


تتبنى المنظمة الدولية للهجرة مبدأً مفاده أن الهجرة اآلمنة واإلنسانية والمنظمة تعود بالنفع على كل من المهاجرين والمجتمع.

واجــه اليمــن منــذ مــارس 2015 العديــد مــن التحديــات الخطيــرة نظــرا للعواقــب القاســية التــي نتجــت عــن الصــراع. ويتمثــل أحــد أكبــر 
التحديــات إلــى جانــب دمــار البنيــة التحتيــة فــي حركــة النــزوح الداخلــي الكبيــرة وكذلــك التراجــع االقتصــادي. إن هــذا الزمــن الصعــب 
يؤثــر علــى مالييــن اليمنييــن ســواء كانــوا مــن النازحيــن أو أفــرادا فــي المجتمعــات المضيفــة والذيــن يتســع كــرم ضيافتهــم الســتقبال مــن 
فقــدوا ممتلكاتهــم ومنازلهــم. إضافــة إلــى ذلــك تضــرب مثــل هــذه الصعوبــات بقســوة علــى المهاجريــن المتواجديــن فــي اليمــن، والحقيقــة 
أن اليمــن تســتخدم كثيــرا بمثابــة جســر بيــن القــرن األفريقــي والشــرق األوســط يعبــر عليــه المهاجــرون أمــال فــي إيجــاد فــرص أفضــل.

وهؤالء األشخاص هم المستفيدون والمستهدفون من تدخالت وأعمال المنظمة الدولية للهجرة في جميع مناطق اليمن.

فــي عــام 2016 حصــرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن أكثــر مــن 450 موظــف محلــي و11 موظــف دولــي موزعيــن فــي جميــع 
ــى  ــا عل ــوارئ الخاصــة به ــتجابات الط ــرة اس ــة للهج ــة الدولي ــزت المنظم ــتضعافا. ورك ــر اس ــم أكث ــن ه ــم لم ــم الدع ــد لتقدي ــق البل مناط
حمايــة المهاجريــن المســتضعفين واليمنييــن المتضرريــن مــن الصــراع والكــوارث الطبيعيــة مــن خــالل تقديــم مســاعدات إنســانية متعــددة 

القطاعــات.

أود أن أعبــر عــن شــكري لموظفــي المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن علــى جهودهــم الشــجاعة وســط الظــروف الصعبــة لالســتمرار فــي 
تقديــم المســاعدات إلــى النــاس فــي اليمــن، وكذلــك عــن عميــق تقديــري لجميــع الشــركاء والمانحيــن علــى التزامهــم وثقتهــم بنجــاح تقديــم 

الخدمات.

يســتعرض هــذا التقريــر ملخــص أعمــال المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن خــالل العــام 2016، وأتمنــى أن يكــون االطــالع عليــه وســيلة 
لإللمــام بأهــم إنجازاتنــا ونشــاطاتنا الجاريــة.

تســعى المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى تقديــم حيــاة كريمــة لجميــع البشــر فــي هــذا العالــم، وســتبذل المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن كل 
جهودهــا لتحقيــق ذلــك.

نتطلــع إلــى العــام 2017 لنســتمر فيــه فــي تحقيــق جهــود المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومســاعدة عــدد أكثــر مــن النــاس الذيــن هــم بحاجــة 
للمســاعدة خــالل هــذا الزمــن العصيــب مــن األزمــة فــي اليمــن.

المقدمة

لوران دي بوك

رئيس البعثة
 

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن



المنظمــة: تأسســت المنظمــة الدوليــة للهجــرة عــام 1951 ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي جنيــف العاصمــة السويســرية، وهــي إحــدى المنظمات 
ــن  ــن المهاجري ــى كل م ــع عل ــود بالنف ــة تع ــانية والمنظم ــدأ أن الهجــرة اإلنس ــزم بمب ــي مجــال الهجــرة، وتلت ــدة ف ــة الرائ ــة الدولي الحكومي

والمجتمــع.
 

تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع شــركائها مــن المجتمــع الدولــي علــى المســاعدة فــي مواجهــة التحديــات التشــغيلية المتصاعــدة للهجــرة، 
وتوســيع الفهــم حــول قضايــا الهجــرة، وتشــجيع التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة عبــر الهجــرة، ودعــم المعيشــة الســوية وحقــوق اإلنســان.

اشــتمل قــرار مجلــس المنظمــة الدوليــة للهجــرة رقــم 1309 بتاريــخ 24 نوفمبــر 2015 علــى طلــب إلــى مديــر عــام المنظمــة للتواصــل 
رســميا مــع األمــم المتحــدة مــن أجــل تحســين األســاس القانونــي للعالقــة بيــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة واألمــم المتحــدة. وفــي قــرار مجلــس 
المنظمــة رقــم 1317 بتاريــخ 30 يونيــو 2016، تــم اعتمــاد اتفاقيــة جديــدة بيــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة واألمــم المتحــدة والتــي نصــت 
علــى انضمــام المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى منظومــة األمــم المتحــدة كمنظمــة ذات اختصــاص. وأقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
هــذه االتفاقيــة عبــر قرارهــا رقــم 70/296 بتاريــخ 25 يوليــو 2016. ودخلــت االتفاقيــة حيــز الســريان فــي 19 ســبتمبر 2016 حيــن وقــع 

عليهــا كل مــن مديــر عــام المنظمــة الدوليــة للهجــرة وأميــن عــام األمــم المتحــدة.

بعــد انضمــام المنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى منظومــة األمــم المتحــدة كمنظمــة ذات اختصــاص فإنهــا قــد وافقــت بموجــب ذلــك علــى العمــل 
ــان 1 و2 مــن  ــا المادت ــوي عليه ــي تحت ــادئ الت ــق األغــراض والمب مــع األمــم المتحــدة ومنظماتهــا األخــرى للعمــل بشــكل متناســق لتحقي
ميثــاق األمــم المتحــدة لعــام 1945 والــذي يعتبــر بمثابــة أهــداف موجهــة للجميــع. كمــا أن المنظمــة الدوليــة للهجــرة أصبحــت ذات عضويــة 
كاملــة فــي آليــات تنســيق منظومــة األمــم المتحــدة علــى المســتويات العالميــة واإلقليميــة والمحليــة بمــا فــي ذلــك مجلــس الرؤســاء التنفيذييــن 

للتنســيق، واللجنــة العليــا للبرامــج، واللجنــة العليــا لــإلدارة، ومجموعــة األمــم المتحــدة اإلنمائيــة والبرامــج القطريــة التابعــة لهــا.

وتنفــذ المنظمــة الدوليــة للهجــرة بشــكل منهجــي إطــار حوكمــة الهجــرة ضمــن منهجهــا الدولــي إلدارة الهجــرة، واإلطــار عبــارة عــن أداة 
ــة  ــج مخصصــة تســتهدف تيســير حوكم ــب، وبرام ــدرات والتدري ــاء الق ــة بالسياســات، وبن ــم المشــورة المتعلق ــي تقدي ــه أنشــطتها ف لتوجي
الهجــرة. وقــد تــم إعــداد إطــار حوكمــة الهجــرة لتقديــم التوجيــه المتعلــق بالتعامــل مــع الهجــرة بأســلوب »موحــد وشــامل ومتــوازن، يدمــج 
بيــن التنميــة مــع وضــع االعتبــار المســتحق للنواحــي االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة وكذلــك احتــرام حقــوق اإلنســان«. وتســتخدم منظمــة 
الهجــرة الدوليــة فــي اليمــن اإلطــار لتيســير التخطيــط ورفــع التقاريــر مــع التركيــز علــى النتائــج الملموســة والقابلــة للقيــاس، بالتوافــق مــع 
ــة  ــذ اإلطــار التشــغيلي ألزمــة الهجــرة العالمي ــوم بتنفي ــة للهجــرة تق ــى أن المنظمــة الدولي ــة إل ــدى المنظمــة. إضاف ــج ل ــة إدارة النتائ منهجي
والــذي يقــوم علــى مبــدأ »أزمــة الهجــرة« ويهــدف إلــى تســجيل األنمــاط المعقــدة لحركــة التنقــل البشــرية التــي تنشــأ بســبب األزمــات. ويقــدم 
المفهــوم رؤيــة تحليليــة لفهــم األزمــات وتحديــد الثغــرات وتحســين االســتجابات بشــكل عــام، وبواســطة المنظمــة الدوليــة للهجــرة تحديــدا.

وقــد تــم إعــداد المنهــج فيمــا يخــص قــرارات الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة بشــأن »تعزيــز تنســيق المســاعدات اإلنســانية الطارئــة لألمــم 
المتحــدة« )A/RES/46/182 و A/RES/60/124(، ويعــد مكمــال لقــرارات اللجنــة القائمــة بيــن الــوكاالت والتــزام المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة ضمــن آليــة المجموعــة الدوليــة، ومراجعــة االســتجابة اإلنســانية لألمــم المتحــدة لعــام 2005، وبرنامــج األمــم المتحــدة التحويلــي.

المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن: فــي عــام 1999 أصبحــت اليمــن بلــدا عضــوا لــدى المنظمــة الدوليــة للهجــرة ووقعــت علــى اتفاقيــة 
مــع المنظمــة فــي 2001. وفــي عــام 2007 أسســت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بعثتهــا فــي البلــد وافتتحــت مكتبهــا فــي صنعــاء بعــد تأســيس 

مكاتــب فرعيــة فــي الحديــدة وعــدن وحــرض، ومركــز للمهاجريــن فــي حــرض ومركــز معاملــة الهجــرة فــي صنعــاء.
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المساعدة والحماية المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة إلى المهاجرين

المساعدات المنقذة للحياة للمهاجرين المتضررين من الصراع في اليمن
فــي عــام 2016 توســعت نشــاطات المنظمــة الدوليــة للهجــرة لمســاعدة وحمايــة المهاجريــن بشــكل كبيــر، وتضاعــف عــدد المهاجريــن 
الحاصليــن علــى مســاعدة المنظمــة مقارنــة بعــام 2015. وتمكنــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن القيــام بذلــك مــن خــالل نقــاط االســتجابة 
للمهاجريــن الخاصــة بهــا فــي عــدن والحديــدة، وزيــادة الحضــور المتنقــل علــى طــول ســاحل اليمــن، واالســتمرار فــي التواجــد فــي صنعــاء. 

وقــد اســتفاد 21,732 مهاجــر مســتضعف مــن المســاعدات الفوريــة الضروريــة المنقــذة للحيــاة كمــا تبيــن التفاصيــل فــي الجــدول.

تعــد اليمــن بلــد عبــور لــآالف مــن المهاجريــن الســاعين إلــى الحصــول 
علــى فــرص اقتصاديــة أفضــل فــي شــبه الجزيــرة العربيــة. وبالرغــم مــن 
ــد إال أن اليمــن شــهد مقــدم أكثــر مــن  وجــود صــراع متصاعــد فــي البل
100,000 مهاجــر خــالل عــام 2016 وهــو عــدد يتجاوزأعــداد القادميــن 
ــع  ــدة. وترج ــم المتح ــرات األم ــب تقدي ــي 2015 و2014 بحس ــدد ف الج
الغالبيــة مــن المهاجريــن إلــى دول القــرن األفريقــي وقــد تركــوا بلدانهــم 
ــرص  ــدام الف ــي وانع ــور البيئ ــي والتده ــتقرار السياس ــدم االس ــبب ع بس

االقتصاديــة.

فحــص أجرتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي 2016 يعانــي المهاجــرون بشــكل كبيــر مــن اإلســاءات الجســدية والنفســية حيــن يتــم اختطافهــم 
وأســرهم مــن قبــل الشــبكات اإلجراميــة. فعلــى ســبيل المثــال يجبــر المهاجــرون القاصــرون الذيــن ال يرافقهــم أحــد علــى أداء أعمــال فــي 
بيــوت المهربيــن وحولهــا حتــى يتمكنــوا مــن دفــع مبلــغ »تحريرهــم« إلــى المهربيــن بينمــا يتعــرض المهاجــرون اآلخــرون الذيــن يرفضــون 
ــة فــي  ــم اســتغاللهم للعمــل لســاعات طويل ــد مــن اإلســاءات الجســدية والنفســية. والذيــن ينجــون مــن االختطــاف قــد يت العمــل إلــى المزي
ظــروف قاســية وأحيانــا ال يحصلــون علــى أجــر يومــي أو شــهري. وبســبب عــدم معرفــة الكثيــر مــن المهاجريــن حــول ظــروف الصــراع 

فــي اليمــن يكــون ممكنــا أن يقــع الكثيــر منهــم فــي أماكــن الجبهــات أو يتعرضــون آلثــار القتــال الدائــر.

ويتعــرض المهاجــرون أثنــاء رحلتهــم إلــى أنــواع عديــدة مــن االســتغالل    
ــج ــا لنتائ ــة. ووفق ــبكات اإلجرامي ــن والش ــل المهربي ــن قب ــاءات م واإلس
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المساحات الصديقة لألطفال
اســتفاد 100,104 طفــل يمنــي )35,669 فتــاة و64,435 ولــد( مــن مجموعــة مــن أنشــطة الدعــم النفســي تــم تقديمهــا فــي 31 مســاحة 
صديقــة لألطفــال أنشــأتها المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي حدائــق ومــدارس ودور أيتــام ومراكــز خاصــة فــي صنعــاء وعــدن خــالل عــام 

.2016

فــي عــام 2016 وصــل 2,582 مهاجــر إلــى بيوتهــم بمســاعدة المنظمــة الدوليــة للهجــرة. وتــم إخــالء 2,579 مهاجــر )1,545 رجــل، 256 
امــرأة، 477 قاصــر ال يصاحبــه أحــد مــن ضمنهــم 36 فتــاة( عبــر البحــر مــن اليمــن باســتخدام ســفينة مســتأجرة. وتــم إكمــال 14 رحلــة 
انطلقــت مــن الحديــدة علــى الســاحل الغربــي لليمــن إلــى جيبوتــي يتبعهــا ســفر بــري إلــى إثيوبيــا. كمــا ســاعدت المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
رجــال يعانــي مــن احتياجــات صحيــة ومعــه ولــده علــى الطيــران إلــى وطنهــم، وكذلــك امــرأة كانــت ضحيــة لالتجــار حيــث حصلــت علــى 

رحلــة جويــة إلــى بلدهــا.

كمــا قــام كذلــك مكتــب المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي عــدن وبالتنســيق مــع مكتــب منظمــة الهجــرة الدوليــة فــي الصومــال ووكالــة األمــم 
المتحــدة لالجئيــن والســلطات المحليــة بتنظيــم عمليــة نقــل 127 صوماليــاً )18 أســرة و 41 شــخصاً مفــرداً( مــن عــدن ومينــاء المــكال إلــى 
مينــاء بربــرة فــي أرض الصومــال حيــث تــم تقســيم هــذه المجموعــة إلــى 55 أنثــى )31 بالغــة و 24 قاصــرة( و 72 ذكــراً )47 بالغــاً و 25 
قاصــراً(. وســوف تســتمر عمليــة إجــالء الصومالييــن التــي هــي خــارج الخطــة خــالل عــام 2017م وتهــدف إلــى إخــالء 2,500 شــخصاً 

بحلــول شــهر مايــو 2017م.

تــم تحديــد أكثــر مــن نصــف المهاجريــن الذيــن تــم فحصهــم وعددهــم 4,509 مهاجــر علــى أنهــم يعانــون مــن احتياجــات محــددة ملحــة، 
وعلــى ســبيل المثــال كان هنــاك 27 حالــة مــن ضحايــا االتجــار بالبشــر – ويمثــل المهاجــرون األطفــال الذيــن ال يصاحبهــم أحــد الجــزء 

األكبــر مــن هــذا الرقــم.

ــاة حيــث أن  ــذة للحي ــادة الوعــي عامــال أساســيا للمســاعدات المنق تعــد زي
ــرة  ــات المتوف ــم والخدم ــن حقوقه ــون ع ــن ال يعلم ــن المهاجري ــد م العدي
تعقدهــا  اليمــن. وتغطــي جلســات  فــي ســياق  المســتمرة  والتغيــرات 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة مواضيــع متعــددة مــن الســالمة الشــخصية 
أفــراد  مــن  اإلنســان. وفــي حضــور  إلــى حقــوق  المعيشــة  وحســن 
المجتمعــات المضيفــة يقــوم المهاجــرون بالمشــاركة غالبــا مــن خــالل أداء 
المســرحيات واألغانــي وغيــر ذلــك مــن األنشــطة للتحــدث عــن رحلتهــم 
حتــى هــذه المرحلــة. وفــي عــام 2016 اســتفاد مــن جلســات زيــادة الوعــي 
10,991 مهاجــر )23 فــي المائــة منهــم مــن القاصريــن الذيــن ال يرافقهــم 

ــة. ــة المضيف ــات اليمني ــن المجتمع ــرد م ــى 3,418 ف ــة إل أحــد( إضاف

اإلجالء الطارئ لمواطني الدول األخرى العالقين في اليمن

جلسة لزيادة الوعي مع المهاجرين حول العنف القائم على النوع االجتماعي في 
الحديدة. المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، © 2016

اإلجماليالمهاجرون المستفيدونالخدمات الفتياتاألوالدالنساءالرجال
15,3751,6564,23746421,732عدد المهاجرين المسجلين

عدد المهاجرين الذين حصلوا على المواد غير الغذائية وأدوات الصحة 
11,94512801,7221,19214,948النسوية

10,2009843,48728514,956عدد المهاجرين الذين حصلوا على غذاء
53710932514985عدد المهاجرين الذين حصلوا على إيواء مؤقت

عدد المهاجرين الذين حصلوا على خدمات المياه والصرف الصحي 
3,1961751,555404,966والنظافة الصحية

عدد المهاجرين الذين تم فحصهم للتأكد من تعرضهم أو عدمه 
3,1021711199374,509النتهاكات حقوق اإلنسان وغيرها من مظاهر االستضعاف

44,3554,37512,52584162,096اإلجمالي
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ــردا )3,967 امــرأة، 470 رجــل،  ــك، حصــل 37,382 ف ــى ذل ــة إل إضاف
32,945 طفــل( علــى دعــم نفســي مــن داعميــن نفســيين تابعيــن للمنظمــة 
الدوليــة للهجــرة تــم تعيينهــم فــي المســاحات الصديقــة لألطفــال. وكان 
ــاحات.  ــى المس ــروا إل ــن حض ــال الذي ــات األطف ــاء وأمه ــم آب ــون ه البالغ
وتســتعمل المســاحات متطوعيــن مدربيــن بشــكل خــاص ولجــان مجتمعيــة 
لدعــم مبــادئ حمايــة األطفــال، وغــرس المشــاركة المجتمعيــة ورفــع أثــر 
ــرة األوالد  ــة للهج ــة الدولي ــاعدت المنظم ــا س ــي. كم ــم النفس ــطة الدع أنش
والفتيــات مــن ذوي اإلعاقــات لعــرض حاالتهــم علــى خبــراء طبييــن 

ــة. ــى مســاعدات للســمع ومقاعــد متحرك والحصــول عل

حضــر 69,643 شــخص )1,000 رجــل، 1,654 امــرأة، 42,429 ولــد، 24,551 فتــاة( جلســات زيــادة الوعــي المقامــة فــي المســاحات 
الصديقــة لألطفــال فــي صنعــاء وعــدن. وتناولــت الجلســات مواضيــع مثــل »العــودة إلــى المــدارس« وأهميــة تســجيل المواليــد والتعليــم، 
والعمــل الجماعــي، وكذلــك نقــاط متعلقــة بالحمايــة مثــل عمالــة األطفــال، والعنــف، والــزواج المبكــر، وتجنيــد األطفــال وتهريبهــم. وســاعدت 
شــعارات لحمــالت مثــل: #وطنك_أســرتك_هجرتك_كرامتك و »مــن الســالم فــي الوطــن إلــى الســالم فــي العالــم: لنجعــل التعليــم آمنــا 

للجميــع« علــى إيصــال رســائل معينــة.

وأخيــرا، انضــم 542 عضــو )124 امــرأة، 416 رجــل( مــن ممثليــن عــن قيــادات وســلطات والشــباب النشــط فــي مجموعــة مــن لجــان 
مجتمــع المســاحات الصديقــة لألطفــال، وتــم عقــد 81 جلســة نقــاش فــي عــام 2016. وتلعــب اللجــان دوراً هامــاً فــي حمايــة األطفــال مــن 

خــالل تقييــم حصــول األطفــال المشــاركين علــى مــكان آمــن للعــب والتعلــم والحصــول علــى الدعــم النفســي.

احدى المساحات الصديقة لألطفال - حديقة 14أكتوبر - امانة العاصمة ©المنظمة الدولية للهجرة  2016 

تــم تصميــم المســاحات الصديقــة لألطفــال التــي أنشــأتها 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن مــن أجــل تخفيــف آثــار 
الصــراع المتصاعــد علــى األطفــال وأســرهم ومجتمعاتهــم 
إلــى  األســر  مــن  بالعديــد  الصــراع  قــذف  وقــد  عمومــا. 
مســتويات حــادة مــن الفقــر فــي حيــن لــم تعــد الحكومــة قــادرة 
علــى االســتمرار فــي تقديــم الخدمــات العامــة. ونتيجــة لذلــك 
توقــف العديــد مــن األطفــال عــن الذهــاب إلــى المــدارس وهــم 
ــم تجنيدهــم  ــي الشــوارع أو يت ــى التســول ف ــرون عل اآلن مجب
ــي  ــم ف ــزواج عليه ــرض ال ــي الصــراع المســلح أو ف ــال ف للقت
ســن مبكــرة. ويمكــن أن تصبــح هــذه المشــاكل مصــدر ضغــط 
علــى الطفــل واألســرة وقــد يتولــد عنهــا مشــاكل نفســية ســيئة.
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نظــرة عامــة: خــالل عــام 2016 واصلــت الفــرق الصحيــة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة عملهــا فــي مناطــق صــراع غيــر 
ــدة،  ــاء، وصع ــي 10 محافظــات: صنع ــاس ف ــن الن ــر م ــدد كبي ــاة لع ــذة للحي ــة المنق ــم المســاعدات الصحي ــى تقدي ــت عل ــث عمل ــة، حي آمن
وحجــة، والحديــدة، وتعــز، وعــدن، ولحــج، وأبيــن، وشــبوة، والضالــع. وشــمل المســتفيدون المســتهدفون بالخدمــات الصحيــة كال 
ــة  ــت المنظم ــن الصــراع. وقدم ــن م ــكان المتضرري ــن الس ــم م ــا، وغيره ــن داخلي ــن المســتضعفين، واألشــخاص النازحي ــن: المهاجري م
 الدوليــة للهجــرة علــى مــدى عــام 2016 مســاعدات صحيــة مباشــرة إلــى 323,835 فــرد فــي المحافظــات المذكــورة أعــاله.

  
ركزت األنشطة الصحية للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن بشكل رئيسي على خمسة نواحي:

المساعدات الصحية للمهاجرين.. 1

الفحص الطبي والمساعدة على السفر / إخالء المهاجرين.. 2

المساعدات الصحية لألشخاص النازحين داخلياً وغيرهم من السكان المتضررين من الصراع.. 3

دعم الصحة النفسية والعقلية لألشخاص النازحين داخليا والسكان المتضررين من الصراع.. 4

تدريب/ بناء قدرات موظفي القطاع الصحي الحكومي ودعم المنشآت الصحية بالموظفين واألدوية واإلمدادات الطبية.. 5

 جدول 3: المستفيدون من الخدمات الصحية للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن خالل عام 2016

اإلجماليفتياتأوالدنساءرجالنوع المساعدة الصحية – العمر/ الجنسم
15,6111,2074,17423921,231المساعدات الصحية للمهاجرين1
الفحص الطبي والمساعدة على السفر / إخالء 2

2584----المهاجرين

المساعدات الصحية لألشخاص النازحين داخلياً 3
55,26186,55766,19669,14927,7163وغيرهم من السكان المتضررين من الصراع.

دعم الصحة النفسية والعقلية لألشخاص النازحين 4
348146212,0238,60722,440داخليا والسكان المتضررين من الصراع.

417--224193أنشطة التدريب وبناء القدرات5
71,44489,4198239377995323835اإلجمالي

%100%24%25%28%22النسبة المئوية

1. المساعدات الصحية للمهاجرين

علــى الرغــم مــن الصــراع المنتشــر اســتمر مهاجــرون بأعــداد كبيــرة وخاصــة مــن القــرن األفريقــي فــي التدفــق إلــى الســواحل اليمنيــة 
خــالل عــام 2016. وبســبب الصــراع المشــتعل فــي أجــزاء متعــددة مــن البلــد مــن بينهــا الحــدود بيــن اليمــن والمملكــة العربيــة الســعودية لــم 
يتمكــن آالف المهاجريــن مــن مغــادرة اليمــن ألنهــم أصبحــوا عالقيــن. وإضافــة إلــى المعانــاة التــي شــهدوها فــي ســفرهم تعــرض كثيــر مــن 
المهاجريــن مــن االســاءة واالســتغالل والتعذيــب علــى يــد مهربيــن. وغالبــا مــا تتركهــم هــذه اإلســاءات محمليــن بصدمــات جســدية ونفســية 

قويــة. كمــا تعــرض المئــات مــن الهاجريــن إلصابــات بســبب القصــف العشــوائي.

عملــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة وال زالــت تعمــل علــى تقديــم المســاعدات الصحيــة الطارئــة والهامــة للمهاجريــن فــي اليمــن منــذ عــام 
ــب  ــى جان ــة إل ــدات الصحي ــدم الوح ــة. وتق ــوارئ متنقل ــدات ط ــة، ووح ــادات ثابت ــن، وعي ــتجابة للمهاجري ــاط االس ــالل نق ــن خ 2011 م
المســاعدات الصحيــة الطارئــة رعايــة صحيــة أساســية تشــمل التثقيــف الصحــي ودعــم الصحــة العقليــة والنفســية وكذلــك المســاعدة علــى 
الســفر الصحــي. وأيضــا فيمــا يخــص الحــاالت الطبيــة والجراحيــة الطارئــة تقــدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة خدمــات إحالــة إلــى مرافــق 

صحيــة مــن المســتوى الثانــوي والعالــي للحصــول علــى رعايــة مختصــة.

ــة للمهاجريــن عبــر تشــغيل نقطتــي اســتجابة للمهاجريــن فــي عــدن  ــة للهجــرة خــالل عــام 2016 خدمــات صحي قدمــت المنظمــة الدولي
ــدة وعــدن/ لحــج وشــبوة. كمــا عمــل  ــة مناوبــة علــى طــول ســواحل الحدي ــادات متنقل ــة فــي صنعــاء، وثالثــة عي ــادة ثابت ــدة ـ وعي والحدي
فريــق صحــي تابــع للمنظمــة فــي الحديــدة علــى القيــام بزيــارات منتظمــة إلــى الســجن المركــزي فــي الحديــدة وتقديــم الخدمــات الصحيــة 

ــن. ــك للســجناء اليمنيي ــن المســجونين وكذل ــة للمهاجري الضروري

 صحة المهاجرين
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اإلجماليفتياتأوالدنساءرجالالموقع – العمر/ الجنس
2,334316213332,896صنعاء

4,5781091,967246,678عدن
4,4371991,512496,197الحديدة

4,2625834821335,460شبوة
15,6111,2074,17423921,231اإلجمالي

%100%1%20%6%74النسبة المئوية

عدد االستشارات الطبية لكل موقع 

قدمــت الفــرق الصحيــة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة خــالل عــام 2016 إجمالــي 21,231 استشــارة طبيــة لمهاجريــن مســتضعفين فــي 
شــبوة والحديــدة وصنعــاء وعــدن. وكانــت أكثــر حــاالت التشــخيص التــي تمــت مواجهتهــا فــي الميــدان هــي الصدمــات النفســية والحــاالت 
الجراحيــة والتهابــات الجهــاز التنفســي، واإلســهال، واألمــراض الجلديــة. وقــد تفاقمــت غالبيــة هــذه الظــروف نظــرا للغــارات الجويــة وشــحة 

الميــاه ونقــص النظافــة الصحيــة وإمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة بســبب بعــد المرافــق الصحيــة أو خروجهــا عــن الخدمــة.

تفاصيل المستفيدين من الخدمات الصحية بحسب العمر والجنس

قدمت الفرق الصحية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة خالل عام 2016 إجمالي 21,231 استشارة طبية لمهاجرين في محافظات مختلفة 
في البلد. وشمل ذلك 15,611 رجل، 1,207 امرأة، 4,174 ولد، 239 فتاة. وجدير بالذكر أن نسبة الجنس للمستفيدين من الخدمات 

الصحية له عالقة تناسب مباشرة مع نسبة الجنس للمهاجرين، وأن %80 من المستفيدين عبارة عن ذكور وأوالد. 

 
 

مخطط 2: تفاصيل المستفيدين من الخدمات الصحية بحسب العمر والجنس والموقع

 

%20
%1

%6

%74

الجدول 4: المهاجرون المستفيدون من الخدمات الصحية للمنظمة الدولية للهجرة خالل 2016

مخطط 1: تفاصيل المستفيدين من الخدمات الصحية بحسب العمر والجنس

نساء رجال فتيات اوالد

فتيات

صنعاء عدن الحديدة شبوة

نساء اوالد رجال
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ــدة، شــبوة،  ــة فيهــا للمهاجريــن مرتبــة بحســب األعــداد المتواجــدة فيهــا: عــدن، الحدي ــم المســاعدات الصحي ــم تقدي تشــمل المواقــع التــي ت
صنعــاء. وتواجــدت أغلــب النســاء الالتــي حصلــن علــى مســاعدات طبيــة فــي شــبوة تليهــا صنعــاء والحديــدة ثــم عــدن. وكان أغلــب األطفــال 

الذيــن حصلــوا علــى مســاعدات طبيــة متواجديــن فــي عــدن تليهــا الحديــدة ثــم شــبوة وصنعــاء.

 

أكثر 10 أمراض انتشارا بين المهاجرين

 

قــدم الطاقــم الطبــي للمنظمــة الدوليــة للهجــرة خدمــات رعايــة صحيــة أساســية مباشــرة إلــى المهاجريــن. وشــملت تلــك الخدمــات عــالج 
األمــراض واإلصابــات الشــائعة، وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة، ودعــم الصحــة النفســية والعقليــة، وفحــص وعــالج مــرض الســل، وكذلــك 
التثقيــف والتوعيــة الصحيــة. وكانــت أكثــر المشــاكل الصحيــة انتشــارا خــالل عــام 2016 الصدمــات النفســية والحــاالت الجراحيــة، يتبعهــا 
ــالك  ــات المس ــوي، والتهاب ــي والدم ــهال المائ ــا اإلس ــي ومنه ــاز الهضم ــاالت الجه ــة، وح ــراض الجلدي ــي، واألم ــاز التنفس ــات الجه التهاب
البوليــة، والمالريــا وكذلــك حــاالت الديــدان المعويــة. وتولــى الطاقــم الطبــي للمنظمــة الدوليــة للهجــرة عــالج جميــع الحــاالت حتــى تماثلــت 

للشــفاء.

2. الفحص الطبي والعالج للمهاجرين الذين يتم إخالؤهم

مــن ضمــن “المســاعدات الصحيــة للمســافرين” التــي تقدمهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمن، قــام الفريق الصحــي التابع للمنظمــة الدولية 
للهجرة بفحص 2,582 مهاجر تم إخالئهم عبر البحر من ميناء الحديدة إلى جيبوتي خالل عام 2016. ومن بين إجمالي من تم فحصهم تم 
 التحقــق مــن 55 حالــة طبيــة وعالجهــم قبــل ســفرهم. وكان تم عمل فحص طبي مشــابه لالجئين صوماليين تمت إعادتهــم إلى بلدهم من عدن. 
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 الجدول 5: الفحص الطبي قبل السفر للمهاجرين من الحديدة في عام 2016

عدد من تم فحصهمتاريخ الحركةم
عدد الحاالت الطبية

اإلجماليأطفالبالغون
اإلجمالي

إناثذكورإناثذكورإناثذكور
15116--245151 مارس 1152016
-------249 مارس 2232016
-------251 مارس 3152016
1-1---2421 إبريل 482016
10-10-1-2429 إبريل 5212016
2-2-1-21 مايو 632016
426--15042 يوليو 7132016
8-8---1508 يوليو 8162016
-------150 يوليو 9222016
1-1---1501 يوليو 10292016
-------149 أغسطس 1162016
5-5---1505 نوفمبر 12102016
4-4---1504 نوفمبر 13212016
-------150 ديسمبر 1432016
1-1-1--151 ديسمبر 15102016
11---1-1 ديسمبر 16162016

51455-25824843اإلجمالي

   
 أ. المساعدات الصحية لألشخاص النازحين داخلياً من خالل العيادات الصحية المتنقلة

ــدد  ــية لع ــة واألساس ــة الطارئ ــة الصحي ــك الرعاي ــن ذل ــة وم ــة صحي ــات رعاي ــرة خدم ــة للهج ــة الدولي ــت المنظم ــر 2016 قدم ــذ يناي من
231,028 شــخص نــازح داخليــا وأشــخاص آخريــن متضرريــن مــن الصــراع فــي محافظــات عــدن، أبيــن، الضالــع، حجــة، الحديــدة، 
صعــدة، شــبوة، تعــز. وإضافــة إلــى تقديــم االستشــارات الصحيــة، تقــدم العيــادات المتنقلــة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة خدمــات صحيــة 

أخــرى مثــل خدمــات الصحــة اإلنجابيــة، والتثقيــف الصحــي، والتحصيــن وخدمــات دعــم الصحــة العقليــة والنفســية.

 

اإلجماليفتياتأوالدنساءرجالالموقع
6,04410,8588,2298,06833,199أبين
6,06513,1828,5349,03236,813عدن

10,29014,61913,77714,23052,916الضالع
1,7752,4102,0181,93281,35حجة

6,1008,6905,3625,76025,912الحديدة
5,54111,8677,86710,22835,503صعدة
7539414264672,587صنعاء
4,4007,3665,5505,28122,597شبوة
2,2575,2402,7643,10513,366تعز

43,22575,17354,52758,103231,028اإلجمالي

3. المساعدات الصحية لألشخاص النازحين داخلياً وغيرهم من السكان المتضررين من الصراع

الجدول 6: المستفيدون من الخدمات الصحية من المنظمة الدولية للهجرة عبر المراكز الصحية المتنقلة خالل عام 2016 من األشخاص النازحين داخليا 
وغيرهم من األشخاص المتضررين من الصراع
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%100%25%24%33%19النسبة المئوية

ــى: 43,225 رجــل، 75,173  ــس عل ــة حســب العمــر والجن ــة المتنقل ــر المراكــز الصحي ــة عب ــل المســتفيدين مــن الخدمــات الصحي اشــتملت تفاصي
امــرأة، 54,527 ولــد، 58,103 فتــاة. وشــملت مســاعدات الرعايــة الصحيــة األساســية عــالج األمــراض واإلصابــات، وخدمــات الصحــة اإلنجابيــة، 

ودعــم الصحــة العقليــة والنفســية، والتوعيــة الصحيــة، وإدارة ســوء التغذيــة الحــاد. 

 ب. الخدمات الصحية لألشخاص النازحين داخلياً، دعم المستشفيات

إضافــة إلــى مــا ســبق فقــد دعمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة تشــغيل اثنيــن مــن المستشــفيات الحكوميــة: مستشــفى 22 مايــو فــي عــدن، 
ومستشــفى الــرازي فــي أبيــن. واشــتمل الدعــم المقــدم إلــى المستشــفيات علــى معــدات وأدويــة وموظفيــن.

 الجدول 7: المستفيدون من الخدمات الصحية عبر المستشفيات المدعومة خالل عام 2016 من األشخاص النازحين داخليا وغيرهم من األشخاص المتضررين
 من الصراع

اإلجماليفتياتأوالدنساءرجالالموقع
1,6641,3241,6021,3355,925مستشفى 22 مايو – عدن
10,37210,06010,0679,71140,210مستشفى الرازي – أبين
12,03611,38411,66911,04646,135اإلجمالي

%100%24%25%25%26النسبة المئوية

مركز صحي متنقل تابع للمنظمة الدولية للهجرة يقدم خدماته لنساء وأطفال في عيادة خارجية، مديرية صحار، محافظة صعدة. © 2016

%25

%24 %33

%19

 المستفيدون من الخدمات الصحية بين النازحين داخلياً وغيرهم من المتضررين من الصراع بحسب
العمر والجنس

فتيات
رجال

نساء
أوالد

9



نفــذت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي عــام 2016 إلــى جانــب مــا ســبق العديــد مــن األنشــطة المتعلقــة بالتغذيــة ومنهــا اإلدارة المجتمعيــة 
لســوء التغذيــة الحــاد. وحصــل إجمالــي 16913 مســتفيد علــى الدعــم الضــروري للتغذيــة، وأنشــطة التحصيــن والصحــة. وقامــت المنظمــة 
ــم دعــم  ــم تقدي ــن. وت ــة أشــور بمحافظــة أبي ــي مديري ــن ف ــي عيادتي ــن ف ــن للمرضــى الخارجيي ــن عالجيي ــإدارة برنامجي ــة للهجــرة ب الدولي
ــة ألمــراض األطفــال، والتطعيــم، ودعــم تغذيــة النســاء الحوامــل  شــامل ليــس فــي التغذيــة فحســب بــل فــي أنشــطة مثــل اإلدارة المتكامل
والمرضعــات. وإضافــة إلــى ذلــك شــهد عــام 2016 توســع أنشــطة اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد فــي مديريــة الجحــاف بمحافظــة 
الضالــع ومديريتــي نصــاب وميفعــة بمحافظــة شــبوة. وقدمــت عيــادات برامــج العــالج الخارجــي إضافــة إلــى أنشــطة اإلدارة المجتمعيــة 
لســوء التغذيــة الحــاد خدمــات صحيــة لألمهــات واألطفــال ومــن ضمنهــا: اإلدارة المتكاملــة ألمــراض الطفولــة، والتطعيــم وخدمــات الصحــة 
اإلنجابيــة. وقــد وصلــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة خــالل عــام 2016 عبــر برنامــج اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد إلــى إجمالــي 
1751 حالــة ســوء تغذيــة متوســطة و799 حالــة ســوء تغذيــة حــادة بيــن األطفــال دون ســن الخامســة. إضافــة إلــى 8365 طفــل دون ســن 
الخامســة تــم عالجهــم ضمــن برنامــج اإلدارة المتكاملــة ألمــراض الطفولــة، وحصلــت 3135 امــرأة علــى خدمــات صحــة إنجابيــة مــن 
ضمنهــا رعايــة مــا قبــل ومــا بعــد الــوالدة وتخطيــط األســرة. وشــكلت الفتيــات غالبيــة المســتفيدين مــن أنشــطة اإلدارة المجتمعيــة لســوء 

التغذيــة مقارنــة بــاألوالد.

 

 4. خدمات دعم الصحة النفسية من خالل المساحات الصديقة لألطفال
قدمت فرق الداعمين النفسيين التابعة لمنظمة الهجرة الدولية خدمات دعم الصحة النفسية إلى األطفال وآبائهم من خالل 31 مساحة صديقة 

لألطفال في كل من صنعاء وعدن.

الموقع/ العمر - الجنس
أكبر من 18 سنة6 - 18 سنة

اإلجمالي
إناثذكورإناثذكور

35111929114613صنعاء
197172247400عدن

548291531211,013اإلجمالي
%100%12%5%29%54النسبة المئوية

 الجدول 9: المستفيدون من خدمات دعم الصحة النفسية عبر جلسات جماعية في 2016

الموقع/ العمر - الجنس
إناثذكور

اإلجمالي 
الشامل 5 سنوات 

أو أقل
6 إلى 18 

سنة
18 سنة أو 

5 سنوات اإلجماليأكبر
أو أقل

6 إلى 18 
سنة

18 سنة 
اإلجماليأو أكبر

613,4422223,7251551,2909812,4266,151صنعاء
77,965738,045168703607,23115,276عدن

6811,40729511,770156816013419,65721,427اإلجمالي
  طبيب نفسي من المنظمة الدولية للهجرة أثناء »جلسة مجموعة حول نقاش نفسي وبناء الثقة« في »مساحة األقصى، صنعاء. أغسطس 2016.%100%45%55النسبة المئوية

 ج. تقديم الخدمات الغذائية:

المستفيدون من برنامج اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد

الجدول 8: المستفيدون من خدمات دعم الصحة النفسية عبر جلسات فردية في 2016

سوء التغذية الحاد سوء التغذية المتوسط 

اوالد  فتيات
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5. أنشطة تدريب/ بناء قدرات موظفي قطاع الصحة الحكومي

أقامــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة العديــد مــن أنشــطة التدريــب لمقدمــي الصحــة الحكوميــة فــي العديــد مــن المحافظــات وتــم تنــاول مواضيــع 
مهمــة مثــل االتجــار بالبشــر والعنايــة باألشــخاص المتاجــر بهــم، وأمــراض اإلســهال الحــاد/ الكوليــرا، وحمــى الضنــك، واإلدارة المتكاملــة 

ألمــراض الطفولــة، واإلدارة المتكاملــة للحمــل والــوالدة.

الموقععدد المشاركينالمدة/ األياماسم التدريب اإلجماليإناثذكور
صنعاء5211435تدريب اإلسعافات األولية

صنعاء3191130االتجار بالبشر والعناية باألشخاص المتاجر بهم
صنعاء3414586أمراض اإلسهال الحاد/ الكوليرا

عدن2262551تدريب اإلسعافات األولية
الحديدة4312960االتجار بالبشر والعناية باألشخاص المتاجر بهم

 إرشادات حول العناية باألشخاص المتاجر بهم، والتثقيف
الحديدة5131730الصحي حول حمى الضنك والكوليرا

الضالع14512475تدريب اإلدارة المجتمعية لسوء التغذية الحاد
شبوة622325اإلدارة المتكاملة ألمراض الطفولة

شبوة2525-6اإلدارة المتكاملة للحمل والوالدة
224193417اإلجمالي

%100%46%54النسبة المئوية

داعمة نفسية من المنظمة الدولية للهجرة أثناء »جلسة مجموعة حول نقاش نفسي وبناء الثقة« في »مساحة اللقية، 
صنعاء. أغسطس © المنظمة الدولية للهجرة 2016.  

الجدول 10: التدريبات التي أقامتها المنظمة الدولية للهجرة خالل عام 2016

نفــذت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي عــام 2016 إلــى جانــب مــا ســبق العديــد مــن األنشــطة المتعلقــة بالتغذيــة ومنهــا اإلدارة المجتمعيــة 
لســوء التغذيــة الحــاد. وحصــل إجمالــي 16913 مســتفيد علــى الدعــم الضــروري للتغذيــة، وأنشــطة التحصيــن والصحــة. وقامــت المنظمــة 
ــم دعــم  ــم تقدي ــن. وت ــة أشــور بمحافظــة أبي ــي مديري ــن ف ــي عيادتي ــن ف ــن للمرضــى الخارجيي ــن عالجيي ــإدارة برنامجي ــة للهجــرة ب الدولي
ــة ألمــراض األطفــال، والتطعيــم، ودعــم تغذيــة النســاء الحوامــل  شــامل ليــس فــي التغذيــة فحســب بــل فــي أنشــطة مثــل اإلدارة المتكامل
والمرضعــات. وإضافــة إلــى ذلــك شــهد عــام 2016 توســع أنشــطة اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد فــي مديريــة الجحــاف بمحافظــة 
الضالــع ومديريتــي نصــاب وميفعــة بمحافظــة شــبوة. وقدمــت عيــادات برامــج العــالج الخارجــي إضافــة إلــى أنشــطة اإلدارة المجتمعيــة 
لســوء التغذيــة الحــاد خدمــات صحيــة لألمهــات واألطفــال ومــن ضمنهــا: اإلدارة المتكاملــة ألمــراض الطفولــة، والتطعيــم وخدمــات الصحــة 
اإلنجابيــة. وقــد وصلــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة خــالل عــام 2016 عبــر برنامــج اإلدارة المجتمعيــة لســوء التغذيــة الحــاد إلــى إجمالــي 
1751 حالــة ســوء تغذيــة متوســطة و799 حالــة ســوء تغذيــة حــادة بيــن األطفــال دون ســن الخامســة. إضافــة إلــى 8365 طفــل دون ســن 
الخامســة تــم عالجهــم ضمــن برنامــج اإلدارة المتكاملــة ألمــراض الطفولــة، وحصلــت 3135 امــرأة علــى خدمــات صحــة إنجابيــة مــن 
ضمنهــا رعايــة مــا قبــل ومــا بعــد الــوالدة وتخطيــط األســرة. وشــكلت الفتيــات غالبيــة المســتفيدين مــن أنشــطة اإلدارة المجتمعيــة لســوء 

التغذيــة مقارنــة بــاألوالد.

 

 4. خدمات دعم الصحة النفسية من خالل المساحات الصديقة لألطفال
قدمت فرق الداعمين النفسيين التابعة لمنظمة الهجرة الدولية خدمات دعم الصحة النفسية إلى األطفال وآبائهم من خالل 31 مساحة صديقة 

لألطفال في كل من صنعاء وعدن.

الموقع/ العمر - الجنس
أكبر من 18 سنة6 - 18 سنة

اإلجمالي
إناثذكورإناثذكور

35111929114613صنعاء
197172247400عدن

548291531211,013اإلجمالي
%100%12%5%29%54النسبة المئوية

 الجدول 9: المستفيدون من خدمات دعم الصحة النفسية عبر جلسات جماعية في 2016

الموقع/ العمر - الجنس
إناثذكور

اإلجمالي 
الشامل 5 سنوات 

أو أقل
6 إلى 18 

سنة
18 سنة أو 

5 سنوات اإلجماليأكبر
أو أقل

6 إلى 18 
سنة

18 سنة 
اإلجماليأو أكبر

613,4422223,7251551,2909812,4266,151صنعاء
77,965738,045168703607,23115,276عدن

6811,40729511,770156816013419,65721,427اإلجمالي
  طبيب نفسي من المنظمة الدولية للهجرة أثناء »جلسة مجموعة حول نقاش نفسي وبناء الثقة« في »مساحة األقصى، صنعاء. أغسطس 2016.%100%45%55النسبة المئوية
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أثنــاء تنفيــذ اإلطــار التشــغيلي ألزمــة الهجــرة الخــاص بالمنظمــة الدوليــة للهجــرة، قامــت المنظمــة فــي اليمــن بتطويــر برامــج اســتهدافية 
للســكان النازحيــن داخليــا والمجتمعــات المضيفــة، والتعامــل مــع المشــاكل والعواقــب المتعلقــة بالنــزوح الداخلــي والهجــرة المختلطــة. كمــا 
ــة  ــع النــزوح. وتجمــع كل مــن المنظمــة الدولي ــة تتب ــة للهجــرة ضمــن إطــار فريــق عمــل الحركــة الســكانية مصفوف ــذ المنظمــة الدولي تنف
للهجــرة ومفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن البيانــات المتعلقــة بالنــزوح التــي تســتخدم فــي توجيــه تدخــالت الطــوارئ فــي حــاالت 
النــزوح التــي يتــم رصدهــا. وأيضــا تعمــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة ضمــن إطــار إدارة وتنســيق المخيمــات ومجموعــة اإليــواء والمــواد 
ــات وورش  ــة بالمجموعــات، والفعالي ــات المتعلق ــم التدريب ــد كل شــهرين للمجموعــات، وتنظي ــى تيســير اجتماعــات تعق ــة عل ــر الغذائي غي

العمــل، وتقديــم الدعــم الفنــي الموضوعــي لمكونــي مجموعــة اإليــواء/ المــواد غيــر الغذائيــة وإدارة وتنســيق المخيمــات.

 وتنسيق المخيمات.

اإلجماليالمستفيدونالخدمة فتياتأوالدنساءرجال
49,16945,8916,5567,648109,264اإليواء/ المواد الغير غذائية
 المياه والصرف الصحي

269,36125140335,91541,901598,579والنظافة الصحية

424,054395,78456,54165,964942,342مصفوفة تتبع النزوح
1,9531,8232603044,340القسائم الغذائية

53149671831,180أدوات الصحة النسائية
1891772529421مساعدات نقدية

745,257695,57399,368115,9291,565,126اإلجمالي

المنظمة الدولية للهجرة. © 2016

استجابة الطوارئ والمساعدات اإلنسانية

تقــدم المنظمــة الدوليــة للهجــرة ضمــن اســتجابتها الموجهــة للســكان المتضرريــن 
ــة  ــك أدوات الصح ــة وكذل ــر غذائي ــواد غي ــوارئ وم ــواء ط ــات إي ــن الصراع م
ــن  ــن م ــن، والســكان المتضرري ــا، والعائدي ــن داخلي النســائية لألشــخاص النازحي
الصراعــات. ويشــمل دعــم المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي مجــال الميــاه والصــرف 
ــا إلــى المجتمعــات  ــاه بالشــاحنات يومي الصحــي والنظافــة الصحيــة توصيــل المي
ــاء،  ــة الم ــاه وأوعي ــات المي ــر خزان ــات، وتوفي ــررة بالصراع ــة والمتض النازح
ــاه،  ــب مضخــات المي ــر وتركي ــاه والمجــاري، وتوفي ــل شــبكات المي وإعــادة تأهي
وتوفيــر قنــوات تنقيــة الميــاه، ومصفيــات الميــاه، وأدوات النظافــة الصحيــة، 

ــة. ــة الصحي ــة بالنظاف ــذ حمــالت التوعي ــك تنفي وكذل

ــي اليمــن خــالل  ــة للهجــرة ف قدمــت المنظمــة الدولي
عــام 2016 اســتجابات طــوارئ ومســاعدات إنســانية 
ــن  ــي محافظــات أبي ــرد ف ــى 705,529 ف مباشــرة إل
والمهــرة  والجــوف  والضالــع  والبيضــاء  وعــدن 
وحضرمــوت وإب ولحــج وصعــدة وصنعــاء وشــبوة 
إلــى  مســاعدات  تقديــم  وتــم  وتعــز.  وســقطرى 
األشــخاص النازحيــن داخليــا، والســكان المتضرريــن 
مــن  المتضرريــن  والســكان  الصراعــات،  مــن 

الكــوارث الطبيعيــة.

المستفيدون من استجابة الطوارئ والمساعدات اإلنسانية من المنظمة الدولية للهجرة المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة في اليمن خالل 2016

12



 

 
 
 
 

اإلجماليالمستفيدونالنشاط فتياتأوالدنساءرجال
49,16945,8916,5567,64810,9264أدوات اإليواء / المواد غير الغذائية
%100%7%6%42%45النسبة المئوية )%(

خــالل عــام 2016 اســتفاد 598,579 نــازح ومتضــرر مــن الصــراع )251,403 امــرأة، 269,361 رجــل، 41,901 فتــاة، 35,915 
ولــد( مــن أنشــطة المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن فــي كل مــن عــدن وأبيــن وصنعــاء والجــوف ولحــج وشــبوة وحضرمــوت وتعــز 

والضالــع.

توصيــل المــاء بالشــاحنات: دعمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن مرافــق صحيــة هامــة ونقــاط توزيــع ميــاه مجتمعيــة عبــر توصيــل 
المــاء بالشــاحنات يوميــا. وتــم توصيــل حوالــي 38,340,300 لتــر مــن المــاء بالشــاحنات علــى مــدار عــام 2016 إلــى المرافــق الصحيــة 
ــع وشــبوة ولحــج وحضرمــوت وتعــز. ووصــل  ــاه، واســتفاد مــن ذلــك 105,866 فــرد فــي محافظــات أبيــن والضال ــع المي ونقــاط توزي
متوســط مــا تــم توفيــره لــكل شــخص مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن عبــر أنشــطة توصيــل الميــاه بالشــاحنات إلــى 15 لتــر مــن 

المــاء. 
توزيــع خزانــات المــاء وأوعيــة المــاء وفلتــرات تنقيــة المــاء: إضافــة إلــى توصيــل المــاء بالشــاحنات، دعمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
فــي اليمــن المجتمعــات النازحــة بخزانــات الميــاه وأوعيــة الحفــظ وفلتــرات التنقيــة. واســتفاد مــن ذلــك 89,704 فــرد نــازح ومتضــرر مــن 

الصــراع فــي لحــج وأبيــن وعــدن والضالــع.

ــي اليمــن خــالل عــام  ــة للهجــرة ف ــة الدولي قدمــت المنظم
نــازح  شــخص   109,264 لعــدد  مســاعدات   2016
داخليــا فــي كل مــن تعــز والمهــرة والضالــع ولحــج وعــدن 
ــب  ــي جان ــوت ف ــة وحضرم ــن وحج ــوف وإب وأبي والج
دعــم اإليــواء والمــواد غيــر الغذائيــة. وشــملت مســاعدات 
المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي ناحيــة اإليــواء تقديــم المــواد 
غيــر الغذائيــة األساســية مثــل الفــرش والبطانيــات وأوعيــة 
المطبــخ  أدوات  ومجموعــات  النــوم  ولحافــات  الميــاه 
وأدوات اإليــواء األساســية مثــل األغطيــة البالســتيكية 
واألرواب. وتحــاول المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي كل 
الحــاالت توزيــع أدوات متناســقة بمعنــى أن األدوات تجمــع 

ــواء. ــواد اإلي ــة وم ــر غذائي ــن األدوات الغي بي

1. إيواء الطوارئ وتوزيع حزم المواد الغير غذائية: 

المنظمة الدولية للهجرة. © 2016

المنظمة الدولية للهجرة. © 2016

المستفيدون من عمليات توزيع أدوات اإليواء والمواد غير الغذائية من المنظمة الدولية للهجرة في اليمن خالل 2016

2. الصرف الصحي والنظافة الصحية في حاالت الطوارئ:
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تقديــم أدوات النظافــة الصحيــة: دعمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن 9,906 فــرد بــأدوات النظافــة الصحيــة والتــي تشــمل ألــواح 
صابــون ومســاحيق غســيل وأحــواض بالســتيكية وفــوط صحيــة وأوعيــة ميــاه وأباريــق بالســتيكية ومعجــون أســنان مــع فــرش وذلــك فــي 

صنعــاء والجــوف ولحــج وعــدن وأبيــن.
إعــادة تأهيــل مواقــع الميــاه: دعمــت منظمــة الهجــرة الدوليــة فــي اليمــن األشــخاص النازحيــن داخليــا والمجتمعــات المتضــررة مــن الصراع 
عبــر إعــادة التأهيــل األساســي لشــبكات الميــاه. وشــملت أعمــال إعــادة التأهيــل اســتبدال األنابيــب القديمــة، والموصــالت والصنابيــر وتوفيــر 
وحــدات ضــخ جديــدة. وقــد اســتفاد 328,064 فــرد مــن أعــادة تأهيــل مواقــع الميــاه الــذي نفذتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن فــي 

كل مــن حضرمــوت وشــبوة وأبيــن وتعــز.
إعــادة تأهيــل شــبكة المجــاري وإدارة المخلفــات الصلبــة: نفــذت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن عــدة أعمــال تأهيــل لشــبكات المجــاري 
فــي أبيــن وحضرمــوت والجــوف واســتفاد مــن ذلــك حوالــي 55,430 فــرد. كمــا دعمــت المنظمــة الصنــدوق المحلــي للنظافــة والتحســين 

فــي حضرمــوت مــن خــالل توفيــر 74 ســلة جمــع نفايــات فــي مدينــة المــكال.
جلســات التوعيــة الصحيــة: دعمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن 9,906 نــازح داخلــي يقيمــون فــي مــدارس ومبانــي حكوميــة 

وكذلــك أســر المجتمعــات المضيفــة مــن خــالل إقامــة حمــالت توعيــة بالنظافــة الصحيــة فــي محافظــات لحــج وأبيــن والضالــع.

 
 

النشاط
المستفيدون

اإلجمالي
فتياتأوالدنساءرجال

47,64044,4646,3527,411105,866توصيل الماء بالشاحنات
40,36737,6765,3826,27989704توزيع خزانات الماء وأوعية حفظ الماء وفلترات تصفية الماء

147,629137,78719,68422,964328,064إعادة تأهيل شبكات المياه
4,4584,1615946939,906توزيع أدوات النظافة الصحية

24,94423,2813,3263,88055,430إعادة تأهيل شبكات المجاري وإدارة المخلفات الصلبة
4,32440365776739,609جلسات توعية حول النظافة

269,361251,40335,91541,901598,579اإلجمالي

 

المنظمة الدولية للهجرة. © 2016
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قدمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة برنامــج مســاعدات غذائيــة عبــر نظــام القســائم فــي الجــوف. واســتفاد مــن هــذا النشــاط إجمالــي 4,340 
شــخص نــازح ومتضــرر مــن الصــراع خــالل عــام 2016 )1,953 رجــل، 1,823 امــرأة، 260 ولــد، 304 فتــاة( فــي مديريــة رجــوزة 

بمحافظــة الجــوف. 

النشاط
اإلجماليالمستفيدون

فتياتأوالدنساءرجال

1,9531,8232603044,340قسائم الغذاء
%100%7%6%42%45النسبة المئوية

قدمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أدوات الصحــة النســائية وتشــمل ألــواح صابــون، ومســاحيق غســيل، وأحــواض بالســتيكية، وفــوط صحيــة 
نســائية، وأوعيــة حفــظ مــاء، وأباريــق لبالســتيكية ومعجــون أســنان لعــدد يصــل إلــى حوالــي 7,080 نازحــة داخليــة فــي محافظتــي الجــوف 

ولحج.

قامــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة عبــر أخصائــي دعــم نفســي بمســاعدة األشــخاص النازحيــن داخليــا عبــر االستشــارات، كمــا قدمــت المنظمــة 
بحســب الوضــع مســاعدات نقديــة لدعــم أســر النازحيــن داخليــا ممــن يعانــون مــن أوضــاع صعبــة. ودعمــت المنظمــة بالمســاعدات النقديــة 

عــدد 420 فــرد فــي محافظــات شــبوة وحضرمــوت وتعــز وإب والضالــع ولحــج والجــوف.

المنظمة الدولية للهجرة. © 2016

3. توزيع قسائم التغذية:

4. توزيع أدوات الصحة النسائية:

5. مساعدات نقدية للمستضعفين من النازحين داخليا:
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 6. مصفوفة تتبع النزوح:

مصفوفــة تتبــع األشــخاص النازحيــن داخليــا والعائديــن: تــم إطــالق مصفوفــة تتبــع النــزوح فــي إبريــل 2015 بهــدف تحســين المعلومــات 
لــدى المجتمــع اإلنســاني حــول أماكــن واحتياجــات الســكان النازحيــن فــي اليمــن. وتقتــرح المنظمــة الدوليــة للهجــرة االســتمرار فــي تنفيــذ 
هــذا اإلطــار مــن أجــل تحديــد وتصنيــف مواقــع كل مــن األشــخاص النازحيــن داخليــا والعائديــن منهــم ومقارنتهــا مــع مجموعــة بيانــات 
التشــغيل المشــتركة الخاصــة بمكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية لــدى األمــم المتحــدة مــن أجــل توفيــر خطــوط أســاس واقعيــة ومحدثــة بشــكل 

منتظــم حــول مواقــع األشــخاص النازحيــن داخليــا والعائديــن.

وســيتم تنفيــذ هــذه النمــاذج الخاصــة بتتبــع الحركــة ضمــن مصفوفــة تتبــع حركــة النــزوح ضمــن إطــار عمــل مجموعــة الحمايــة والتــي تتبــع 
فريــق عمــل الحركــة الســكانية، والــذي يعمــل تحــت القيــادة المشــتركة لــكل مــن المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومفوضيــة شــؤون الالجئيــن لــدى 

األمــم المتحــدة.

ــة لألشــخاص  ــة لالســتجابة لالحتياجــات العاجل ــة المبذول ــود األولي ــن الجه ــى الرغــم م ــا وســياق العودة:عل األشــخاص النازحــون داخلي
النازحيــن داخليــا والمجتمعــات المتضــررة مــن الصــراع فــي اليمــن، تبقــى االحتياجــات فــي تصاعــد مســتمر مــع تفاقــم الصــراع األمــر 
الــذي يؤثــر علــى مناطــق جغرافيــة جديــدة ويزيــد مــن حــدة االحتياجــات. وتســعى مصفوفــة تتبــع النــزوح إلــى تقديــم المعلومــات لهــذه 

االســتجابة.

وفقــا للتقريــر العاشــر لفريــق عمــل الحركــة الســكانية فــإن مقيــاس النــزوح المشــاهد فــي اليمــن يحــدد حاليــا عــدد 2,205,102 نــازح 
داخليــا وعــدد 949,470 عائــد مــن الذيــن تركــون منازلهــم فــي مرحلــة معينــة حامليــن معهــم شــيئا يســيرا مــن ممتلكاتهــم. ويعيــش أغلــب 
األشــخاص النازحيــن داخليــا مــع أســر مضيفــة أو اســتأجروا ترتيبــا معينــا، فــي حيــن يبحــث البقيــة )حوالــي %20( عــن مــأوى فــي مراكــز 
جماعيــة أو مســتوطنات تلقائيــة. وفــي حيــن تختلــف احتياجــات األشــخاص النازحيــن داخليــا مــن مــكان إلــى آخــر إال أن أكثــر االحتياجــات 
ــاه الشــرب )6%(.  ــا للتقريــر العاشــر لفريــق عمــل الحركــة الســكانية: الغــذاء )%74(، والمــأوى/ الســكن )%8( ومي شــيوعا هــي وفق
ويتــم التواصــل حــول تدخــالت الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة علــى أنهــا ذات أولويــة )%9 مــن االحتياجــات الرئيســية(.

األشــخاص النازحــون داخليــا، والعائــدون – تقييــم المناطــق: يســمى النمــوذج الرئيســي المســتخدم فــي تتبــع حركــة الســكان تقييــم المناطــق. 
ويتمثــل الهــدف األساســي مــن تقييــم المناطــق فــي تتبــع التحــركات الســكانية البســيطة مــن أجــل جمــع وتحليــل ومشــاركة خــط األســاس 
الشــامل مــن المعلومــات حــول األشــخاص النازحيــن داخليــا والســكان العائديــن بمــا فــي ذلــك األعــداد والمناطــق األصليــة والموقــع الحالــي 

ومــدة النــزوح وأنــواع اإليــواء وأهــم االحتياجــات ذات األولويــة، واتجاهــات الحركــة.

مصفوفــة تتبــع حركــة األشــخاص النازحيــن داخليــا والعائديــن – تقييــم المواقــع: إضافــة إلــى تقييمــات خــط األســاس التــي تتــم كل شــهرين 
ــن  ــة للهجــرة ضم ــة الدولي ــذت المنظم ــزوح نف ــع الن ــة تتب ــع مجموعــة التنســيق المشــتركة لمصفوف ــودة وبالتنســيق م ــزوح والع حــول الن
إطــار عمــل فريــق عمــل الحركــة الســكانية تقييــم مواقــع متعــدد القطاعــات مــن أجــل جميــع بيانــات أكثــر تفصيــال حــول الســكان النازحيــن 
والعائديــن والمتضرريــن. وتــم تنفيــذ تقييــم المواقــع متعــدد القطاعــات خــالل الفتــرة مــن أغســطس إلــى ســبتمبر 2016 فــي 3,200 موقــع 
يســتضيف أشــخاص نازحيــن داخليــا أو عائديــن أو كالهمــا. وتــم اختيــار المواقــع التــي خضعــت للتقييــم بنــاء علــى خــط أســاس مواقــع ســكن 
النازحيــن أو العائديــن والتــي نشــرت فــي التقريــر التاســع لفريــق عمــل الحركــة الســكانية. وتــم اختيــار أعلــى %20 مــن أكثــر المواقــع 
ســكانا. وكان عــدد النازحيــن المســتضافين فــي المواقــع المختــارة 7.1 مليــون وبالتالــي فــإن البيانــات التــي تــم جمعهــا مثلــت %61 مــن 
الســكان النازحيــن. إضافــة إلــى ذلــك، تــم اســتخدام هــذا التقييــم لجمــع بيانــات حــول المجتمــع المضيــف مــن أجــل تقديــم رؤيــة أوضــح حــول 

وضــع وظــروف المعيشــة فــي المجتمعــات المضيفــة.

مثلــت المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا عبــر جمــع بيانــات خــط األســاس وتقييــم المواقــع متعــدد القطاعــات أســاس رؤيــة االحتياجــات 
اإلنســانية، وبالتالــي قدمــت الدعــم لــكل مــن تحليــل الســكان المحتاجيــن وتقييــم االحتياجــات الخــاص بــكل مجموعــة، ودعــم ذلــك بــدوره 
ــدة  ــم المتح ــت وكاالت األم ــد تمكن ــام فق ــكل ع ــام 2017. وبش ــن لع ــانية لليم ــتجابة اإلنس ــة االس ــا خط ــت عليه ــل قام ــة أفض ــدة أدل قاع
ــن  ــق ويمك ــر وأعم ــن مســتوى أكب ــات م ــى معلوم ــن الحصــول عل ــالت م ــات والتحلي ــذه البيان ــر ه والمانحــون واألطــراف األخــرى عب
اســتخدامها لزيــادة معلومــات االســتجابة اإلنســانية ووضــع البرامــج فــي اليمــن. وتــم تحليــل البيانــات المجمعــة لتتبــع التغيــرات الســكانية 
الناتجــة عــن النــزوح فــي كل مديريــة، ونســب األشــخاص النازحيــن داخليــا إلــى المجتمعــات المضيفــة، وقيــاس مــدى ســوء األوضــاع مــن 

أجــل تحديــد المناطــق األكثــر احتياجــا.

نقطــة متابعــة حركــة الهجــرة – مصفوفــة تتبــع النــزوح: قبــل انتهــاء عــام 2016 بــدأت المنظمــة الدوليــة للهجــرة تنفيــذ تقييمــات خــط 
ــات  ــول للمجموع ــور والدخ ــاط العب ــم نق ــدد التقيي ــزوح. ويح ــع الن ــة تتب ــف مصفوف ــن مل ــرة كجــزء م ــة الهج ــة حرك ــاس نقطــة متابع أس
المهاجــرة لتتبــع ومراقبــة حركــة الهجــرة. وبــدأ هــذا النشــاط لمتابعــة الحركــة فــي الجولــة 13 )نوفمبــر 2016( مــن جمــع بيانــات مصفوفــة 

تتبــع النــزوح. وكانــت المحافظــات المســتهدفة فــي البدايــة تعــز والحديــدة وشــبوة.
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ســوف تجمــع فــرق مصفوفــة تتبــع النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة بيانــات مــن المحافظــات المختــارة ثــم تعمــل علــى تحليلهــا مــن 
خــالل جــوالت تقييــم شــهرية لتخطيــط وتطويــر خــط أســاس مــن المعلومــات حــول نقــاط التجميــع وإعــداد التقاريــر للنشــر العــام. وســوف 
تقــدم البيانــات التــي تجمعهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة نظــرة عامــة علــى وضــع المهاجريــن المتضرريــن مــن الصــراع وحركتهــم فــي 
اليمــن مــن أقــل مســتوى جغرافــي ممكــن، واستكشــاف مناطــق التجمعــات والطــرق والتوزيــع الســكاني ونواحــي الضعــف. وســيتم ايضــا 

جمــع معلومــات حــول المهاجريــن المحتاجيــن فــي هــذه المناطــق والتجمعــات التــي يتــم تحديدهــا.

يتمثــل الهــدف مــن جمــع هــذه البيانــات فــي دعــم تحديــد االحتياجــات الفرديــة والجماعيــة للمهاجريــن والمجتمعــات المضيفــة المتضــررة فــي 
اليمــن وذلــك مــن أجــل إيجــاد تدخــالت حركيــة مبنيــة علــى معرفــة مــن داخــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة مــع تقديــم المعلومــة فــي الوقــت 

ذاتــه لعمــوم مجتمــع العمــل اإلنســاني.

دمــج الحمايــة والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي فــي مصفوفــة تتبــع النــزوح: تلتــزم المنظمــة الدوليــة للهجــرة بتعميــم الحمايــة فــي 
جميــع تدخالتهــا ضمــن ســياق اإلطــار التشــغيلي ألزمــة الهجــرة، وبتنفيــذ األنشــطة بطــرق ال تســبب أي أذى وتعطــي األولويــة للســالمة 
ــائل  ــات حــول مس ــع معلوم ــم جم ــد ت ــا. وق ــز فيه ــى االحتياجــات وال تميي ــة عل ــون قائم ــاركة وأن تك ــن والمش ــة وترعــى التمكي والكرام
متعلقــة بالحمايــة والعنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي وسيســتمر جمعهــا خــالل التقييمــات المســتمر التــي تنفذهــا وحــدة تتبــع حركــة 
النــزوح التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليمــن بحســب الموضــح أعــاله. وإضافــة إلــى ذلــك ســوف تشــارك المنظمــة بشــكل إيجابــي 
مــع الشــركاء عبــر نظــام المجموعــات وخاصــة مجموعــة الحمايــة، والمجموعــات الفرعيــة لحمايــة األطفــال والعنــف القائــم علــى النــوع 
االجتماعــي مــن أجــل ضمــان المشــاركة اآلمنــة والمحميــة للبيانــات والمعلومــات الهامــة مــن الميــدان مــن أجــل تعزيــز المعرفــة المســتخدمة 

فــي تقديــم مســاعدات أفضــل لمــن هــم فــي أمــس الحاجــة إليهــا. 
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