اإلستجابة اإلقليمية لألزمة في اليمن
المنظمة الدولية للهجرة
تقرير حول الوضع االنساني في اليمن  03 –1يونيو 6312

أهم المواضيع

بعد تسجيلهم ،فريق الصحة وحماية التابع للمنظمة الدولية للهجرة يقدم الماء و التمر لمهاجرين في عدن.
© المنظمة الدولية للهجرة ( 6102صورة :المنظمة ،اليمن)

قامت المنظمة الددولديدة لدلدهدجدرة مدندأل مددايدة ا مدة
ممساعدة  000111نا حا فد مدحدافدظدات مديدن ،عددن،
الضالع ،حضرموت ،حجة ،لحج ،المهرة ،صعدة ،شمدوة،
سقطرى وتع و أللك من خالل تدوفديدر الددعدت الدمدتدعدلد
مالمأوى والمواد غير الغألائية.

تلق خالل شدهدر يدونديدو  000مدهداجدرا مدن الدأليدن
يعيدشدون مدع سدر حداضدندة و يدتدت ايدواط دت فد ندقداط
االستجامة للمهاجرين التامعة للمنظمة الدولية للهدجدرة فد
الحديدة وصنعاء المساعدات الغألائية اليومية من المنظمدة
الدولية للهجرة .و منأل مارس  ،6102قددمدت الدمدندظدمدة
المساعدات الدغدألائديدة الديدومديدة لدمدا يدقدر مدن 06111
مهاجرا ف عدن ،الحديدة ،وصنعاء.

وصل فيما مين  0و  01يدونديدو  602شدخدصدا الد
موساسو ومرمرة ،الصومال قدادمديدن مدن الديدمدن .و الد
غاية  01يدونديدو  ،6102وصدل  066203فدردا الد
الصومال فارين من الن اع ف اليمن.

الوضع العام
استمرت محادثات السالت ف الكويت طوال يونيو  .6102وقد استغلت ا طراف المتحاورة عطلة عديدد الد دطدر لدلدعدودة نلد الدوطدن
للتشاور واالستعداد لجولة جديدة من المحادثات الت من المقرر ن تمد ف الكويت يوت  02يوليو.
وعل الرغت من قرار وقف نطال النار ،فان القتال ال ي ال مستمرا .ف واخر يونيو ،تت اإلمالغ عن غارات جوية ف صنعاء و ميدن
وشموة ولحج .كما مقيت المداخل الرئيسية المطدية نل محافظة تع مغلقة ،مما منع دخول المساعدات نلد مدقدطداعدة تدعد وال سديدمدا
مديرية صالح ،مظ ر ،والقا رة.
تت اصدار التقرير التاسع ل رقة العمل المعنية محركة السكان ف يوت  00مدايدو  .6102ويشديدر دألا الدتدقدريدر الد ن عددد السدكدان
النا حين داخليا قد ملغ كثر من  6.0مليون شخص ،ممن فيهت كثر من  0210111فردا تت اعتمار دت ندا حديدن داخدلديدا عدائدديدن مدن
الألين ن حوا سامقا مسم الصراع .وال ت ال المنطقة الشمالية الغرمية من اليمن (محافظات مانة العاصدمدة ،حدجدة ،صدعددة ،صدندعداء،
وتع ) المنطقة الت تضت كمر عدد للسكان النا حين داخليا.
لإلتصال بنا:
قسم االستجابة والتأهب

prd@iom.int

قسم العالقات مع الجهات المانحة drd@iom.int
http://www.iom.int/countries/yemen +20.66.0003.600
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استجابة المنظمة الدولية للهجرة

األنشطة اإلنسانية في اليمن
المأوى والمواد غير الغذائية
المناطق التي تغطيها أنشطة المنظمة فيما يتعلق بالمأوى والمواد غير الغذائية

من الن اع ( 36021امر ة 20022 ،رجال ،و  02001ط ال) ف محافظات مين،
عدن ،الضالع ،حجة ،الحديدة ،صعدة  ،صنعاء وشموة .ماإلضافة نل أللك ،تقوت المنظمة
الدولية للهجرة مدعت المراف الصحية ف محافظة مين (مستش الرا ي) وعدن
(مستش "  66مايو") من خالل تقديت المساعدة الصحية نل  00022نا حا وغير ت
من ا شخاص المتضررين من الن اع ( 230امر ة 022 ،رجال و  06030ط ال).
وعالوة عل أللك ،قامت المنظمة الدولية للهجرة من خالل مرنامج العيادات العالجية
الخارجية لألط ال قل من  2سنوات الألين يعانون من سوء التغألية الحاد والنساء
الحوامل والمرضعات م حص ما مجموعه  602امر ة حامل ومرضعة و  06320ط ال
ف مين ،الضالع ،وشموة .وماإلضافة نل أللك ،تت تطعيت  621من النساء وا ط ال من
خالل مرنامج العيادات العالجية الخارجية كما تت عالج  06000ط ال آخرين وفقا
للممادئ التوجيهية لإلدارة المتكاملة مراض الط ولة.
و منأل مداية ا مة ،است اد  0136221نا حا وغير ت من السكان المتضررين من
الن اع ف مين ،عدن ،الضالع ،حجة ،الحديدة ،ن  ،صعدة وصنعاء ،وشموة من
الرعاية الصحية ا ولية و ف حاالت الطوارئ ،و خدمات الصحة اإلنجامية ،والصحة
الن سية والدعت الن س واالجتماع  ،وتع ي الصحة ،ومعالجة سوء التغألية الحاد.

خالل ال ترة المشمولة مالتقرير ،و عت المنظمة الدولية للهجرة  232ح مة من المواد
غير الغألائية  /المأوى عل  26000نا حا ( 66122امر ة 60036 ،رجال 020 ،فتاة
و  636فت ) ف مديرية المعافر و مقمنة ف محافظة تع  ،و  261ح مة من المواد
غير الغألائية  /المأوى عل  06200نا حا (  06233امر ة 06203 ،الرجال622 ،
فتاة و  600فت ) ف مديرية الحسين و اال ار ف محافظة الضالع .و تحتوي ح ت
المواد غير الغألائية  /المأوى عل حشايا للنوت ،ومطانيات ،و وعية للماء ،و وان
المطمخ  ،و غطية مالستيكية وحمال .وعالوة عل أللك ،قدمت المنظمة ف ح عثمان
(محافظة عدن) ل  003مريضا ( 61امر ة و  023رجال) يقيمون ف مستش السالت
لألمراض العقلية وميت المسنين ح ت المواد غير الغألائية  /المأوى تحتوي عل غطية
مطانيات ،واغطية لألسرّة ،ومواد الكرامة والنظافة.
ومنأل مداية ا مة ،ساعدت المنظمة الدولية للهجرة  006202نا حا ف محافظات مين،
عدن ،الضالع ،حضرموت ،حجة ،لحج ،المهرة ،صعدة ،شموة ،سقطرى و تع مالدعت
المتعل مالمأوى والمواد غير الغألائية.

الحماية
تشترك المنظمة الدولية للهجرة والم وضية السامية لشطون الالجئين ف رئاسة فرقة
العمل المعنية محركة السكان الت نشئت ف  61مريل  6102من قمل مجموعة
الحماية .وقد صدر التقرير التاسع للجنة المعنية محركة السكان مشأن الن وح وحركة
السكان ف اليمن ف  00مايو 6102.ويمثل التقرير التاسع تحوال نوعيا ف التتمع
الخاص مالسكان النا حين و العائدين الألي تضطلع مه فرقة العمل المعنية محركة
السكان .ويشتمل التقرير عل الميانات الت تت جمعها من خالل عملية خاصة لتتمع
الن وح ف جنو اليمن منأل التقرير السادس مواسطة عملية مص وفة تتمع الن وح
للمنظمة الدولية للهجرة (.)DTM
ويشير التقرير ال ما مجموعه  660006106شخص ن حوا مسم الصراع الدائر.
ويتألف ألا العدد من  661206130نا ح داخل من الألين ما الوا مشردين ف 60
محافظة ،ساسا ف حجة ،وصنعاء ،وتع  ،و 0226303نا ح داخل من الألين عادوا
نل و ت موجودون ف  03محافظة ،وخاصة ف عدن ،مانة العاصمة ،ولحج.

المياه والصرف الصحي والنظافة
تواصل المنظمة الدولية للهجرة دعت المراف الصحية ومواقع المياه المجتمعية من خالل
خدمات نقل المياه مشكل يوم .و فيما مين  0و  01يونيو ،قدمت المنظمة الدولية للهجرة
ما مجموعه  260111لتر من المياه النظي ة واآلمنة مشكل يوم لثالثة مراف صحية
(مستش عت  ،مستش ع ان ومرك ي غسيل الكل مهما ومستش رضوت) ليصل
مأللك الماء نل  060211فردا ( 26610امر ة 20201 ،رجال  020 ،فتاة و 022
فت ) ف محافظة شموة .ماإلضافة نل أللك ،تنقل المنظمة الدولية للهجرة 6120111
لتر من المياه يوميا نل  66موقعا للمياه ف محافظة حضرموت يست يد منها 636020
فردا ( 060621امر ة 006002 ،رجال 66121 ،فتاة ،و  06023فت ).
و منأل  62مارس  ،6102است اد  0116032( 0026202امر ة 0666000 ،رجال،
 216023فتاة و  266302فت ) من نشطة المياه والصرف الصح الت تقوت مها
المنظمة الدولية للهجرة ف محافظات مين ،عدن ،الضالع ،الجوف ،حضرموت ،ن ،
تع ولحج  ،صنعاء وشموة.

الصحة
قدمت العيادات الصحية المتنقلة التامعة للمنظمة الدولية للهجرة ف ال ترة من 01 -0
يونيو تقديت المساعدة الصحية نل  636062نا حا وغير ت من ا شخاص المتضررين
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مسرحية لألطفال يقوم بها متطوعون في المساحات الصديقة لألطفال التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في صنعاء.
© المنظمة الدولية للهجرة ( 6102صورة :المنظمة ،اليمن)

وتواصل المنظمة الدولية للهجرة توفير الرعاية الصحية والدعت الن س واالجتماع
للمجتمعات المتضررة من الن اع (معظمهت من ا ط ال) ف  61مساحة صديقة
لألط ال ف عدن ( )01وصنعاء ( .)01حيث يقوت متطوعون تت تدريمهت من قمل
المنظمة الدولية للهجرة متن يأل العديد من ا نشطة المختل ة مشكل يوم مثل الرست،
ومسرح الدم المتحركة ،و دورات التوعية حول النظافة الشخصية ،و دورات نعالمية

www.iom.int/countries/yemen
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حول مخاطر الهجرة غير النظامية ،و الجلسات الن سية ،والصناعات اليدوية.
و خالل ال ترة المشمولة مالتقرير ،شارك  26262ط ل ( 06003فتاة و  2202فت )
ف ا نشطة الت انتظمت ف المساحات الصديقة لألط ال .و حت اآلن ،است اد
 006603شخصا من ا نشطة المقدمة ف المساحات الصديقة لألط ال.

والخدمات الطمية ف مرك استقمال ف مرمرة .و خالل ال ترة المشمولة مالتقرير ،تلق
 00فردا (امر تان ( 02 ،)6رجال  ،و ط ل )0ال حص الطم وحصلوا عل المساعدة
ف الرعاية الصحية ف مرك االستقمال .و منأل مداية ا مة ،قامت المنظمة الدولية
للهجرة م حص وعالج  06133شخص ،من مينهت  00نحالة.

مساعدة المهاجرين في اليمن

و منأل مريل  ،6102قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة المتعلقة مالنقل لمواصلة
الس ر فصاعدا نل المناط ا صلية و جهات المقصد ل  36000شخص فروا من
اليمن .وتقدت المساعدة للقادمين ضعاف الحال ،من ألوي الموارد المحدودة و الألين لديهت
احتياجات خرى متعلقة مالحماية ،معد ن يتت تسجيلهت وفحص لياقتهت المدنية للس ر ف
مراك االستقمال التامعة للمنظمة الدولية للهجرة ف مرمرة وموساسو .و خالل ال ترة
المشمولة مالتقرير ،قدمت المساعدة المتعلقة مالنقل لمواصلة الس ر ال ما مجموعه
 010شخاص ( 62امر ة و  00رجال و  22ط ال) نل ( )22مقديشو ،رجيسا (
 ،)01ميدوا ( ،)0جو ر(  )0وكيسمايو ( ،)0واجد ( ،)0فغوي ( ،)2جامام (،)2
ماركا ( ،)0ومولماردي (.)6

قامت فر المنظمة الدولية للهجرة ف عدن ،الحديدة ،وصنعاء من  01 - 10يونيو
مالتعرف عل  022مهاجرا ثت قامت متسجيلهت .ماإلضافة نل أللك ،و عت المنظمة
الدولية للهجرة خالل ال ترة المشمولة مالتقرير المواد غير الغألائية و ح ت الكرامة عل
 210مهاجرا ( 60امر ة ،و  262رجال ،و  020ط ال) ف المحافظات المألكورة
عاله .وقد قدمت للمهاجرين ح ت من المعدات و المواد الت تستجي لالحتياجات
المحددة للرجال والنساء .حيث تلق الرجال طرودا تحتوي عل فوط يمنية ،و و الرداء
التقليدي اليمن  ،و مناشف ،و قمصة ،ومالمس داخلية ،صنادل ،قوال صامون،
ومسحو للغسيل ،و طما للصامون ،ومعجون سنان .كما تت م ّد النساء مالجالمي
(لماس المر ة) ،العماءات ،وا وشحة ،والمناشف ،والمالمس الداخلية ،والصنادل ،وال وط
الصحية ،والصامون ،ومساحي الغسيل ،ومعجون ا سنان ،و يت الشعر.
و قد تلق خالل شهر يونيو  000مهاجرا ( 61امر ة 260 ،رجال و  662ط ال) من
الألين يعيشون مع سر حاضنة و يتت ايواط ت ف نقاط االستجامة للمهاجرين التامعة
للمنظمة الدولية للهجرة ف الحديدة وصنعاء المساعدات الغألائية اليومية (الوجمات
الساخنة والوجمات الخ ي ة) من المنظمة الدولية للهجرة .و منأل مارس  ،6102قدمت
المنظمة المساعدات الغألائية اليومية ل 06360مهاجرا ف عدن ،الحديدة ،وصنعاء.
و ف يونيو ،قامت المنظمة الدولية للهجرة متنظيت رمع جلسات للتوعية ممخاطر الهجرة
غير النظامية ،الوضع ف اليمن ،والخدمات الت تقدمها المنظمة الدولية للهجرة .وقد
حضر ما مجموعه  206فردا ( 0نساء و  020رجال و  020ط ال) أله الجلسات مما
ف أللك المهاجرون و فراد المجتمع المضيف وغير ت من صحا المصلحة ف عدن،
الحديدة ،وصنعاء.

و منأل مريل  ،6102قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة المتعلقة مالنقل لمواصلة
الس ر ولئك ال ارين من اليمن لمساعدتهت عل الس ر نل مناطقهت ا صلية و الجهات
الت يقصدونها .وتقدت المساعدة للقادمين ضعاف الحال ،من ألوي الموارد المحدودة و
الألين لديهت احتياجات خرى متعلقة مالحماية ،معد ن يتت تسجيلهت وفحص لياقتهت المدنية
للس ر ف مراك االستقمال التامعة للمنظمة الدولية للهجرة ف مرمرة وموساسو .و خالل
ال ترة المشمولة مالتقرير ،قدمت المساعدة المتعلقة مالنقل لمواصلة الس ر ال ما
مجموعه  002شخصا ( 00امر ة و  60رجال و  23ط ال) نل ( )02مقديشو،
وكيسمايو ( ، )02ميدوا ( ،)0ماركا ( ، )0ملدوين ( ،)2رجيسا ( ،)2لو (، )2
كوريوالي ( ،)0دوساماري ( ،)0و جانال (.)0

وعالوة عل أللك ، ،قدمت المنظمة الدولية للهجرة فيما مين  0و  01يونيو المساعدة ف
الرعاية الصحية ف حاالت الطوارئ والصحة الن سية والدعت الن س واالجتماع
للمهاجرين ل  06261مهاجرا ( 06امر ة 06110 ،رجال و  000ط ال) تت ايواط ت ف
نقاط االستجامة للمهاجرين والعيادات الصحية ف عدن ،الحديدة ،لحج وصنعاء ،فضال
عن ولئك الألين وصلوا حديثا ال المناط الساحلية ف عدن .و حت اآلن ،تلق
 006602مهاجرا المساعدة الطمية من المنظمة الدولية للهجرة.

القادمون من اليمن إلى القرن األفريقي
منأل مداية ا مة ،وصل  036632شخص ال جيموت والصومال والسودان ونثيوميا
قادمين من اليمن.

القادمون الى الصومال
و صل فيما مين  0و  01يونيو  602فردا ( 22امر ة و  30رجال و  20ط ال) ممن
فيهت عائدون صوماليون ( ،)002ويمنيون ( ،)00نثيوميون ( ،)2كينيون (،)0
سودانيون ( ،)0وتن انيون ( )0ال موساسو (مونتالند) ومرمرة ( رض الصومال)
قادمين من اليمن .و ال تاريخ  01يونيو  ،6102وصل ال الصومال  066203فردا
( ٪02عائدون صوماليون ٪0 ،من المهاجرين اآلخرين ،و  ٪00من اليمنيين) فارين
من الن اع ف اليمن.
وتواصل المنظمة الدولية للهجرة توفير الرعاية الصحية ا ولية ف

حاالت الطوارئ

تحظى عمليات المنظمة الدولية للهجرة بدعم االطراف التالية:
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التحقق من بيانات من القادمين الجدد في الصومال في مركز استقبال بوساسو.
© المنظمة الدولية للهجرة ( 6102صورة :محمد عيس )

YEMEN CRISIS RESPONSE
Movements and Arrival Assistance
ARRIVALS

6,397
arrivals in
Sudan
Total individuals
evacuated by IOM from
Yemen to Sudan is
1,454

35,562*
arrivals in
Djibouti
*No new information regarding
arrivals available in Djibouti for
this reporting period

IOM ASSISTED MOVEMENT
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
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Flights (Air Evacuation)
01 Charter Flights to Ethiopia
11 Charter Flights to Sudan
02 Charter Flights to Somalia

32,619
arrivals in
Somalia

*2,060 

144 Individuals
1,454 Individuals
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)
17 Boats Yemen - Djibouti

170

Flights (Air Onward Transport)
62 Routes to 40 Countries

563

3,486 

3,486 Individuals

1,954 

Trips (Land Onward Transport) 20,477 
in Somalia, Ethiopia, and Djibouti

IOM POST-ARRIVAL ASSISTANCE
DJIBOUTI

arrived

assisted

*6,249
individuals

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

SOMALIA

arrived

assisted

*16,151
individuals

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

SUDAN

arrived

assisted

TOTAL ARRIVALS
In Djibouti, Somalia, Sudan, and Ethiopia

79,295
individuals

IOM Humanitarian Evacuation Operations
Evacuation Locations
Air Evacuation and Onward Transportation Route
Sea Evacuation and Onward Transportation Route

ETHIOPIA

arrived

assisted

*2,493
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

arrived

assisted

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

1,454

individuals

www.iom.int
As of 30 June 2016

sources: IOM, UNHCR  feedback: prd@iom.int

26,347
individuals

