 

 شخا.  011إلى مستشفى النفر في مدينة الضال ، ليفل الما  إلى ما ييرب من 
 

 شبوة
لتر من الما  يوميا  018111وزفس المنظمة الدولية للهجرة في ااسبوفين الماضيين 

فرد، تما تم  121فلى مستشفى فتق ومرتز غسيل التلى لها، مما متن من مسافدة 
لتر من الما  فلى مستشفى فزان ومرتز غسيل التلى بها )مديرية  610111توزي  

 فردا. 081ميفعة(، ليستفيد منها 
  

 تعز
لتر من  610111وافلس المنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة المشمولة بالتيرير نيل 

الما  لتسعة مواق  للميا  في مديرية المظفر واليا رة بشتل يومي، ليفل بنلك الما  إلى 
 شخا.  08012

 
 

 لحج
خالل الفترة المشمولة بالتيرير، تعّرف فريق المنظمة الدولية للهجرة المعني بمففوفة 

أسرة نازحة في منطية اليبيطة، من النين فروا من منازلهم  081رفد المهاجرين فلى 
بعد اشتباتاس مسلحة فنيفة في المناطق الحدودية بين محافظتْي لحج وتعز. تما وزفس 

حزمة ترامة فلى النسا  تحتوي فلى أوشحة، وفباياس، و مالبس  081المنظمة 
نازحا. وفالوة فلى نلك، وزفس  0..داخلية، وأمشاط، ومرايا في المديرية فلى 

أسرة من ااسر  1.لتر من الما  فلى  211حاوية سعة الواحدة منها  1.المنظمة 
 08111ااشد ضعفا. تما أقامس المنظمة نيطة ميا  وقامس بترتيب خزان للميا  سعته 

التي تم التعرف فليها(. ويجري 081أسرة أخرى ضعيفة )من بين ااسر  01لتر لفائدة 
 اآلن تزويد نيطة الميا   ن  بالميا  بشتل يومي. 

 
 

 المأوى والمواد غير الغنائية

 
نازح في فدن، أبين،  018268قامس المنظمة الدولية للهجرة منن بداية اازمة بمسافدة 

لحج، حضرموس، شبوة، الضال ، فعدة، تعز، وسيطرى  و نلك من خالل توفير الدفم  
 المأوى والمواد غير الغنائية.المتعلق ب

 
 تعز

حزمة من المواد  011وزفس المنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة المشمولة بالتيرير 
غير الغنائية التي تحتوي فلى فرش وبطانياس وأواني للمطبخ وحبال وأغطية بالستيتية 

 -نازح في تعز )ديرية اليا رة، المظفر، وفالح  68011وحاوياس بالستيتية فلى 
 المديرياس الثالث التي تي  حاليا تحس الحفار(. 

 
 لحج

حزمة من المواد  081فبراير  01-10وزفس المنظمة الدولية للهجرة في الفترة من 
غير الغنائية والمأوى تحتوي فلى فرش وبطانياس وأواني للمطبخ وحبال وأغطية 
بالستيتية وأحواض للغسيل و وحاوياس بالستيتية في مديرية اليبيطة بمحافظة لحج 

نازح من النين فروا مؤخرا من منازلهم بعد اشتباتاس مسلحة فنيفة في  0..فلى 
 المناطق الحدودية بين محافظتي لحج وتعز.

   

 الفحة 

شخا من النازحين والستان المتضررين من  0108820فبراير، استفاد  01الى غاية 
النزاع في أبين، فدن،  الضال ، حجة، الحديدة، إب، فعدة، فنعا ، وشبوة من 
المسافدة الفحية التي تيدمها المنظمة الدولية للهجرة بما في نلك المسافدة الطبية في 
حاالس الطوار  والرفاية الفحية ااولية، وخدماس الفحة اإلنجابية، والفحة 
النفسية، والدفم النفسي االجتمافي، و تطوير الفحة، ومعالجة سو  التغنية الحاد.

  
 

 فدن
مايو من خالل توفير المسافداس  66تيوم المنظمة الدولية للهجرة بدفم مستشفى 

فبراير  01و  0الفحية للنازحين والستان المتضررين من النزاع في فدن. ففيما بين 
 62فتاة و  00رجال و  .0امرأة و  66حالة طبية في المستشفى ) 011تم فالج 

فتى(. وفالوة فلى نلك، وافلس العياداس الفحية المتنيلة التابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة في مديرية دار سعد والبريية توفير الرفاية الفحية ااولية للنازحين، و بنلك 
يفل فدد المستفيدين من الرفاية الفحية ااولية خالل الفترة المشمولة بالتيرير الى 

 فتى(.  200فتاة و  220رجال،  680امرأة،  112نازح ) 60061
  

فتاة و  0.1رجال و  600امرأة و  211فردا ) 08021وفالوة فلى نلك، شارك 
فتاة  00حالة سو  التغنية ) 08فتى( في دوراس التوفية الفحية، تما تم فالج  .66
فتيان( من خالل اإلدارة المجتمعية لبرنامج سو  التغنية الحاد التاب  للمنظمة  1و 

 الدولية للهجرة.
  

 أبين 
نازح في  00012قامس المنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة المشمولة بالتيرير بفحا 

فتى(. باإلضافة إلى  .61فتاة و   6.0رجال،  .61امرأة،  220مستشفى الرازي )
حالة سو  التغنية من خالل  021نلك، قامس العياداس المتنيلة في مديرية أحور بعالج 

اإلدارة المجتمعية لبرنامج سو  التغنية الحاد التاب  للمنظمة الدولية للهجرة، بما في نلك 
حالة سو  تغنية  22فتى(، و  02فتاس و  22حالة سو  تغنية حاد متوسطة ) 016

 02فتى(. تما قامس المنظمة الدولية للهجرة أيضا بتطعيم  00فتاة و  60حاد شديدة )
طفال دون سن الخامسة من خالل المباد   016طفال دون سن الخامسة، وفالجس 

 21التوجيهية لإلدارة المتتاملة امراض الطفولة، ووفرس خدماس الفحة اإلنجابية إلى 
 امرأة.

 
 شبوة

حالة سو   012قامس المنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة المشمولة بالتيرير بمعالجة 
العالجي المخفا لنلك.  هافتى( و نلك من خالل برنامج 022فتاة، و  601تغنية )

طفل  282طفل دون سن الخامسة، تما تم فالج  001باإلضافة إلى نلك، تم تطعيم 
دون سن الخامسة من خالل المباد  التوجيهية المتتاملة امراض الطفولة، وقدمس ل 

 امرأة خدماس الفحة اإلنجابية.  006
 

 لتر من المياه على معظم النازحين ضعاف الحال في مديرية القبيطة بمحافظة لحج. 011توزيع  حاويات من 

 )فورة: المنظمة الدولية للهجرة اليمن( 6102المنظمة الدولية للهجرة  © 

http://www.iom.int/countries/yemen
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 الضال  
حالة طبية  88001فبراير بمعالجة  01-10قامس المنظمة الدولية للهجرة في الفترة من 

و نلك من خالل فياداتها المتنيلة المنتشرة في مديرياس الضال ، االزرق، الحفين، 
مستفيد،  28682الشعيب، و جحاف. تما قامس المنظمة بأنشطة التوفية الفحية ل

حالة سو  تغنية من خالل اإلدارة المجتمعية لبرنامج سو  التغنية الحاد  020وفالجس 
 طفل. 108التاب  للمنظمة، و قامس بتطعيم 

 
 فعدة

توافل المنظمة الدولية للهجرة تيديم المسافدة الفحية الطارئة للنازحين والستان 
المتضررين من النزاع من خالل فياداتها الفحية المتنيلة في مديرياس الففرة و 
تتاف، وسحر. و في ااسبوفْين الماضيْين، قدمس المنظمة الرفاية الفحية الطارئة ل 

فتى(. باإلضافة إلى   026فتاة، و  006رجال،  010امرأة و  022نازح ) 00000
فتى( جلساس  81فتاة،  و  82رجال، و  80امراة، و  628فردا ) 202نلك، حضر 

 1إناث و  8حالة سو  تغنية ) 02التوفية الفحية. وفالوة فلى نلك، تم فالج 
 نتور(.

  
 الحديدة

، لم تتمتن العياداس الفحية المتنيلة للنازحين وغير م من 6102منن أواخر يناير 
المجتمعاس المتضررة من النزاع في الحديدة من الن اب إلى المناطق التي تم تتليفها 
للعمل بها ونلك بسبب الييود فلى الحرتة التي تفرضها السلطاس الحتومية المحلية. و 
خالل الفترة المشمولة بالتيرير، استأنفس المنظمة الدولية للهجرة تيديم المسافدة الفحية 
للنازحين والستان المتضررين من النزاع في الحديدة من خالل العياداس المتنيلة في 

رجال و  00امرأة و  22حالة طبية ) 0.2مديريتْي الزيدية و اليناوا، ان تم فالج 
  شخفا من جلساس التثييف الفحي. .0فتى(، واستفاد  .0فتاة و  21
 

 الحماية

 فنعا 
فبراير بتنظيم دورة تدريبية لالسعافاس  00-11قامس المنظمة الدولية للهجرة  فيما بين 

االولية للمتطوفين النين يعملون في مساحاس فديية لألطفال تابعة للمنظمة الدولية 
 رجال(. 66نسا  و  1للهجرة. و قد شارك في  ن  الدورة تسعة وفشرون فردا )

  

  مسافدة المهاجرين في اليمن

مهاجرا من ضعاف الحال من المسافدة في الرفاية  010112استفاد منن بداية اازمة 
 الفحية التي تيدمها المنظمة الدولية للهجرة في تل من فدن، و الحديدة، وفنعا ،

  
 فدن 

فتى( ثم  60رجال و  20مهاجرا اثيوبيا ) 88فبراير فلى  01و  0تم التعرف فيما بين 
وق  تسجيلهم جوار المسجد في البساتين. باإلضافة إلى نلك، تم تيديم الرفاية الفحية 

 فتى(. 01رجال و  10حالة طبية ) 1.المنينة للحياة ل 

  
حزمة من مستلزماس النظافة  06فبراير، وزفس المنظمة الدولية للهجرة  00و في 

رجال  8نسا  و  0مهاجرا ) 06تحتوي فلى الشامبو والفابون ومعجون ااسنان فلى 
( من إثيوبيا والسودان يعيشون م  أسرة حاضنة. تما تليس النسا  أيضا معداس 0و طفل

  الترامة.  
 الحديدة 

قام فريق المسافدة والحماية التاب  للمنظمة الدولية للهجرة في ااسبوفْين الماضيْين 
فتى( في نيطة  00فتاة و  0رجال،  21امرأة و  0مهاجرا اثيوبيا ) 12بتسجيل 

 0رجال و  02مهاجرا اثيوبيا )امرأتين،  21االستجابة للمهاجرين. و يتم اآلن ايوا  
أطفال( في نيطة االستجابة للمهاجرين، تما يييم ثالثة مرضى في مستشفى المحافظة 
الرئيسي، وجميعهم يتليون الغنا  اليومي والمسافدة في الميا  والفرف الفحي من 
قبل المنظمة الدولية للهجرة. وخالل الفترة المشمولة بالتيرير، تليى أيضا العشرون 
مهاجرا من النتور النين يتم ايواؤ م في نيطة االستجابة للمهاجرين و النين  م في 
حاجة إلى مسافدة طبية حزماس من مستلزماس النظافة تحتوي فلى زيس الشعر، 
والشامبوا، ومعجون ااسنان، والفازلين، وقوالب الفابون. باإلضافة الى نلك تليس 

 النسا  مجموفاس الترامة.
 

  
 01-10فتى( فيما بين  02فتياس و  0رجال و  622امرأة،  00مهاجرا ) 688استفاد 

مهاجرا قدمس لهم الرفاية  6.فبراير من خدماس الرفاية الفحية الطارئة، بما في نلك 
 الفحية داخل مرتز االحتجاز في محافظة الحديدة. تما وافلس المنظمة الدولية للهجرة
توفير خدماس الفحة النفسية و الدفم النفسي و االجتمافي للمهاجرين في الحديدة، 

جلسة فردية، باإلضافة إلى أرب  جلساس جمافية حضر ا ما معدله  60حيث أجريس 
 مهاجرا في تل جلسة.  01

   
فبراير بعيد تس   01و  0وفالوة فلى نلك، قامس المنظمة الدولية للهجرة فيما بين 

دوراس توفوية حول مخاطر الهجرة غير النظامية والتهريب والتجنيد العستري  لفائدة 
 المهاجرين الني يتم ايواؤ م في نيطة االستجابة للمهاجرين. 

  
 فنعا  

تعرفس المنظمة الدولية للهجرة خالل الفترة المشمولة بالتيرير فلى مهاجر إثيوبي واحد 
من النتورثم قامس بتسجيله. و يييم حاليا تسعة مهاجرين من النتور )بما في نلك الرجل 
المسجل حديثا( م  أسرة حاضنة. و قد قدمس لجمي  المهاجرين التسعة الفنادل 
ومستلزماس النظافة التي تحتوي فلى ميا أظافر، والشامبوا، والفابون، ومعجون 

 ااسنان، وأطباق، وحفاظاس للفابون، وفازلين.
  

 2و  6وفالوة فلى نلك، تليى خالل الفترة المشمولة بالتيرير تسعة مهاجرين )امرأتْين 
( المسافدة الطبية من خالل العيادة الفحية المنشأة حديثا التابعة 6رجال وفتيْين 

للمنظمة الدولية للهجرة، ان تليى ستة مهاجرين خدماس الفحة النفسية والدفم النفسي 
واالجتمافي من خالل جلساس فردية، تما شارك ثمانية مهاجرين في جلساس جمافية 

 للفحة النفسية والدفم النفسي واالجتمافي.
  

   اليادمون من اليمن إلى اليرن اافرييي

شخا الى جيبوتي والفومال والسودان وإثيوبيا  1088.2مارس  62وفل منن 
 قادمين من اليمن.

  
   القادمون الى جيبوتي
٪ 08٪ فائدون جيبوتيون، 2شخا الى جيبوتي ) 008101وفل حتى اآلن 
٪ من اليمنيين( فارين من النزاع في اليمن. و منن بداية اازمة، 22مهاجرين آخرين، و 

قدمس المنظمة الدولية للهجرة المأوى في حاالس الطوار ، والغنا ، والمواد غير 
الغنائية، والرفاية الطبية والمسافدة في النيل الجل موافلة السفر للمناطق االفلية الى 

 مهاجرا.  08800
  
مهاجرا اثيوبيا المسافدة من المنظمة الدولية  01فبراير، التمس  01و  0و فيما بين 

( 00( في مرتز المهاجرين االستجابة  في أوبوك، و)61للهجرة في العودة إلى بلد م: )
في مدينة جيبوتي. و يتليى جمي  المهاجرين االربعين المأوى والغنا  والخدماس الطبية، 

فبراير، تم نيل  .والمسافدة في استخراج الوثائق من المنظمة الدولية للهجرة. و في 
من مهاجرا إثيوبيا إلى السفارة اإلثيوبية في مدينة جيبوتي لمد م بالوثائق الالزمة.  26

فبراير تيديم المسافدة المتعلية بالنيل الجل موافلة السفر  06وفالوة فلى نلك، تم في 
طفل غير مفحوب بولي إلى المرتز  .6مهاجرا، بينهم  22للمناطق االفلية ل 

3 
www.iom.int/countries/yemen 
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الحدودي غاالفي اجل العودة إلى إثيوبيا. و حتى اآلن، تم توفير المسافدة المتعلية 
 مهاجرا.  08028بموافلة السفر اجل العودة إلى البلدان اافلية ل 

  
طفل غير  .6امرأة و  02مهاجرا بينهم  018و خالل الفترة المشمولة بالتيرير، شارك 

مفحوبين بنويهم في دوراس توفوية نظمتها المنظمة الدولية للهجرة حول مخاطر 
الهجرة غير النظامية و الوض  الرا ن في اليمن. وفالوة فلى نلك، حضر ما ييرب 

فردا من المجتم  المضيف دوراس المنظمة الدولية للهجرة حول االتجار  11من 
 بالبشر.

   
  القادمون الى الصومال

فردا فارين من الفراع في اليمن:  008122، 6102وفل الى الفومال منن مارس 
٪ من اليمنيين(. و حتى 00٪  مهاجرون آخرون، و 0٪ فائدون فوماليون، 88)

 8028.اآلن، وفرس المنظمة الدولية للهجرة المسافدة المتعلية بموافلة السفر ل 
شخا من بوساسو )بونتالند( وبربرة )الفومال( إلى مناطيهم اافلية، تما قامس 

  إحالة للمستشفى. 10شخا، من بينهم  68.20بفحا وفالج 
 

فبراير، وفلس سفينتان قادمتان من مينا  المتال الى مينا   01و  0: بين بونتالند
(، 021شخا، من بينهم فائدون فوماليون ) 612بوساسو تحمالن ما مجموفه 

فرد. وقد تم  618.02(. ليفل بنلك إجمالي فدد اليادمين إلى بونتالند .0ويمنيون )
أسرة ) 00تيديم المسافدة المتعلية بموافلة السفر اجل العودة إلى البلدان اافلية إلى 

شخا( من النين أفربوا فن رغبتهم في العودة إلى مناطيهم اافلية، بما في  061
(، لسعنود 1(، بيدوا )08(، أفغويي ).0(، وتيسمايو )61(، مارتا )26نلك  ميديشو)

 (2 6(، وإثيوبيا )6)
    

: ، غادرس خالل الفترة المشمولة بالتيرير أرب  سفن من مينائْي المعال أرض الصومال
مسافر، بمن فيهم 012والحديدة ووفلتا إلى مينا  بربرة وفلى متنهما ما مجموفه 

(، ليفل بنلك إجمالي فدد اليادمين إلى 12(، ويمنيون )01فائدون فوماليون )
فرد منن بداية اازمة. و قد قامس العيادة الطبية التابعة للمنظمة   8180.الفومال إلى 

مريض، وقدمس المسافدة المتعلية بموافلة  02الدولية للهجرة في مينا  بربرة بفحا 
فردا( من النين أفربوا فن  60أسرة ) 00السفر اجل العودة إلى البلدان اافلية إلى 

 (2   2(، وتيسمايو )1(،  رجيسا )06رغبتهم في السفر إلى ميديشو )
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 تحظى عمليات المنظمة الدولية للهجرة بدعم االطراف التالية:  



YEMEN CRISIS RESPONSE 

Movements and Arrival Assistance 

www.iom.int 

As of 18 February 2016
sources: IOM, UNHCR    feedback: prd@iom.int 

ARRIVALS 

IOM ASSISTED MOVEMENT 

14 Flights (Air Evacuation) *2,060 
01 Charter Flights to Ethiopia 144 Individuals 
11 Charter Flights to Sudan  1,454 Individuals 
02 Charter Flights to Somalia  367 Individuals 

* including 68 resettlement cases to Sweden and 22 cases to France, and 
5 pax on a commercial flight to Ireland 

12 Boats (Sea Evacuation) 2,257  
12 Boats Yemen - Djibouti 2,257 Individuals

168 Flights (Air Onward Transport) 1,952  
62 Routes to 40 Countries

 488 Trips (Land Onward Transport) 18,382  
in Somalia, Ethiopia, and Djibouti

IOM Humanitarian Evacuation Operations 

Evacuation Locations 

Air Evacuation and Onward Transportation Route 

Sea Evacuation and Onward Transportation Route 

Land Onward Transportation Route 

31,065 

arrivals in 
Somalia

6,083 

arrivals in 
Sudan 

Total individuals 
evacuated by IOM from 

Yemen to Sudan is  
1,454

4,717* 

arrivals in 
Ethiopia 

* This figure does not include arrivals 
through onward transportation from 
Djibouti, Sudan and Somalia to 
prevent double counting. 

Total arrivals of Ethiopians 
in the country is  7,540 

33,030 

arrivals in 
Djibouti

IOM POST-ARRIVAL ASSISTANCE 

DJIBOUTI *4,843

assistedarrived  individuals 

*  This figure does not include the daily provision of drinking water in port of Djibouti 

SOMALIA *15,285

assistedarrived individuals 

*  This figure does not include the provision of arrival refreshment to most of arrivals in Puntland 
and South Central region

 

SUDAN 1,454

assistedarrived individuals 

ETHIOPIA *2,493

assistedarrived individuals 

*  This figure does not include the assistance to arrivals through onward transportation from 
Djibouti, Sudan and Somalia to prevent double counting. In total IOM Ethiopia has assisted  
5,104 individuals

 

Post-arrival assistance includes provision of Shelter, WASH, NFIs, Food, Health 
Assistance, Transportation, Registration, Facilitating Documentation, and Reinsertion Grant. 

TOTAL ASSISTED 24,075

assistedarrived individuals

This map is for illustration purposes only. Names and boundaries 
on this map do not imply official endorsement or acceptance by 
IOM.  

TOTAL ARRIVALS 74,895 

In Djibouti, Somalia, Sudan, and Ethiopia 
individuals
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