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2020
النداء الموحد للمنظمة الدولية 

للهجرة* 

* شاماًل االستجابة 
لكوفيد- 19 

155 مليون 
دوالر أمريكي 

5 مليون 
شخص 

 1,707حالة إصابة مبلغ عنها

لمحة عامة عن الوضع

طبيب يفحص ضغط دم مريض خالل استشارة ُتقدم في عيادة تدعمها المنظمة الدولية للهجرة في عدن © المنظمة الدولية للهجرة 2020

تسببت اختبارات الكشف عن كوفيد- 19 قليلة العدد في اليمن في أن عدد حاالت اإلصابة المؤكدة وحاالت الوفاة المبلغ عنها 
ال تمثل انتشار الفيروس الفعلي بدقة. يوجد فقط ستة مختبرات لديها قدرات الفحص والكشف عن كوفيد- 19 في جميع 
المحافظات البالغ عددها 22 محافظة. وعلى األرجح، إن ضعف الوصول إلى اختبارات الكشف عن المرض هو أحد التفسيرات 
المحدودة  الوقاية  إجراءات  األخرى:  األسباب  وتتضمن   –  )28.6%( اليمن  في  المرتفع  الوفيات  لمعدل  المرجحة  العديدة 
في المجتمع والوصول المحدود إلى الخدمات الصحية وكذلك حقيقة أن العديد من الناس يؤخرون الذهاب للحصول على 
العالج بسبب المخاطر الُمتوقعة من ذلك. وتعيق أزمة الوقود الموجودة في البالد النظام الصحي بشكل إضافي مجبرًة 

المستشفيات على األغالق ومسببًة تأخير الكشف عن كوفيد- 19 ومهددًة باإلضرار بأنشطة االستجابة. 

485 حالة وفاة مبلغ عنها 840 حالة تعافي مبلغ عنها

أنشطة رفع الوعي

مشورة طبية تم فرد مستفيد 
تقديمها

خدمات الرعاية الصحية 

2,784
مهاجر أستلم مواد 

إغاثة

مساعدات المهاجرين 

2,784  12,497
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كوفيد- 19 والنزوح

للهجرة   الدولية  المنظمة  النزوح في  تتبع  سجلت مصفوفة 
2020، مما رفع  29 يوليو  19 و  165 نزوح جديد )أسر( بين 
 17,186 إلى   2020 بداية  منذ  نزحت  التي  األسر  إجمالي 
أسرة )أو 103,116 شخص(. أستمر األشخاص في االنتقال 
كنتيجة لمخاوف من كوفيد- 19. بين 15 و 28 يوليو 2020، 
انتقلت 14 أسرة من عدن ولحج وتعز مما رفع إجمالي عدد 
 31 منذ  للنزوح  كسبب   19 كوفيد-  ذكروا  الذين  األشخاص 
إلى محافظات  الغالب  )انتقلوا في  أسرة   679 إلى  مارس 

لحج والضالع وأبين(. 

قيود الحركة بسبب كوفيد- 19

* تم إغالق المنافذ الحدودية جزئيًا، مع استثناء المواد اإلنسانية  
  والرحالت اإلنسانية إلى عدن.

مفتاح الخارطة* 

حدود بحرية غير رسمية  حدود برية غير رسمية

حظر تجوال 

منفذ جوي 

نقطة حدود برية

نقطة حدود بحرية

نقطة عبور داخلية

حاالت كوفيد-19 مبلغ عنها
سقطرى2401005025

ء

تستمر فرق المنظمة الدولية للهجرة في مراقبة قيود كوفيد- 19 المفروضة في الدولة بأكملها. والزالت خمسة مطارات 
دولية و13 نقطة حدود بحرية وثالثة نقاط حدود برية مغلقة للتحركات المدنية وهناك 10 نقاط عبور نشطة في تعز والبيضاء. 
ومن الخمسة مطارات المغلقة قد تم افتتاح ثالث منها للرحالت اإلنسانية. ولم يتم السماح ألي عائدين غير نظاميين يمنيين 
من السعودية بالعودة خالل فترة التقرير. تقريبًا هناك 547 مهاجر جدد ووصلوا إلى شبوة ولحج في الفترة بين 1 و 25 

يوليو، مع استمرار انخفاض موجة المهاجرين الواصلين إلى اليمن خالل أزمة جائحة كوفيد- 19. 

أنشطة رفع الوعي بكوفيد19- من مأوى آلخر في مواقع استضافة النازحين داخليًا في 
مأرب © المنظمة الدولية للهجرة 2020

https://dtm.iom.int/yemen
https://dtm.iom.int/yemen
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أن وضع المهاجرين العالقين خالل أزمة تفشي كوفيد- 19 في اليمن مقلق جدًا. وبالرغم من االنخفاض الكبير في أعداد 
الواصلين إلى البالد من جيبوتي والصومال، إال أن المحافظات الجنوبية تشهد وجود مهاجرين متزايد داخل أو حول المراكز 
الحضرية الرئيسية في مراكز المهاجرين المعتادة مثل عدن ومأرب. يعيش المهاجرين العالقين في ظروف سيئة وأغلبهم 
ينامون في الشوارع ويعانون للوصول إلى الخدمات األساسية. وتبقى الرعاية الصحية على رأس االحتياجات ذات األولوية 
ألن المهاجرين يواجهون مصاعب متزايدة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية األساسية – وأصبح هذا تحديًا بشكل 
خاص ألن بعض المستشفيات الحكومية تغلق أبوابها أو ال تقبل المهاجرين كمرضى. ومع أن العديد من المهاجرين يسكنون 

الشوارع أو في مباني مهجورة ال تكون ممارسات التباعد الجسدي أو النظافة الشخصية الصحيحة ممكنة دائمًا. 

المنشأ ال تقبل عودة  إلى موطنهم، وألن دول  للعودة  المساعدة والدعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  المهاجرون من  يطلب 
المهاجرين من اليمن، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع قيادة المجتمع اإلنساني باالستمرار في مناصرة معاودة 
الوقت  غضون  في  المهاجرين  ولدعم  الجماعات.  لهذه  للحياة  ُمنقذ  كحل  اإلنسانية  الطوعية  العودة  برنامج  تحت  الرحالت 

الحالي، تقوم المنظمة الدولية للهجرة تقوم بتسجيل 1,500 مهاجر لالستفادة من برنامج النقد مقابل العمل في عدن. 

تحديات الهجرة 

ُأثر كوفيد- 19 على الهجرة 

لحج

عدن

الحديدة

 أمانة العاصمة

مفتاح الخارطة

مهاجرون عالقون 

حوادث ضد مهاجرين 

طرق هجرة نشطة 

طرق هجرة غير نشطة 

مأرب

عدد غير معروف من المهاجرين العالقين في 
لحج ألن الطريق إلى عدن مغلق 

نقل المهاجرين قسريًا من مناطق
 أخرى وهم يبحثون عن مأوى
700 مهاجر معتقل

نقل قسري إلى محافظات أخرى
 عنف ضد المهاجرين
اعتقال 800 مهاجر

عنف ضد المهاجرين 
نقل قسري لمحافظات أخرى 

احتجاز المهاجرين

الجوف
اعتقاالت ونقل قسري إلى محافظات أخرى
حوادث عنف ضد المهاجرين
ما يقارب 800 مهاجر محتجزين في مراكز الحجر الصحي

حضرموت
نقل قسري من مديرية 
العبر إلى الصحراء

اليمن

 المملكة العربية السعودية

إثيوبياالصومال

جيبوتي

صعدة
7000 مهاجر عالق

حجر صحي قسري في عدد من المديريات

انخفاض كبير في أعداد الوافدين الجدد إلى اليمن،. 1

زيادة في عوائق التحرك مما نتج عنه وجود مجتمع مهاجرين ثابت،. 2

انخفاض في فرص العمل وآليات التأقلم األخرى ووصول محدود إلى الرعاية الصحية، . 3

زيادة في وصم المهاجرين والتحرش بهم،. 4

اعتقاالت واحتجاز ونقل قسري/ترحيالت.. 5

اتجاهات رئيسية
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المئات من المهاجرين العالقين يدعون ألن يستطيعوا العودة إلى موطنهم إثيوبيا تحت شمس مدينة عدن الحارقة © ر. إبراهيم / المنظمة الدولية للهجرة 2020

المهاجرين الوافدين في عامي 2019 و 2020م

ال يجب استخدام كوفيد- 19 لتوظيف أولويات األمن القومي للدولة مثل وضع المهاجرين في مخيمات أو احتجازهم أو . 1
نقلهم أو ترحليهم. 

يجب أتاحه الوصول غير المشروط للعاملين في المجال اإلنساني إلى جميع األشخاص المحتاجين.  . 2

يجب األفراج عن المهاجرين المحتجزين. . 3

يجب توفير ممر آمن وحماية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل. . 4

يجب إيقاف الخطاب الذي يلقي بالالئمة على المهاجرين بسبب جائحة كوفيد- 19. . 5

نقاط المناصرة الرئيسية للمنظمة الدولية للهجرة: 

 10,045
وافد جديد

749
وافد جديد
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أهداف االستجابة 

اإلبالغ عن المخاطر
والمشاركة المجتمعية

378,000
مستهدف

الوقاية من العدوى 
ومكافحتها 

 150,000
مستهدف

إدارة الحاالت واستمرارية 
الخدمات األساسية

 150,000
مستهدف

معالجة التأثيرات 
االجتماعية واالقتصادية

 50,000
مستهدف

الحماية

 86,000
مستهدف

رصد األمراض

 120,000
مستهدف

إدارة المخيمات وتنسيق 
انشطتها

 51,000
مستهدف

مصفوفة تتبع النزوح

 1,100,000
مستهدف

منذ شهر مارس، وسعت المنظمة الدولية للهجرة أنشطة التأهب واالستجابة لكوفيد- 19 لتلبية احتياجات الفئات المتنقلة 
– األفراد النازحين والمهاجرين - والمجتمعات التي تستضيفهم. ال تزال أنشطة المنظمة متعددة القطاعات جارية من خالل 

تسعة فرق صحة وحماية متنقلة و 32 منشأة صحية في جميع أنحاء البالد وفي 63 موقع الستضافة النازحين داخليًا. 

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن

حضرموت

المهرة

شبوة

صعدةالجوف

عمران

حجة

ذمار

تعز

 إب

لحجالبيضاء
عدن

أبين

 أمانة العاصمة

 الحديدة

ريمة

 المحويت

الضالع

مأرب

سقطرى
درجة التعرض لخطر األمراض السارية بحسب المديرية*

  درجة حرجة من التعرض للخطر
 درجة شديدة من التعرض للخطر

 درجة كبيرة جدًا من التعرض للخطر

ال يوجد موقع الستضافة النازحين
 درجة ُدنيا أو ثانوية من التعرض للخطر

 درجة كبيرة من التعرض للخطر
 درجة متوسطة من التعرض للخطر

* كتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها - اليمن

 مفتاح الخريطة

المرافق الصحية موزعة حسب المحافظة

فرق االتصال المتنقلة/ الفرق الطبية المتنقلةمراكز صحية ثانوية تدعمها المنظمة الدولية للهجرةمرافق رعاية صحية أولية تدعمها المنظمة الدولية للهجرة

تعز

513شبوة

221لحج

16 53

1البيضاء

22اب

1صعدة

الجوف

 أمانة العاصمة

2الضالع

2

1

مأرب

عدن

11أبين

3425

3

مكتب فرعي المكتب الرئيسي

مايو 2020
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تقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم لعدد 22 منشأة صحية 
وتسعة فرق صحة متنقلة في مناطق مختلفة في محافظات 
أبين والجوف وعدن والبيضاء والضالع وأمانة العاصمة ولحج 
ومأرب وصعدة وشبوة وتعز. ومن خالل هذه المرافق الصحية 
حصل  7,597 شخص من بينهم 1,531 مهاجر على الخدمات 
المتضررة خالل فترة  الفئات  الصحية وهو ما ضمن وصول 
تفشي كوفيد- 19 إلى الرعاية الصحية األولية وعالج الكوليرا 
والعمليات  االجتماعي  النفسي  والدعم   العقلية  والصحة 
الجراحية الصغرى والكبرى. وزعت فرق المياه والصرف الصحي 
والنظافة 2,913 ناموسية حشرات معالجة بمبيدات حشرات 
التي  والفئات  الضعيفة  المناعة  ذات  للفئات  األجل  طويلة 
تواجه مخاطر مرتفعة في تعز، وكذلك تم توزيع خزانات مياه 

للعائالت النازحة. 

إدارة الحاالت واستمرارية الخدمات

اختبارات  لتوسيع  أنشطة  للهجرة  الدولية  المنظمة  بدأت 
كوفيد- 19 وبدأت بالعاملين الصحيين في الخطوط األمامية 
أول  وصلت  مأرب.  إلى  تتوسع  سوف  ثم  ومن  عدن  في 
مجموعة تحتوي على 500 اختبار إلى عدن وسيتم استخدامها 
مع نظام جين أكسبرت الموجود في المحافظة. ولحل بعض 
كوفيد-  وعالج  اختبارات  إلى  بالوصول  المتعلقة  المشاكل 
حيث  مأرب  في  ُتنفذ  ألنشطة  التخطيط  اآلن  19يتم 
الحاالت  اكتشاف  تمكين  على  األنشطة  هذه  سُتركز 
المرافق  وخارج  المجتمعات  داخل  نشط   بشكل  واختبارها 
الصحية وبالتزامن مع أنشطة اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة 
المجتمعية التي تنفذها فرق االستجابة السريعة. وكجزء من 
النزوح،  العدوى ومكافحتها في مواقع  الوقاية من  أنشطة 
أسست المنظمة الدولية للهجرة 175 محطة لغسل اإليادي 
وتضمن  مأرب.  في  داخليًا  النازحين  استضافة  مواقع  في 
أنشطة نقل المياه بالشاحنات في 112 موقعًا في الحديدة 
إلى مياه نظيفة وآمنة بشكل  وتعز وصول 6,540 شخص 

يومي. 

الوقاية من العدوى ومكافحتها

لعدد  والغذاء  اإلغاثة  للهجرة مواد  الدولية  المنظمة  وفرت 
3,127 مهاجر و89 نازح في محافظات عدن ومأرب وصنعاء 
والفرق  للمنظمة  التابعة  للمهاجرين  االستجابة  نقاط  عبر 

المتنقلة. 

الحماية

دعمت أنشطة التدريب المهني 575 شخصًا في محافظات 
325 في حضرموت(.  و  مأرب  )250 في  ومأرب  حضرموت 
إنتاج  بتوسيع عملية  المنظمة من خالل شريك منفذ  تقوم 
في  بكوفيد- 19  التوعية  وجلسات  الشخصية  الحماية  مواد 
المجتمعات المتضررة. وفي األسابيع القادمة ستنفذ المنظمة 
مأرب  محافظات  أنحاء  جميع  في  العيش  لسبل  تقييمات 
لتدخالت  المعلومات  لتوفير  وتعز  ولحج  وعدن  وحضرموت 

برنامج النقد مقابل العمل وتدخالت سبل المعيشة. 

التعامل مع التأثيرات االجتماعي االقتصادي 

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مدعومة من: 
عدن

أمانة العاصمة

الضالع

لحج

البيضاء

شبوة

أبين

مأرب

تعز

الجوف

المكاتب الفرعية

اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية 

1,057 جلسة معنية بتعزيز النظافة

1,885 حقيبة مستلزمات نظافة تم توزيعها


