
 0202أغسطس    02 االنساني في اليمن تقرير حول الوضع

 األزمة في اليمن

 اإلستجابة اإلقليمية للمنظمة الدولية للهجرة

  مهاجرا أثيوبيا من اليمن عبر قووار   022تم إجالء

بحرية من ميناء الحديدة إلى ميناء أوبوو  فوي جويوبووتوي 

من شهر أغسطس.  و الى حودود ذو ا الوتواريو   01في 

رحوالت  02قامت المنظمة الودولويوة لوةوهوجورة بوتونوظويوم 

 01902تناوبية عوبور الوقووار   جوالء موا موجومووعو  

 . مهاجرا من الحديدة إلى أوبو

   تم تقديم الرعاية الطارئة والرعاية الطبية األولويوة بوموا

في  لك تعزيز الصحة وخدمات الصوحوة ا نوجوابويوة فوي 

نووازحووا  01822عوودن وصوونووعوواء وأبوويوون والووحووديوودة ل وو 

 08  -  01ومووتووضووررا موون الوونووزا   فووي الوو ووتوورة موون 

 أغسطس. 

جيبوتي( -ذم من اليمن وذم يتةقون المرطبات أثناء وصولهم إلى أوبو  في جيبوتي )الصورة: المنظمة الدولية لةهجرة ؤصورة لمهاجرين أثيوبيين تم إجال  

   قامت المنظمة الدولية لةهجرة بوتوربويو  مضوخوة مويوا

تووفور ذو   و جديدة لبئر ميا  في مديريوة خوور موبوسور. 

البئر ميا  معالجة لسائوقوي شواحونوات نوقول الومويوا   الو يون 

يعمةون مع المنظمة الدولويوة لوةوهوجورة وبوعوء الشوربواء 

 اآلخرين.

 لإلتصال

 prd@IOM.INTقسم االستجابة والتأذ              

 DRD@IOM.INTقسم العالقات مع الجهات المانحة  

+40.00.1019.00   http://www.iom.int/countries/yemen 

  الوضع االنساني نظرة عامة حول 

( بتاري  OCHAيستمر الوضع ا نساني بالتدذور مع استمرار النزا   حيث أفاد التقرير الصادر عن  مبت  تنسيق المساعدات ا نسانية )

مةيون شخص من منازلهم  نتيجة لألزمة. بما اليزال انقطا  البهرباء والوقود يشوبوالن ضو وطوا عوةوى  0.4أغسطس  ب رار أبثر من  08

 الخدمات األساسية .

شهدت محافظة الحديدة إطالق نار بثيف من البر والبحر والجو من قبل قوات التحالف ضد الجماعات المسةحة المعارضة  ونتيجة ل لك تم  

ايقاف حربة المالحة البحرية بشبل مؤقت. وعةى النقيء من انعدام األمن في الحديدة   يستمر المهاجرون بالس ر عبر البحور عون طوريوق 

 موانيء أخرى مثل ميناء عدن والمبال وصوال إلى الصومال.

 بوموااليزال التنقل برا صعبا بسب  القيود األمنية المؤثرة عةى حربة التنقل وتحديدا نقل البضائع من عدن إلى األجزاء الشمالية من الويومون. 

 قامت المنظمة الدولية لةهجرة والم وضية السامية لشؤون الالجئين  باالشتراك في تنظيم ورشة عمل التأذ  ا قةيمي  بجيبوتي والتي تهدف

 .0202إلى صياغة خطة استجابة اقةيمية لالجئين والمهاجرين لما بعد سبتمبر 
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 إستجابة المنظمة الدولية للهجرة

إحدى  شاحنات نقل الميا  التي تستخدمها المنظمة الدولية لةهجرة في عمةيات نقل الميا  لةنازحين في مديرية عدن 

 اليمن(  -والشي  عثمان وبريتر وخور مبسر. )الصورة: المنظمة الدولية لةهجرة 

 المهاجرين في اليمنمساعدة 

مهاجراً في الوحوديودة    701أغسطس  فحصت المنظمة الدولية لةهجرة  08-0بين 

أفاد معظمهم بانهم تعرضوا لشتى أنوا  التع ي  من  وصولهوم إلوى الويومون )عوةوى 

سبيل المثال الخطف  التع ي   ا ي اء الن سي والجسدي(. إضافوة إلوى  لوك  توقودم 

مهاجرا تقطعت بهم السوبول طوةوبووا  422المنظمة ال  اء والعناية الطبية ألبثر من 

من المنظمة المساعدة في ا جالء. ذ ا با ضافة إلى توقوديوم الوموسواعودة الصوحويوة  

وتشمل الخدمات الصحية الثانوية وفوق الثانوية لوةوموهواجوريون ضوعواف الوحوال فوي 

إمورأة   00موهواجوراً )  270الحديدة. و خالل األسابيع الماضية  تموت مسواعودة 

 فتى(. 21رجالً و  481

 42 بر شرباء  العمل االنساني أن السةطات المحةية أحضرت األسبو  الماضوي 

مهاجراً إلى نقطة االستجابة لةمهاجرين في با  المند  )موحوافوظوة توعوز( لو ورء 

تقديم المساعدة لهم. فقبل الصرا   بان المهاجرون عادة يوقوطوعوون الوموسوافوة إلوى 

عدن مشياً عةى األقدام لمدة يومين  لبن ذ   الرحةة تعد خطرة حالياً بسب  انوعودام 

األمن في المنطقة. ول لك  تتوقع المنظمة الودولويوة لوةوهوجورة أن عودد الوموهواجوريون 

طالبي المساعدة في نقطة االستجابة لوةوموهواجوريون فوي بوا  الومونود  سويوزداد فوي 

 .األسابيع المقبةة

وبعد أن خ ت حدة القتال البري في عودن فوي األيوام األخويورة  اسوتوطوا  مووظو وو 

المنظمة عمل تقييم حجم الدمار ال ي لحق بالمبنى في منطقة البوسواتويون حويوث توقوع 

االستجابة لةمهاجرين الخاصة بالمونوظوموة. و يشويور الوتوقويويوم األولوي الوى أن نقطة 

المبنى لم يعد صالحا لالستخودام  وأنو  يوحوتواح  صوالحوات بوبويورة لوبوي يوتوسونوى 

استخدام  من جديد. با ضافة إلى األخ  بعين االعتبار خيار إعادة ا عمار  قاموت 

المنظمة بعمل تقييم لمبان أخرى في منطقة البساتويون لوتوقورر إموبوانويوة نوقول نوقوطوة 

 االستجابة لةمهاجرين.

 األنشطة اإلنسانية في اليمن

 المواد الغير غذائية، المأوى، المياه والصرف الصحي والنظافة

 عدن

 09و  00واصةت المنظمة الدولية لةهجرة تقديم خدمات نقل الميا  بالشاحنات بين فوتورة 

شخصا في بل من مديرية بريتور والشويو  عوثوموان  91274أغسطس في عدن لما يقار  

لتورا مون الومواء بشوبول يووموي لوبوعوء  0791222وخور مبسر والتواذي.  بما يتم نقل 

 المستش يات والمساجد ونقاط الميا  المجتمعية في ذ   المديريات االربع. 

إضافة إلى  لك  قامت المنظمة الدولية لةهجرة بتربي  مضخوة مويوا  جوديودة ألحود اآلبوار 

الرئيسية في مديرية خور مبسر. و تتميز ذ   البئر بموقعها القري  وسهل الوصول  بوموا 

تزود البئر سائقي شاحنات نقل الميا  بالميا  المعالجة. بما تتزود شاحنوات الومويوا  الوتوابوعوة 

 لةمنظمة الدولية لةهجرة والشرباء اآلخرين  بالميا  من ذ   البئر.

لترا( وأقراص تنقية الومويوا  ل   02قنينة ميا  )سعة  01222أخيرا  قامت المنظمة بتوزيع 

 أسرة عائدة في مديرية بريتر. 222

 أبين

مدرسة في بول مون لوودر وزنوجوبوار وخونو ور مون  42نازحا يقطنون في  91214يست يد 

خدمات نقل الميا  بالشاحنات التي توفرذا المنظمة الدولية لةهجرة. توفر الومونوظوموة بو لوك 

 71282الميا  لمنطقتي المخزن الشرقي وال ربي بإجمالي مست يوديون يصول عوددذوم إلوى 

 شخصا.

 الضالع

تواصل المنظمة الدولية لةهجرة تقديم خدمات نقل الميا  بالشاحنات لمستش وى الونوصور فوي 

 101222لتر يوميا. و يتم ب لوك تووزيوع أبوثور مون  81222مدينة الضالع و  لك بمعدل 

شوخوصوا.  01892 و لترا من الماء عةى نقاط ميا  مجتمعية منتشرة فوي موديونوة الضوالوع ل

نوقوطوة إضوافويوة توم احوداثوهوا  02شخصا اخرين من خدمات نقل الميا  ل   21722ويست يد 

 مؤخرا في مدينة الضالع.

 الصحة

 عدن

تم تقديم الرعاية الطبية لةنازحين المقيمين في بوعوء الومودارس فوي موديوريوة الومونوصوورة 

امورأة   411حالة طوبويوة مونوهوم ) 01402والشي  عثمان ومدينة إنماء السبنية. تم عالح 

 .فتى( خالل االسبو  الماضي 109فتاة   410رجل   001

 

 أبين

واصةت المنظمة الدولية لةهجرة تقديم دعموهوا لوموسوتوشو وى الورازي  حويوث قودموت 

 حاالت أثناء ال ترة المشمولة بالتقرير. 7المنظمة الرعاية الطبية ل  

 صنعاء

حالة طبية متضمنة  ) 002قامت المنظمة الدولية لةهجرة بتقديم الرعاية الطبية ل  

حالوة رعوايوة أم وموولوود فوي  07فتى( منها  14فتاة   12رجال   71امرأة   81

المنطقة. با ضافة إلى  لك  تم تقديم الرعاية الن سية والدعم الونو وسوي ا جوتومواعوي 

 نازحا. 10ل 

 الحديدة

نوازحوا مون  041تم تقديم الرعاية الطبية عن طريق العيادات الطبية الوموتونوقوةوة ل و 

 فتى(. 14فتاة   14رجال   14امرأة   40ضمنهم )

 اإلجالء من اليمن

أثويووبويواً  022أغسطس  أجةت س ينة استأجرتها المنظمة الدولية لوةوهوجورة  01في 

أغسوطوس. و يوتوم فوحوص  08الحديدة.  وقد وصةت الس ينوة إلوى أوبوو  فوي من 

المهاجرين طبياً قبل س رذم لةتأبد من لياقتهم الصحية لةس ر. و إلوى حود السواعوة  

موهواجوراً  0.902رحالت بحرية أجةوت فويوهوا  02نظمت المنظمة الدولية لةهجرة 

 .من ميناء الحديدة في اليمن إلى أوبو   جيبوتي

موهواجوراً  0.208  ساعدت المنظمة الدولية لةهجرة فوي إجوالء 0202من  أبريل 

حوالوة إعوادة تووطويون فوي  21رحةة جوية  منهوم  04دولة عبر  47من أبثر من 

السويد سي ادرون اليمن.  تم تنوظويوم إحودى عشور رحوةوة مون ذو   الورحوالت مون 

صنعاء إلى الخرطووم )السوودان(  وواحودة إلوى أديوس أبوابوا )أثويووبويوا( وغوادرت 

 رحةتان منها إلى مقديشو )الصومال(.

http://www.iom.int/countries/yemen
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 عمليات المنظمات الدولية للهجرة بدعم:تحظى 

-)صورة المنظمة الدولية لةهجرة  IOM 2015 © بناء قاعة التسجيل لمربز الهجرة في بونتالند 

 الصومال(

 المهاجرون األثيوبيون بانتظار صعود الس ينة التي أجرتها المنظمة الدولية لةهجرة  في ميناء 

 اليمن(-)صورة المنظمة الدولية لةهجرة     IOM 2015  ©الحديدة1 اليمن 

قليمية للمنظمة الدولية للهجرة ��األزمة في اليمن     0202أغسطس  02تقرير حول الوضع االنساني في اليمن،                                                                                    اإلستجابة اإلإ

 القادمون من اليمن إلى القرن األفريقي

شوخوصواً مون الويومون  28.014وصل إلى جيبوتي و الصومال و السودان وأثيوبيا 

 من  بداية األزمة.

 القادمون إلى جيبوتي

 0.842شخصاً من اليمن إلى جيبوتي  من بينهوم  01.172إلى يومنا ذ ا  وصل 

 مهاجراً. 02.841يمنياً  و  02.711شخصل جيبوتي الجنسية  

أثيوبياً إلى ميناء أوبو  تم إجالؤذم من الحوديودة   022أغسطس  وصل  08و في 

وتقدم لهم المنظمة حالياً ا يواء المؤقت  وال  اء  والمواد غير ال  ائية والموسواعودة 

الطبية في مربز االستجابة لةمهاجرين. و ستقوم س ارة جمهورية أثيوبيا ال يدرالويوة 

باجرءات التوثيق لهؤالء المهاجرين في األيام المقبةة قبل تةقيهم المساعدة في النقول 

 لةعودة إلى أثيوبيا.

أغسطس   قامت المنظمة الدولويوة لوةوهوجورة فوي جويوبووتوي بوتوقوديوم  09و الى غاية 

شوخوصواً توم إجوالؤذوم  0.902جنسية  بينهم  09مهاجراً من  1.108المساعدة ل

 من الحديدة عبر الس ن التي أجرتها المنظمة.

 القادمون إلى الصومال

رابباً إلى مينائوي بووسواسوو  021وصةت خالل األسبو  الماضي أربع س ن تحمل 

% 92شوخوصواً ) 08.121وبربرا. وقد صل إلى الصووموال مونو  بودايوة األزموة 

% مهاجرون( ذربووا مون الصورا  فوي الويومون الوى 0% يمنيون و9صوماليون  

الواصةين من اليمن  تمبنت الومونوظوموة الودولويوة  08.121الصومال. و من بين ال  

لةهجرة من تقديم المساعدة في النقل من مينوائوي بووسواسوو وبوربورا إلوى مونواطوقوهوم 

 شخصاً.   1.814األصةية ل  

صومالياً إلى بوساسو ذوربواً   71أغسطس  09-01وصل في ال ترة من  بونتالند:

 07إمورأة   04شوخوصواً ) 24أغسطس  وصل  01من الصرا  في اليمن. وفي 

يمنياً  إلى بووسواسوو مون الوموبوال عوةوى  07منهم صومالياً و 18ط الً(  04رجالً و

شخصواً( توةوقوي موزيوداً مون  44عائةة ) 02متن س ينتين لنقل البضائع. و قد طةبت 

شوخوصواً فوي  08المساعدة وتم نقةهم إلى مربز االستقبال.  بما تم تقديم المساعودة 

 نقةهم إلى مناطقهم في وانالواين  بوراما  أفجوي  ماربا ومقديشو.

 1رابوبواً ) 01أغسطس تحومول  01بما رست س ينة أخرى في ميناء بوساسو في 

رجال وط ل واحد(. حيث لم يحتج أحد من ذؤالء الوواصوةويون الوموسواعودة   9نساء  

 في مربز االستقبال.

 

شخوصواً مون  0.112و من   شهر أبريل  قامت المنظمة بتقيديم المساعدة في نقل 

 09.092مهاجراً. و إلوى يوومونوا ذو ا  اسوتوقوبوةوت بووسواسوو  10بوساسو  منهم 

 واصالً. 

وقد تم تنظيم دورة تدريبية حول تسجيل القادمين لموظ ي الوهوجورة فوي بوونوتوالنود 

أغسطس. وتنعقد مراسم تسةيم أجهزة حاسو  محوموولوة  طوابوعوات   09-01من 

أغسوطوس. ذو ا وسويوتوم  02أثاث وأجهزة تسجيل لقسم الهجرة في بونتوالنود فوي 

الحصول عةى البيانات األساسية بشبل نظامي عند التسوجويول األولوي لوةوواصوةويون 

 09الجدد من اليمن  وسيتم التسجيل في قاعة جديدة مظةةة أنشئت في الميناء فوي 

 أغسطس.

منطقة نزوح فوي بووسواسوو حويوث  01أغسطس  تم  القيام بعمةية تقييم  01و في 

يستوطن العائدون من اليمن  وقد قامت المنطمة الدولية لةهجرة بوتونوسويوق عوموةويوة 

التقييم  و تم ن ي  التقييم بالتوعواون موع سوبوعوة أعضواء يخوريون فوي فورقوة الوعومول  

الخاصة باالستجابة لةويومون )ثوالث وبواالت أموم موتوحودة وأربوع مونوظوموات غويور 

 حبومية(. وسيتم ا عالن عن نتائج ذ ا التقييم في األيام المقبةة.

خالل فترة التقرير، وصلت سفينة إلى بربررا نرا الر رحرل  ر ر ر   أرض الصومال:

ي نيلً، ونهلجريا اثنيا(، ن ل يرفع عرد  الرواصرلريرا  61صونلليلً،  22راكبلً ) 04

شحصل4ً و بعد ف ص الليلقة الص ية للرفرفرر،  ر   64401إلى أرض الصونلل إلى 

جر رللريرة، إشحصلً بللنق  إلى بوسلسو، هلرجيفل ونقرديورو4 و بصرفرة  61نفلعدة 

 نهلجرا4ً 16قل نل بللنق  نا أرض الصونلل، ننه   44600سلعدت ال نظ ة 

أطرفرلل(  6رجرلل و  4نرريارلً )إنررأ رل ،  64و خالل األسبوع ال لضي،  لقى 

شرحرصرلً نرا الرحردنرلت الصر ريرة  241.0ال فلعدة الطبية في بربرا4  ك ل استفل  

شحصلً  ر رت إلرللرترهر  إلرى  16لل نظ ة عند وصوله  إلى أرض الصونلل، ننه  

 ال فتوفيلت ال  لية لتلقي ال زيد نا ال فلعدة4 
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ARRIVALS 

IOM ASSISTED MOVEMENT 

14  Flights (Air Evacuation) *2,018 
01 Charter Flights to Ethiopia 144 Individuals 
11 Charter Flights to Sudan  1,454 Individuals 

02 Charter Flights to Somalia 367 Individuals 

* including 53 resettlement cases to Sweden. 

10  Boats (Sea Evacuation) 1,915  
10 Boats Yemen - Djibouti 1,915 Individuals

161 Flights (Air Onward Transport) 1,940  
62 Routes to 37 Countries

370 Trips (Land Onward Transport) 14,191  
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 

28,703 

arrivals in 

Somalia

1,454 

arrivals in 

Sudan

4,717* 

arrivals in 

Ethiopia 

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

23,360 

arrivals in 

Djibouti

IOM POST-ARRIVAL ASSISTANCE 

DJIBOUTI *3,728

assistedarrived  individuals

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

SOMALIA *14,045

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 

Post-arrival assistance includes provision of Shelter, WASH, NFIs, Food, Health 

Assistance, Transportation, Registration, Facilitating Documentation, and Reinsertion Grant. 

TOTAL ASSISTED 21,720

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 58,234 

In Djibouti, Somalia, Sudan, and Ethiopia 
individuals
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