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النداء الموحد للمنظمة الدولية 

للهجرة* 

* شاماًل االستجابة 
لكوفيد- 19 

155 مليون 
دوالر أمريكي 

5 مليون 
شخص 

1,993حالة تم اإلبالغ عنها

نظرة عامة على الوضع

امرأة ُمسنة تستلم معلومات ومواد الوقاية من كوفيد- 19 في محافظة إب © المنظمة الدولية للهجرة 2020

بينما أشارت التقارير الرسمية إلى أن عدد حاالت كوفيد- 19 المبلغ عنها يتناقص، إال أن البيانات المتوفرة لتغذية المنحنى 
الوبائي بالمعلومات محدودة، نظرًا لعدم كفاية قدرات الفحص والترصد الوبائي ونظرًا لتضاءل الرغبة في التواصل مع المرافق 
الصحية للحصول على الدعم. المنظمة الدولية للهجرة مستمرة في العمل داخل إطار األمم المتحدة لتوسيع انشطة فحص 
الكشف عن كوفيد- 19 والترصد الوبائي وفي الوقت نفسه ضمان استمرارية الخدمات في المواقع التي تستضيف مجتمعات 
كبيرة من النازحين داخليًا والمهاجرين والمنظمة مستمرة أيضًا في دعم نظام الرعاية الصحية العام. تستمر االزمات االقتصادية 
التي يصاحبها ُشح الوقود في المحافظات الشمالية وكذلك قيمة العملة المتناقصة ونقص الحواالت الواردة من خارج البالد، 

تستمر في مفاقمة األعباء على المجتمعات المتضررة من الصراع. 

574 حالة وفاة مبلغ عنها 1,203 حالة تعافي

شخص استفادوا من 
خدمات الرعاية الصحية 

خدمات الرعاية الصحية 

8,556 
مهاجر حصلوا على 
دعم صحي ومواد 

إغاثة

مساعدات المهاجرين 

5,533 
أنشطة رفع الوعي

شخص تم الوصول إليهم 
من خالل أنشطة الوقاية 

من العدوى ومكافحتها 

14,251



المنظمة الدولية للهجرة - اليمن  

المنظمة 
2الدولية للهجرة 

كوفيد- 19والنزوح

النزوح  تتبع  نزوح بواسطة مصفوفة  2,935 حركة  اليمن. تم تسجيل  للنزوح في  المسبب األول  الصراع في كونه  يستمر 
الماضية.  بكوفيد- 19 في األشهر  تنقل مرتبطة  10,000 حركة  أكثر من  بينما تم تسجيل  للهجرة.  الدولية  للمنظمة  التابعة 
لم يذكر أي نازح كوفيد- 19 كسبب للنزوح في شهر أغسطس، واستمر االقتتال في التسبب بنزوح العائالت من محافظات 
الحديدة والبيضاء وتعز.وبعد مرور ثمانية أشهر من هذه السنة، نزحت 22,342 أسرة بسبب األزمة والعديد منها تواجه مخاطر 

متزايدة من االصابة بكوفيد- 19منذ بدء التفشي.

تضاعفت التحديات المرتبطة بالنزوح وكوفيد-19 بسبب الفيضانات في شهري يوليو وأغسطس، وتضررت ما يقدر بحوالي 
62,000 أسرة بسبب األمطار الغزيرة والعواصف. ُتّمِكّن المنظمة الدولية للهجرة من االستجابة السريعة لتلبية االحتياجات 
مأوى  ومواد  منزلية  مواد  للهجرة  الدولية  المنظمة  أطلقت  أغسطس،  ومنذ  المشترك،  الطارئة  اإلمدادات  خط  خالل  من 
ومواد نظافة حيوية للشركاء في محافظات الحديدة وحجة وإب وتعز ومأرب والتي تهدف إلى خدمة 9,631 أسرة. من خالل 
المأوى واإلغاثة مما مكن  للهجرة للشركاء في محافظتي مأرب والجوف مواد  الدولية  المنظمة  الطوارئ هذا، وفرت  خط 
االستجابة إلى 2,500 أسرة نزحت مؤخرًا بسبب االقتتال في المنطقة. كانت أنشطة التأهب واالستجابة هذه مهمة في 

تخفيف العبء على المجتمعات النازحة وفي تحسين االوضاع المعيشية في مواقع النزوح.

تستمر فرق المنظمة الدولية للهجرة في مراقبة القيود المفروضة على الحركة في جميع انحاء البالد. وتم افتتاح مطارين 
دوليين )عدن وسيئون( من أصل خمس مطارات دولية امام الرحالت التجارية واإلنسانية، مع اعالن السلطات أغالق مطار 
صنعاء امام الرحالت اإلنسانية في 07 سبتمبر. من المتوقع أن يؤثر أغالق المعبر الرئيسي هذا على االستجابة لكوفيد- 
19، وأن يحد من وصول الفاعلين اإلنسانيين ومواد اإلغاثة. تم افتتاح جميع النقاط الحدودية البحرية والبالغ عددها 15 
نقطة بشكل جزئي للتحركات والزالت 10 نقاط عبور في محافظتي تعز والبيضاء نشطة لمراقبة التحركات العامة بين 
المحافظات الشمالية والجنوبية. ال يتم فرض أي حظر تجوال في أي مكان في البالد وتسمح السلطات في منفذ الوديعة 
البري لليمنيين العالقين أن يعودوا من المملكة العربية السعودية بعد فحص درجة حرارتهم. وبينما لم يتم تسجيل أي 

يمنيين عائدين عبر النقطة الحدودية هذه في شهر أغسطس، 2020، عاد 187 يمني بين 01 و 05 سبتمبر 2020. 

مفتاح الخارطة 

نقاط الحدود الغير رسمية

حدود بحرية غير رسمية  حدود برية غير رسمية

منفذ جوي 

نقطة حدود برية

نقطة حدود بحرية

نقطة عبور داخلية

حاالت كوفيد-19 مبلغ عنها
1,00030020010050

سقطرى

المهرة

https://displacement.iom.int/reports/yemen-—-rapid-displacement-tracking-update-21-27-june-2020
https://displacement.iom.int/reports/yemen-—-rapid-displacement-tracking-update-21-27-june-2020
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التعسفية  للغاية. حوادث االحتجازات  اليمن يواجهون مخاطر حماية كبيرة في ظروف سيئة  العالقون في  المهاجرون  الزال 
واالعتقاالت وهي معتادة قبل تفشي كوفيد- 19، الزالت ُتَسَجل على مستويات غير مشهودة في هذه السنة. في األشهر 
األخيرة، كان هناك إزياد ملحوظ في الحوادث التي تتضمن نقل المهاجرين العالقين بشكل قسري من محافظات شمالية مثل 

صعدة وصنعاء إلى محافظات جنوبية مثل عدن. 

الزالت المنظمة الدولية للهجرة مستمرة في العمل على المستوى اإلقليمي وعلى مستوى الدولة لمناصرة الحلول الُمنقذة 
للحياة ولتوسيع برامج المساعدات. ستطلق المنظمة عملية تسجيل واستشارات واسعة النطاق في ظل برنامج العودة االنسانية 
الطوعية الخاص بها، مستهدفة بذلك المهاجرين العالقين في عدن والذين يسعون للحصول على مساعدة في العودة. ستكون 
الحاالت ذات األولوية هي حاالت الضعف الشديدة بسبب النقل القسري، وبسبب عدم وجود وصول إلى المأوى والمساعدات 
األساسية، والتي يتم دعمها حاليًا في مدينة عدن من خالل تدخالت النقد مقابل العمل. إن العودة الطوعية اإلنسانية خطوة 
إيجابية باتجاه تخفيف األوضاع اإلنسانية الصعبة لبعض المهاجرين، وستستمر المنظمة الدولية للهجرة في جهودها الهادفة 

إلى توسيع عمليات العودة هذه.

تحديات الهجرة 

أثر كوفيد- 19 على الهجرة 

 

700

 
800

800

 

2000

انخفاض كبير في أعداد الواصلين الجدد إلى اليمن . 1

زيادة في القيود على الحركة مما نتج عنه وجود تعداد مهاجرين ثابت. 2

انخفاض في فرص العمل المتوفرة وفي آليات التأقلم األخرى وكذلك وصول محدود إلى الرعاية الصحية.. 3

زيادة في الوصم والتحرش . 4

اعتقاالت واحتجازات ونقل قسري/ترحيالت. 5

اتجاهات رئيسية
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أغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

مهاجرون عالقون لجأوا إلى مبنى مهجور الزال قيد اإلنشاء في عدن © المنظمة الدولية للهجرة 2020

المهاجرين الوافدين في عامي 2019 و 2020م

يجب أال يتم استخدام كوفيد- 19 لتوظيف أولويات األمن القومي مثل تجميع المهاجرين في مخيمات واحتجازهم ونقلهم . 1
قسرًا أو ترحيلهم

يجب إطالق سراح المهاجرين المحتجزين. 2

يجب معاودة رحالت العودة الطوعية اإلنسانية كحل فوري للتعامل مع األوضاع الُمهددة للحياة التي تواجه المهاجرون . 3

يجب منح المهاجرين العالقين المرور اآلمن والحماية . 4

يجب منح العاملين اإلنسانيين وصول غير مشروط لكل الفئات المحتاجة. 5

يجب انهاء الخطاب الذي يلقي بالالئمة على المهاجرين بسبب تفشي كوفيد- 19 . 6

نقاط المناصرة الرئيسية للمنظمة الدولية للهجرة: 

3,653
وافد

 316
وافد

2020

2019
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أهداف االستجابة 

378,000 150,000  150,000 50,000

 86,000  120,000  51,000 1,100,000

منذ شهر مارس، وسعت المنظمة الدولية للهجرة أنشطة التأهب واالستجابة لكوفيد- 19 لتلبية احتياجات الجماعات المتنقلة - 
األفراد النازحين داخليًا والمهاجرين - وكذلك المجتمعات التي تستضيفهم. ال زالت االنشطة اإلنسانية للمنظمة الدولية للهجرة 
جارية من خالل ثمانية فرق صحة وحماية متنقلة و22 عيادة صحية في أماكن مختلفة من البالد وفي 60 موقعًا الستضافة 

االفراد النازحين داخليًا.

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن
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تقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم لعدد 22 منشأة صحية 
وثمانية فرق صحة متنقلة في مواقع مختلفة من محافظات 
الجوف وعدن وصعدة والبيضاء وأمانة العاصمة ولحج ومأرب 
وشبوة وتعز. خالل فترة التقرير، أستلم 8,556 شخص بمن 
فيهم 1,522 مهاجر خدمات صحية، لضمان أن الرعاية الصحية 
األولية والثانوية وعالج الكوليرا ودعم الصحة العقلية والدعم 
النفسي االجتماعي ال تزال متاحة وسهلة الوصول بالنسبة 

للسكان المتضررين. 

إدارة الحاالت واستمرارية الخدمات

والصرف  المياه  خدمات  تحسين  المنظمة في  فرق  تستمر 
الصحي والنظافة في مواقع النزوح وفي المجتمعات التي 
انشطة  تزال  ال  داخليًا.  النازحين  من  كبيرة  اعداد  تستضيف 
المنظمة الدولية للهجرة المتمثلة في نقل المياه بالشاحنات 
جارية في 88 موقع في محافظات الحديدة وتعز وإب ومأرب 
وزعت  التقرير،  فترة  خالل  شخص.   12,475 منها  واستفاد 
بمبيدات  معالجة  ناموسية   1,776 للهجرة  الدولية  المنظمة 
واألفراد  المناعة  منقوصي  االفراد  على  االجل  طويلة 

المعرضين لخطر مرتفع. 

الوقاية من العدوى ومكافحتها

التشارك مع مجمعات  للهجرة في  الدولية  المنظمة  تستمر 
النازحين داخليًا في صناعة الكمامات في محافظتي إب ومأرب 
من خالل برنامج النقد مقابل العمل والتدريبات. قامت النساء 
من مجتمعات النازحين داخليًا بصناعة أكثر من 30,000 كمامة 
في كلتا المحافظتين، وتم توزيعها جميعًا مع مواد االعالم 
والتثقيف واالتصال للنازحين داخليًا في المواقع التي تدعمها 

المنظمة الدولية للهجرة. 

إدارة المخيمات وتنسق أنشطتها 

نازحون داخليًا يقومون بصناعة كمامات لتوزيعها في مواقع النازحين داخليًا في مأرب © المنظمة الدولية للهجرة 2020

المنظمة 
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للمنظمة  التابعة  للمهاجرين  االستجابة  نقاط  خالل  من 
 4,011 استلم  المتنقلة  الفرق  خالل  ومن  للهجرة  الدولية 
مهاجر في محافظات عدن ومأرب وصنعاء مواد مساعدات 

ومواد غذائية. 

الحماية

للترصد  تقارير  سبعة  للهجرة  الدولية  المنظمة  فرق  شاركت 
الوبائي، مع وزارة الصحة العامة والسكان لتغذية نظام األنذار 
اإللكتروني للترصد الوبائي المبكر لألمراض وتم إحالة حالتين 

الحصول على الدعم من أصل أربعة حاالت مشتبه بها.

الترصد الوبائي

الدولية للهجرة أفرادًا من  المنظمة  التقرير، دربت  خالل فترة 
طاقم مختبر السل الوطني في عدن على تقنيات وإجراءات 
جين  آالت  باستخدام  كوفيد- 19  عن  الكشف  اختبارات  تنفيذ 
أكسبرت التي تصنعها شركة سيفيد. عزز التدريب الذي أستمر 
ليوم كامل قدرات أفراد الطاقم حول طرق جمع عينات فحص 
الكشف عن كوفيد- 19وإجراءات الفحص وتفسير نتائج اختبارات 
جين أكسبرت مما ضمن االستخدام المناسب لحقيبة المعايرة 
التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة مع علب االختبار الخاصة 
المنظمة  استراتيجية  من  جزء  وهذا  كوفيد-19.  باختبارات 
لتعزيز اختبارات الكشف عن كوفيد- 19 في اليمن، باإلضافة 
إلى وجود مراحل أخرى في البرنامج والتي تركز على تأسيس 
ونشر  مأرب  محافظة  كوفيد- 19 في  عن  للكشف  مختبرات 
انظمة جين أكسبرت )والتي من السهل نقلها وأستخدامها( 

للمحافظات اليمنية المحرومة. 

نظام المختبرات الوطنية
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استجابة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مدعومة من: 

أنشطة رفع الوعي بكوفيد- 19 في موقع للنازحين داخليًا في إب © المنظمة الدولية 
للهجرة 2020

شباب يحضرون ورشة سبل العيش التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة حول العمل 
في مجال االلمونيوم في محافظة حضرموت © المنظمة الدولية للهجرة 2020

اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية 

عدن

أمانة العاصمة

صعدة

لحج

البيضاء

شبوة

مأرب

تعز

اب

الجوف

صنعاء

حضرموت

 مفتاح الخريطة

المحافظات المستهدفة لإلبالغ
 عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

مستلزمات النظافة الشخصية 

توزيع الصابون

13,203 شخص تم الوصول إليه


