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 لألزمة في اليمناإلستجابة اإلقليمية 

 المنظمة الدولية للهجرة 
   6112مايو  11 –1 تقرير حول الوضع االنساني في اليمن

  الوضع العام

محادثات السالم ثالث  علّقت. و قد 6102أبريل  60بدأت في الكويت بتاريخ  كانت قد استؤنفت محادثات السالم التي، 2102مايو  22في يوم  

 مرات ويرجع ذلك جزئيا إلى انتهاكات وقف إطالق النار، والفشل في االتفاق على مبادئ وأطر للمحادثات. 

  

حافظات عدن و عمران و لحج و حجة و مأرب و صنعاء وتعز، كما أفادت االخبار بتواصل القتال في أبين ماستمرت الغارات الجوية في 

وحضرموت والجوف ولحج ومأرب وصنعاء وشبوة وتعز. و تعيق االشتباكات الجارية و انقطاع الكهرباء )في عدن وعدد من المحافظات 

والجوف ومأرب وصعدة وصنعاء وتعز( إيصال المساعدات  محافظات حجةالجنوبية(، والصعوبات المتعلقة بالوصول الى الطرقات )في 

    اإلنسانية عن طريق البر و البحر.

شخصخ   200،111استفاد منذ بداية األزمة أكثر من    

من النازحين و الخمختخيثخريخن بخالنخراش مخن أنشخ خة الخمخيخا  

والنرف النحي التي تض لع بها المنظمة الدولية للهجرة 

   في اليمن.

شخصخ   00،111ونل الى حد هذا التاريخ أكثر من    

الى جيبوتخي والنخومخال ووثخيخوبخيخا والسخودان قخادمخيخن مخن 

فخردا  22،111اليمن. و من بين هؤالء، تخلخقخى أكخثخر مخن 

 .  المساعدة لما بعد الونول من المنظمة الدولية للهجرة

فخردا  00،111منذ بداية األزمة، استفاد ما يقرب من    

من األنش ة النحية والدعم النفسي واالجتمخاعخي الخمخقخدمخة 

 .في المساحات النديقة لل فل في عدن وننعاء

 بنا:لإلتصال 

 prd@iom.intقسم االستجابة والتأهب             

 drd@iom.intسم العالقات مع الجهات المانحة  ق

+40.22.0000.200   http://www.iom.int/countries/yemen 
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 استجابة المنظمة الدولية للهجرة   

  األنشطة اإلنسانية في اليمن

  المأوى والمواد غير الغذائية

حزمة من  000قامت المنظمة الدولية للهجرة صالل الفترة المشمولة بالتقرير بتوزيع 

المواد غير الغذائية و معدات الميوى تحتوي على حنر للنوم وب انيات ونفائح الماء 

رجال،  322نساء،  330نازحا ) 010وأواني للم بخ وأغ ية بالستيكية وحبال على 

  فتى( في مديرية  ور الباحة وتوبان بمحافظة لحج. 40فتاة و  02

 21وعالوة على ذلك، و بالتنسيق مع الهالل األحمر اليمني، قامت المنظمة بارسال 

صيمة من مصازنها في ننعاء ولى محافظة حجة لالستجابة الحتياجات المجتمعات 

المحلية المتضررة من الفيضانات. ومن المتوقع أن يستفيد من هذ  الصيام ما مجموعه 

  شصنا(. 421أسرة ) 21

نازحا داصليا في  249034، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 2100و منذ مارس 

محافظات أبين، عدن، الضالع، حضرموت، حجة، لحج، المهرة، نعدة، شبوة، 

 سق رى و تعز بالميوى والمواد غير الغذائية.

  

  المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

مايو بدعم المرافق النحية في محافظة  30و  0قامت المنظمة الدولية للهجرة فيما بين 

شبوة )مستشفى عتق، مستشفى عزان ومراكز غسيل الكلى بهما ومستشفى رضوم( 

وتعز )مستشفى الثورة ومركز غسيل الكلى بها( من صالل صدمات نقل الميا  بشكل 

لتر من الماء استفاد منها  04،111يومي، االمر الذي مّكن من توزيع ما مجموعه 

 فال(. وعالوة على  39200رجال، و  02،021امرأة،  009003فردا ) 209220

لتر من الماء لمواقع  2149011ذلك، نقلت المنظمة الدولية للهجرة ما مجموعه 

المجتمع المحلي في عتق )شبوة(، و نالح مظفر و القاهرة )تعز(، ليستفيد منها 

   فال(. 29444رجال، و  0،421امرأة،  09002افردا ) 00،011

 

باإلضافة ولى ذلك، قامت المنظمة بإعادة تيهيل صمسة مواقع للميا  في مديرية الشمايتين 

وقامت بتركيب ست مضصات ميا  في مديريات مقبنة، المصا، جبل حبشي، والموس  

نازحا داصليا. و يشمل وعادة تيهيل مواقع الميا  استبدال  01،111)تعز(، ليستفيد منها 

 األنابيب وتركيب عدادات الميا .

 

و عالوة على ذلك، وزعت المنظمة  صالل الفترة المشمولة بالتقرير مستلزمات النظافة 

شصنا( في مديرية مضاربة و رأس الراح )لحج(.  09002أسرة نازحة ) 311على 

وشملت حزم مستلزمات النظافة المكانس والمنظفات واألحواض البالستيكية و أباريق 

 الماء ونناديق القمامة ومواد تنظيف المالبس.

  

شصنا من النازحين داصليا و المتضررين من  2009002و منذ بداية األزمة، استفاد 

فتى( من  40042فتات، و  409110رجال،  3109000امرأة،  2009124النزاش )

أنش ة الميا  والنرف النحي التي تقوم بها المنظمة في محافظات أبين، عدن، 

  الضالع، الجوف، حضرموت، وب، تعز، لحج، ننعاء، وشبوة.

 الصحة

مايو ثالث ورشات عمل تدريبية في ننعاء حول  20-04من فيما بين أقامت المنظمة 

"تقنيات العالج السلوكي واإلدراكي ومبادئ االسعافات األولية لألزمات االجتماعية 

النفسية"، و "المعلومات النحية ومهارات كتابة التقارير"، و"االض رابات النفسية 

من مقدمي الدعم النفسي التابعين  00والسلوكية بين األ فال والمراهقين" لفائدة 

 للمنظمة.

عيادات النحية  المتنقلة التابعة للمنظمة المساعدة مايو، قدمت ال 30-0و فيما بين 

رجالً و  3.020ومرأة،  0.032نازحاً ومتيثراً بالنراش ) 20.000النحية لـ 

 فالً( في محافظات أبين، عدن، حجة، الحديدة، نعدة وشبوة. باإلضافة ولى  0.000

 22ذلك، دعمت المنظمة المرافق النحية في أبين )مستشفى الرازي( وعدن )مستشفى 

من النازحين والمتيثرين بالنراش ) 3.000مايو( وذلك عبر تقديم المساعدة ال بية لـ 

  فالً(. 0.020رجالً و  000ومرأة،  020

 فالً من صالل البرنامج  203ومرأة و  323باإلضافة ولى ذلك، عالجت المنظمة 

العالجي للمرضى الصارجيين لعالج األ فال دون سن الصامسة الذين يعانون من سوء 

 423التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات وذلك في أبين وشبوة. كما تم تلقيح 

 فالً من صالل دليل اإلدارة المتكاملة ألمراض ال فولة وذلك  0.000 فالً و عالج 

 عبر البرنامج العالجي للمرضى الصارجيين أيضاً.

و منذ بداية األزمة، قدمت المنظمة الرعاية النحية ال ارئة واألولية، وصدمات النحة 

اإلنجابية، والنحة العقلية، والدعم النفسي االجتماعي، و تعزيز النحة، وودارة سوء 

من النازحين والمتيثرين بالنراش في أبين، عدن، الضالع،  200.001التغذية الحاد لـ 

حجة، الحديدة، وب، نعدة، ننعاء وشبوة. كما نشرت المنظمة فريقاً  بياً في جزيرة 

 0.010سق رى عقب وعنارْي تشاباال وميغ، حيث قُدمت المساعدة النحية لـ 

 استشارات  بية. 033شصناً، بما في ذلك 

 الحماية 

تستمر المنظمة في تقديم الدعم ال بي والنفسي االجتماعي للمجتمعات المتيثرة بالنراش 

)صانًة األ فال( في المساحات النديقة لل فل في عدن وننعاء. حيث تقام أنش ة 

مصتلفة مثل الرسم، مسرح الدمى، جلسات توعية عن النظافة الشصنية، جلسات تع ى 

فيها معلومات عن مصا ر الهجرة غير النظامية، الجلسات االجتماعية النفسية، 

 طبيب بالمنظمة الدولية للهجرة يقوم بفحص فتاة في قرية الكبرى، مديرية شرس، بحجة.

  اليمن( ،)صورة: المنظمة الدولية للهجرة 6102المنظمة الدولية للهجرة  ©

توزيع طرود المواد غير الغذائية و معدات المأوى التي تحتوي على أوعية وأدوات المطبخ على النازحين في منطقة 

  اليمن(،)صورة: المنظمة الدولية للهجرة 6102المنظمة الدولية للهجرة  ©.توبان في لحج
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 والنناعات اليدوية، ويقوم بتنفيذ هذ  األنش ة بشكل يومي مت وعون دربتهم المنظمة.

 فالً في أنش ة  0.002شصناً منهم  0.214مايو، شارك  30-0و فيما بين 

شصناً من األنش ة  01.004المساحات النديقة لل فل. و قد استفاد منذ بداية األزمة 

 المقدمة في هذ  المساحات.

  مساعدة المهاجرين في اليمن

مهاجرا ثم  09300مايو بالتعرف على  30و  0قامت المنظمة الدولية للهجرة فيما بين 

 فال( في عدن، الحديدة وننعاء.  231رجال، و  003امرأة،  02قامت بتسجيلهم )

 012رجال و  204امرأة،  00مهاجرا ) 000وباإلضافة ولى ذلك، قدمت المنظمة ل 

رداء تقليدي يمني،  - فال( في عدن والحديدة وننعاء حزم المالبس )تحتوي على فو  

ومناشف، وقمنان ومالبس داصلية، وننادل( ومستلزمات النظافة )تحتوي على 

مسحوق للغسيل ، قوالب نابون، وأواني لوضع النابون، ومعجون أسنان، وفازلين(. 

كما شملت الحزم الموزعة على النساء أيضا الجالبيب )لباس المرأة(، و العبايات، 

واألوشحة، والفو  النحية، وزيت الشعر. و حتى اآلن، وفرت المنظمة مستلزمات 

 مهاجرا. 09030النظافة والمالبس الى 

و صالل الفترة المشمولة بالتقرير، قدمت المنظمة الدولية للهجرة الوجبات الصفيفة  

 فال( تم ايواؤهم  031رجال، و  420نساء، و  3مهاجرا ) 000والوجبات الساصنة ل

في نق ة االستجابة للمهاجرين التابعة للمنظمة ومع أسر حاضنة في عدن، و الحديدة، 

مهاجرا المساعدات الغذائية بشكل يومي من  09000وننعاء. و منذ بداية األزمة، تلقى 

  المنظمة.

و في مايو، قامت المنظمة بتنظيم جلسات توعوية حول مصا ر الهجرة غير النظامية، 

 000فردا ) 000والوضع في اليمن وأهمية التعليم. و قد شارك في هذ  الجلسات 

   فال( في كل من عدن و الحديدة وننعاء.  302رجال، و  001امرأة، و 

مايو، قامت المنظمة بتنظيم حمليْتن للتوعية حول "األمراض المعدية  22و يوم 

والتدابير الوقائية" لفائدة المهاجرين وأفراد المجتمع المضيف في نق ة االستجابة 

 00شصنا ) 09040للمهاجرين التابع للمنظمة ومركز االيقاف في الحديدة. وقد شارك 

  أ فال( في الحملتْين.  20رجل و  0130امرأة، 

مايو المساعدة في الرعاية النحية  30و  0وعالوة على ذلك، قدمت المنظمة فيما بين 

مهاجرا ) 29222في حاالت ال وارئ والنحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ل 

 فال( يتم ايوؤهم في نق ة االستجابة للمهاجرين  040رجال و  0232امرأة و  43

والعيادات النحية في عدن، الحديدة، لحج، وننعاء، فضال عن أولئك الذين ونلوا 

مهاجرا المساعدة  029002حديثا الى المنا ق الساحلية بعدن. و حتى اآلن، تلقى 

 ال بية من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

  القادمون من اليمن إلى القرن األفريقي

شصنا الى جيبوتي والنومال والسودان ووثيوبيا  009124، 2100ونل منذ مارس 

 قادمين من اليمن.

 

  القادمون الى الصومال

، بلغ عدد األفراد القادمين الى النومال فارين من النزاش في 2102مايو  30بحلول 

٪ 03٪ من المهاجرين اآلصرين، و 0٪ عائدون نوماليون، 02فردا ) 329400اليمن 

من اليمنيين(. ومنذ بداية األزمة، قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة المتعلقة بالنقل 

شصنا من بوساسو )بونتالند( وبربرة )النومال( ولى  09000لموانلة السفر الى 

شصنا، من  39103منا قهم األنلية، كما قامت باجراء الفحونات ال بية ومعالجة 

 وحالة. 00بينهم 

يستمر ونول العائدين النوماليين واليمنيين والمهاجرين بانتظام. حيث ينل ما و 

شصنا شهريا الى موانئ بربرة وبوساسو. وعادة ما يكون القادمون  311-201يعادل 

في حاجة أكيدة ولى المساعدة، بما في ذلك السكن ليلة واحدة، والحنول على الرعاية 

والمرافق ال بية والمواد الغذائية والمواد غير الغذائية، والمساعدة في النقل لموانلة 

السفر نحو الوجهات النهائية. و تصتار الغالبية العظمى من القادمين االنتقال ولى الواليات 

االتحادية في الجنوب والوس ، و كثيرا ما تكون مقديشو وجهتهم الرئيسية. و يح  

العائدون والالجئون الرحال في سياق يتسم بقلة الموارد وهم يحتاجون المساعدة في 

وعادة اإلدماج والمساعدة في تغ ية الحاجات األساسية و ذلك ألجل الوفاء بالغرض 

 ودعم اندماجهم الناجح في مجتمعات العودة / المضيفة. 

(، 230شصنا بمن فيهم عائدون نوماليون ) 304مايو، ونل  30و  0و فيما بين 

( ولى بربرة وبوساسو قادمين من اليمن. وتوانل 2(، وكينيون )000ويمنيون )

المنظمة الدولية للهجرة توفير الرعاية النحية األولية في حاالت ال وارئ والصدمات 

 ال بية في مركز االستقبال في بربرة.

 

، قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة المتعلقة بالنقل لموانلة 2100و منذ أبريل 

السفر للفارين من اليمن ألجل السفر ولى منا قهم االنلية. وُتقدم المساعدة للقادمين 

ضعاف الحال من الذين ال يمتلكون الموارد الالزمة أو أوالئك الذين هم في حاجة الى 

حماية ما، و ذلك بعد أن يتم تسجيلهم وفحنهم لمعرفة مدى جاهزيتهم للسفر في مراكز 

االستقبال التابعة للمنظمة في بربرة وبوساسو. و صالل الفترة المشمولة بالتقرير، تم 

رجال و  20امرأة و  30فردا ) 030تقديم  المساعدة المتعلقة بالنقل لموانلة السفر ل 

(، و بلدوين )0(، و ماركا )0(، وبيدوا)04(، وكيسمايو )00 فال( ولى مقديشو ) 20

 .0) ( وجانال)0(، دوساماريب )3(، قوريولي )0(، و لوق )0(، و هرجيسا )2
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جلسة توعوية حول الهجرة غير النظامية من خالل عرض بالدمى المتحركة في فضاء المنظمة الدولية للهجرة الصديق 

  اليمن(، )صورة: المنظمة الدولية للهجرة 6102المنظمة الدولية للهجرة  ©. للطفل في صنعاء

 تحظى عمليات المنظمة الدولية للهجرة بدعم االطراف التالية:    



YEMEN CRISIS RESPONSE 

Movements and Arrival Assistance 

www.iom.int 

As of 31 May 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 

17 Boats (Sea Evacuation) 3,486  
 17 Boats Yemen - Djibouti 3,486 Individuals 

170 Flights (Air Onward Transport) 1,954  
 62 Routes to 40 Countries 

 553 Trips (Land Onward Transport) 20,369  
 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 

32,457 

arrivals in 
Somalia

6,288 

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 tracked arrivals of 
Ethiopians in the country is 
8,758 

35,562 

arrivals in 
Djibouti

IOM POST-ARRIVAL ASSISTANCE 

DJIBOUTI *6,249

assistedarrived  individuals

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

SOMALIA *16,025

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  
6,326 individuals

 

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

TOTAL ASSISTED 26,221

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 79,024 

In Djibouti, Somalia, Sudan, and Ethiopia 
individuals
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