
يستمر كوفيد-19 في اإلضرار باالقتصاد اليمني وأسفر عن انخفاض إضافي في قيمة الريال وخصوصًا في الجنوب. وتتفاقم مشكلة 
العملة المتدهورة بأزمة الوقود الجارية والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع المنتجة محليًا وزيادة تكاليف الري، بنسب وصلت إلى 80 
في المائة، وارتفاع تكاليف النقل. وتزداد مؤشرات األمن الغذائي سوًأ في المحافظات الجنوبية، حيث يتوقع أن يواجه حوالي 40 في 

المائة من السكان في المحافظات التي تم تقييمها سوء تغذية حاد في األشهر القادمة )التقييم المتكامل الرابع لألمن الغذائي(. 

وبعد مرور حوالي سنة منذ أول موجة من الصراع المتصاعد في أطراف محافظات مأرب والجوف وصنعاء أستمر االقتتال في التصاعد 
مع وجود تقارير تشير إلى فتح خطوط أمامية جديدة. ويتحمل المدنيين وطأة هذا االقتتال، حيث تضررت منازلهم وُبناهم التحتية المجتمعية 
أمام أعينهم بينما ُيرغمون على الهروب إلى مناطق آمنة. وسجلت المنظمة الدولية للهجرة 158,256 حركة نزوح جديدة منذ بداية عام 
2020، وكانت أبرزها باتجاه مدينة مأرب والمناطق المحيطة بها، وإذا ما تقدمت خطوط القتال بشكل أكبر، من المتوقع أن تحدث موجات 
نزوح ثانية وثالثة مع اضطرار األشخاص الذي فروا من القتال مسبقًا أن ُيجبروا على التحرك بشكل قسري باتجاه الشرق أو الجنوب. وفي 
2020، استقبلت مدينة مأرب فقط ما يقدر ب 71,456 نازح داخلي جديد ) 70% من النازحين إلى داخل مأرب في هذا العام( وتستضيف 

مدينة مأرب بالفعل أكبر موقع للنازحين داخليًا في اليمن )37,498 مقيم( ولذلك فأن الموارد المجتمعية والعامة تحت ضغط كبير. 

وفي هذا السياق، يزداد عدد المهاجرين الذين أصبحوا عالقين في محافظات مثل عدن ومأرب بأعداد تقارب 5,000 و 4,000 فرد على 
التوالي نظرًا لقيود الحركة المفروضة بسبب كوفيد-19. وفي الشمال، تستمر المنظمة الدولية للهجرة في استالم تقارير عن اعتقاالت 
الممارسات.  المنظمة في مناهضة هذه  المهاجرين. وتستمر  واحتجازات ونقل قسري إلى محافظات جنوبية، جميعها تعسفية وضد 
أال أنه، ومع وجود خيارات محدودة للعودة إلى الوطن أو االستمرار في الرحلة إلى المملكة العربية السعودية يختار بعض المهاجرين 
االنطالق في رحلة عودة محفوفة بالمخاطر عبر شبكات المهربين عابرين خليج عدن إلى جيبوتي وآملين في الوصول إلى وطنهم. وفي 
أكتوبر. تستمر   15 آخرين في  12 شخصًا  بينما توفي  الرحلة،  القيام بهذه  البحر وهم يحاولون  أكتوبر، توفي ثمانية مهاجرين في   03
المنظمة الدولية للهجرة في إعطاء األولوية للمساعدات اإلغاثية للمهاجرين العالقين وتحقق المنظمة تقدمًا على المستوى اإلقليمي 
من اجل معاودة رحالت العودة الطوعية إلى إثيوبيا والتي ستسهل العودة الطوعية اآلمنة التي تحفظ الكرامة للمهاجرين األثيوبيين إلى 

بالدهم. 

الزال المجتمع اإلنساني يواجه قيودًا على الوصول في جميع انحاء اليمن ولكن هذه القيود شديدة بشكل خاص في شمال اليمن. ويقدر 
أن أكثر من 19 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في اماكن يصعب الوصول إليها، بينما حوالي 7,6 مليون شخص تضرروا من 
القيود المفروضة على الوصول اإلنساني. وبعد حوالي شهر كامل من اإلغالق، تمت معاودة ثالث رحالت أسبوعية إلى مطار صنعاء 
خالل شهر أكتوبر، وهو ما سمح للطواقم والمستلزمات إلنسانية بالدخول إلى البالد، بما في ذلك مستلزمات صحية خاصة بالوقاية من 
كوفيد-19 ومكافحته. وتستمر تدخالت المنظمة الدولية للهجرة في المحافظات الشمالية في التضرر بشكل كبير، وبينما البيئة التشغيلية 

في الجنوب مفتوحة بشكل أكبر، إال أن أنعدام األمن على طول الخطوط اإلمامية يؤثر بشكل متزايد على إيصال الخدمات. 

لمحة عامة عن الوضع

المنظمة الدولية للهجرةتقرير عن الوضع أكتوبر 2020م

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن 

iomyemenpsu@iom.inthttp://www.iom.int/countries/Yemenتابعونا على

يقوم فريق المنظمة في مجال إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها بتعليم النساء النازحات في 
مخيم الجفينة كيفية صناعة الكمامات © المنظمة الدولية للهجرة 2020

شخص مستفيد من أنشطة 
رفع الوعي، بما في ذلك رفع 

الوعي بكوفيد-19

27,452

15,068
 مهاجر حصلوا على دعم

صحي ومواد إغاثية

94,019
 شخص حصلوا على دعم

بالوصول إلى المياه
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الصحة
22 منشأة  البشرية في  والموارد  الطبية  بالمستلزمات  الدعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقدم 
صحية في مواقع مختلفة من محافظات الجوف وعدن وصعدة والبيضاء وأمانة العاصمة ولحج 
ومأرب وشبوة وتعز. واستلمت كل المرافق الصحية البالغ عددها 22 مرفق مستلزمات الحماية 
الشخصية وتم تأسيس نقاط فرز في 18 مرفق منها. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة وصواًل 
إلى الرعاية الصحية الطارئة من خالل ثمانية فرق صحية متنقلة في مواقع النزوح وعلى طول 
18,512 شخص، بمن  أكتوبر، وصل  الهجرة في محافظات عدن ولحج ومأرب. وفي  ممرات 
فيهم 6,112 مهاجر، إلى الخدمات الصحية عبر دعم من المنظمة. ونفذ الفريق الصحي التابع 
للمنظمة، فحوصات فرز لعدد 17 مهاجر و24 الجئ تحضيرًا لمشاركتهم في برنامجي العودة 
الطوعية اإلنسانية وإعادة التوطين. وكذلك، نفذ الفريق الصحي 2,329 فحص ألهلية العمل 
الخاصة ببرنامج النقد مقابل العمل الذي يجري تنفيذه حاليا لدعم المهاجرين العالقين بفرص 
كسب عيش مؤقته مع التنسيق مع فريق الحماية في المنظمة. ونفذت فرق الدعم النفسي 
اإلجتماعي والصحة العقلية، أنشطة ترفيهية وجلسات توعوية نفسيه للمهاجرين في صنعاء 
زيادة بسيطة  اكتوبر( ألن عدن شهدت مؤخرًا   10( العقلية  للصحة  العالمي  اليوم  وعدن في 
في عدد األشخاص الذين يسعون للحصول على خدمات الدعم النفسي اإلجتماعي والصحة 

العقلية. 

وفي شهر أكتوبر، أعلن مرفق األدوية العالمي وشراكة الحد من السل أنه سيتم التبرع بعدد 
الصندوق  ينفذها  التي  األوسط  الشرق  أستجابة  عبر  اليمن  إلى  كوفيد-19  أختبار   11,680
العالمي، وستيسر ذلك بعثة المنظمة في اليمن. وكذلك، قّيمت المنظمة ستة مرافق صحية 
وتتضمن  الممكن.  الدعم  نواحي  لتحديد  والحديدة  وتعز  لحج  محافظات  هذا في  الشهر  في 
المرافق،  احد  في  كوفيد-19  عن  للكشف  الفحص  قدرات  تعزيز  المحتملة  الدعم  توصيات 

w.19-وسيكون مرفق لعالج حاالت كوفيد

مشورات الرعاية الصحية
األولية التي تم إجراؤها

%54
من الهدف
تم تحقيقه

 18,512 مشورة طبية

فني مختبرات سريري تقوم بتحليل الفحوصات في عيادة تدعمها المنظمة الدولية للهجرة في تعز © المنظمة الدولية للهجرة 2020

310 حالة كوليرا تم عالجها 
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إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
تستمر المنظمة في إدارة مواقع استضافة النازحين داخليًا وتنسيق المساعدات لهم 
والتي  مأرب،  وإلى  داخل  نزوح  حركات  وإب. ومع وجود  وتعز  مأرب  في محافظات 
تعادل نصف جميع حركات النزوح المرتبطة بالصراع في اليمن في عام 2020، تستمر 
المنظمة الدولية للهجرة في توسيع أنشطة االستجابة الطارئة مع الشركاء وفي جميع 
المواقع التي تدعمها المنظمة. وفي شهر أكتوبر، تم إجراء تدريبات إدارة المخيمات 
وتنسيق أنشطتها لعدد 52 عضو من أعضاء لجان المخيمات ومدراء المخيمات وطاقم 
إدارة المخيمات لدى الشركاء ومنسقي المواقع فيما يخص إدارة المخيمات للتنسيق 
تم  مأرب،  وفي  واألنشطة.  البرامج  في  الحماية  ودمج  االحتياجات  على  والتعرف 
في  للنزوح  مواقع  خمسة  في  لألطفال  مالعب  خمسة  وتأثيث  تجهيز  من  االنتهاء 
طفل.    5,968 ذلك  من  وأستفاد  وصرواح  الوادي  ومأرب  المدينة  مأرب  مديريات 
النازحة  14,222 كمامة صنعتها نساء نازحات من المجتمعات  6,127 شخص  أستلم 
لكوفيد-19  االستجابة  أنشطة  الوادي في ظل  ومأرب  المدينة  مأرب  مديريات  في 
والتحشيد المجتمعي. وتم توزيع مواد توعوية وملصقات حول إجراءات التخفيف من 

كوفيد-19 في مديرية رغوان. 

وال تزال عملية بناء مساكن لنقل 102 أسرة من موقع المؤسسة للنازحين داخليًا جارية 
في مدينة مأرب. وقامت المنظمة الدولية للهجرة بتخطيط موقع جديد لصالح 500 
أسرة ضعيفة في موقع بطحاء بن معيلي للنازحين داخليًا وفي مديرية مأرب الوادي 
حيث يتم هناك دعم مجتمع المهاجرين بواسطة فريق الحماية. تنفذ المنظمة جلسات 
التوعية وتوزع برشورات التوعية بالوقاية من الفيضانات وتشكل لجان تقوم بقيادة 
لمنع  العمل  النقد مقابل  برامج  عبر  الخيام  الرمل ووضعها حول جميع  أكياس  تعبئة 
حدوث أضرار من الفيضانات. وفي أكتوبر، وزعت المنظمة الدولية للهجرة أكياس رمل 
مع مواد صيانة/ تنظيف في 11 مخيم للنازحين داخليًا في محافظة إب وأستفاد من 

ذلك 440 شخص. 

14,071 أسرة نازحة داخليًا 
تعيش في 56 موقع مدعوم من 

المنظمة الدولية للهجرة

2,490 شخص حصلوا على 
مساعدات نقدية متعددة األغراض 

في سبع محافظات 

المأوى والمواد غير الغذائية

 اإلستفادة من المواد اإلغاثية عبر خط 
 مخزون الطوارئ متعدد القطاعات

%50
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 1,539 شخص

 مشاريع ُبنى تحتية وصيانة
مواقع

%38
من الهدف
تم تحقيقه

 6 مشاريع

متوسط  مستدام  كحل  داخليًا  للنازحين  انتقالية  مساكن  بناء  في  المنظمة  وتستمر 
موقع  في  انتقالي  مأوى   250 بناء  من  األنتهاء  وتم  بالمآوي.  يتعلق  فيما  األجل 
المآصيل  موقع  في  انتقالي  مأوى   200 و  تعز  جنوب  في  داخليًا  للنازحين  البيرين 
للنازحين داخليًا في مأرب، بينما التقييمات التي تهدف إلى أستكشاف مواقع لبناء 
مآوي إضافية في عدن وفي الساحل الغربي اليمني الزالت جارية. وفي شهر أكتوبر، 
التنفيذية  والوحدة  المأوى  مجال  في  شريك  مع  مشترك  ميداني  تقييم  تنفيذ  تم 
للنازحين داخليًا في عدن للتعرف  النازحين داخليًا في خمسة مواقع  إلدارة مخيمات 
على االحتياج من المأوى األنتقالي. وحدد أجتماع تنسيقي مع الشركاء ذوي الصلة 
لمشروع  مناسب  كموقع  اختياره  وتم  السعودي  المعهد  موقع  التنفيذية  والوحدة 
مع  تماشيًا  تعديله  ويتم  يتغير  المأوى  تصميم  والزال  القادم.  اإلنتقالية  المساكن 
البؤرية وتوافر المواد في  النازحين داخليًا واآلراء القادمة من المجموعات  احتياجات 
داخليًا  للنازحين  وأشراف  تدريبات  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتقدم  المحلي.  السوق 
في جميع مراحل عملية البناء والنقد للمواد واألدوات. وفي الشهر ذاته، أستفادت 
1,539 أسرة )10,772 شخص( من حقائب المواد غير الغذائية وحقائب المأوى الطارئ 
للهجرة  الدولية  المنظمة  تديرة  الذي  الطوارئ  مخزون  خط  عبر  محافظات  ست  في 
للهجرة من  الدولية  المنظمة  111 أسرة مباشرة من  باإلضافة إلى ذلك، أستفادت 

مساعدات المأوى والمواد غير الغذائية.
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نفذ  الشخصية،  للنظافة  للترويج  المنتظمة  األنشطة  ظل  وفي 
متطوعي نظافة المجتمع في مواقع النازحين داخليًا في محافظات 
بؤرية  مجموعات  ونقاشات  منزلية  زيارة   1,333 وأبين  وتعز  مأرب 
ووضعوا ملصقات تحتوي على رسائل متعلقة بالنظافة في مختلف 
مواقع استضافة النازحين داخليًا وأستفاد من ذلك 11,018 شخص. 
وركزت الرسائل على التغوط في العراء والوقاية من االسهاالت أو 
االسهاالت المائية الحادة وتحضير محلول اإلماهة الفموية وصيانة 
هذا  في  اإلضافية  الرسائل  وركزت  عليها.  والحفاظ  المياه  مصادر 
الشهر على غسل اليدين تماشيًا مع حمالت التنظيف وغسل اليدين 
لغسل  العالمي  باليوم  واالحتفال  ولحج  وعدن  مأرب  في  الجارية 
للنظافة  الترويج  أنشطة  تنفيذ  بعد  متابعة  زيارات  وُنفذت  اليدين. 
للنظافة  للترويج  الهادفة  السابقة  الرسائل  أثر  لقياس  الشخصية 

 عبر أنشطة إعادة تأهيل
 أمدادات المياه

10,619 شخص
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تم تحقيقه
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الوصول الى المياه اآلمنة

94,019 شخص

للمهاجرين  أنشطة االستجابة  الرسائل. وكجزء من  لمحتوى  لقياس مدى قبولهم وممارساتهم  المجتمع وكذلك  تم نشرها في  والتي 
في عدن، وزع فريق المياه والصرف الصحي والنظافة 2,400 حقيبة مواد نظافة أساسية وناموسيات للمهاجرين في نقطة تسجيل 
المهاجرين في منطقة البساتين. واستمرت أنشطة نقل المياه في محافظات مأرب وتعز وإب والحديدة وعدن وأستفاد منها 85,439 
شخص. ونفذ فريق المياه والصرف الصحي والنظافة التابع للمنظمة الدولية للهجرة 13 تقييم مياه وصرف صحي ونظافة للتعرف على 

االحتياجات وتوفير المعلومات للتخطيط االستراتيجي وتصميم أنشطة المساعدات واالستجابة في محافظة مأرب.  

المياه والصرف الصحي والنظافة 

استفادت ثالث مديريات في محافظة عدن والتي يسكن فيها حوالي 
بفضل  النظيفة  المياه  إلى  الُمحسن  الوصول  من  شخص   35,000
تعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف 
بالمياه  متعلقة  تواجه مشاكل  الرئيسية  المياه  وكانت شبكة  الصحي. 
لفترة من الزمن. ولم تكن األنابيب والصمامات في شبكة المياه تعمل 
بشكل صحيح، وكانت السلطات المحلية قلقة من أن المياه العادمة قد 
تتسرب إلى األنابيب التي تنقل مياه الشرب. ولكن المواد المطلوبة 
في  متوفرة  وغير  ُمكلفة  كانت  المدينة  في  المياه  مشاكل  إلصالح 

السوق المحلي. 

ويقول محمد عبد الله، وهو مهندس متدرب وعضو في فريق المياه 
والصرف الصحي والنظافة التابع للمنظمة في محافظة عدن "عندما 
زرنا المديريات وفحصنا شبكات المياه، وجدنا المشكلة التي وصفتها 

لنا السلطة المحلية". 

التي  المجتمعات  بصحة  تضر  قد  العادمة  المياه  أن  من  قلقين  "كنا 
مشروع  لدعم  بسرعة  التحرك  علينا  يتوجب  أنه  وأدركنا  هناك،  تعيش 
إعادة التأهيل هذا". "ونظرًا لعدد األفراد النازحين داخليًا الذين يعيشون 
في هذه المديريات، رغبنا أيضًا في ضمان أنه لن يكون هناك منافسة 
بين العائالت النازحة داخليًا والمجتمع المحلي على الوصول إلى المياه 

النظيفة في المستقبل. 

ستة  خالل  التأهيل  إعادة  أنشطة  للهجرة  الدولية  المنظمة  ونفذت 
أشهر. وخالل فترة المشروع، واجهت الفريق مشاكل في شراء المواد 
وضمنت  الدولية.  التجارة  على  كوفيد-19  جائحة  ألثر  نظرًا  المطلوبة 
المنظمة الدولية للهجرة أن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي 
لضمان  المياه  وشبكة  بالصمامات  التحكم  على  القادرة  الجهة  هي 
التوزيع العادل للمياه. سابقًا، في النظام القديم كان من السهل ألي 

شخص أن يتالعب بالصمامات. 
أحد أنابيب المياه الرئيسية التي قامت المنظمة بإعادة تأهيلها وأستفاد من 

ذلك 35,000 شخص © المنظمة الدولية للهجرة 2020

في العمق: تساعد المنظمة الدولية للهجرة مدينة عدن في إعادة تأهيل شبكة المياه الخاصة بها
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وفي شهر أكتوبر، تم تقديم مساعدات نقدية متعددة األغراض لعدد 700 مستفيد من المجتمعات 
المستضيفة في مأرب وإلى 78 أسرة نازحة داخليًا متضررة من الفيضانات في سيئون )حضرموت( 
عبر دعم من وحدة االنتقال والتعافي في المنظمة. تبرعت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها، 
بعدد 201 حاوية قمامة معدنية لصندوق النظافة في مأرب والتي تم توزيعها على مواقع جمع 
القمامة للمساعدة في تحسين النظافة العامة وتوسيع النظام الحكومي لجمع المخلفات. وزعت 
المنظمة الدولية للهجرة حقائب بدء مشاريع صغيرة لعدد 323 مستفيد، وتنوعت الحقائب ما بين 
حقائب للتجميل والخياطة والتصميم الجرافيكي وأعمال األلمونيوم والتسليك الكهربائي ودروس 

االنتقال والتعافي

طالب صيدلة من جامعة حضرموت يجهزون معقم األيدي ليتم توزيعه على المجتمع المحلي © المنظمة الدولية للهجرة 2020 

1,973 شخص أستفادوا من 
مساعدات النقد مقابل العمل 

والتدريب المهني والمنح الصغيرة

تصفيف الشعر في تريم وسيئون في هذا الشهر. وكانت أنشطة النقد مقابل العمل جارية أيضًا، لدعم 350 مستفيد مشارك في 
حمالت التنظيف وإعادة تأهيل الشوارع. واستمرت المنظمة أيضًا في التنسيق مع ُكتلة التعليم ومكاتب التعليم في حضرموت وعدن 

ولحج حول اختيار المدارس ذات األولوية والمستهدفة بأنشطة إعادة التأهيل وبناء القدرات. 

"نحن ننتج معقمات لأليدي بمعايير منظمة الصحة العالمية" قالت فاطمة، طالبة صيدلة في جامعة حضرموت. "ومن المعروف جيدًا 
اآلن أن معقم األيدي من أفضل األدوات للوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 "، وأضافت شارحًة لماذا قامت هي وبعض الطالب 

اآلخرين، والبالغ عددهم 60 طالب إجمااًل، باألتحاد ألنتاج 10 آالف عبوة من معقم األيدي بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. 
أصبح حمل معقم األيدي جزءًا رئيسيًا من من الروتين اليومي ألغلب االشخاص. ولكن في اليمن، حيث ما يقدر بـ 70 في المائة من 

األشخاص ليس لديهم حتى وصول إلى الصابون العادي، سيكون أفتراض أن معقم األيدي متوفر بكثرة، تفكير غير واقعي. 
"وصل كوفيد-19 إلى العالم بأكملة ولقد أثر على الدول المتطورة؟ فما هو األثر الذي تركه على اليمن باعتقادك؟ قال احمد زميل فاطمة 

في الدراسة. 

"اواًل، نبدأ بخلط المواد: إيثانول وبيروكسيد الهيدروجين والجليسيرين والماء المقطر. ومن ثم نعبئ القوارير ونحكم اغالقها. ومن ثم 
نبدأ في عملية تسليم المنتج الجاهز"، قال أحمد، وهو يشرح الخطوات التي يتبعها الطالب. ويتم توزيع قوارير المعقم على المجتمعات 
الضعيفة في حضرموت، وهي المحافظة ذاتها التي تقع فيها الجامعة. وقبل بدء العمل على هذا المشروع كان الطالب بأنتظار الجامعة 

أن تعاود نشاطها. 

"أثر علينا كوفيد-19 بشكل سلبي". فقد أوقف جميع نواحي الحياة، واآلن حياتنا متوقفة. وبالنسبة لنا نحن الطالب، أغلقت الجامعة 
أثر  المشروع، حيث  المشاركة في هذا  ُطلب منهم  عندما  الطالب  تنتهي مشاكل  والجوامع" قالت فاطمة. ولم  المدارس  مثلها مثل 
معركة  في  يشاركوا  أن  في  سعداء  وزمالئهم  وأحمد  فاطمة  إن  الصعوبات،  من  وبالرغم  ما.  حد  إلى  االنتاج  عملية  على  كوفيد-19 

مجتمعهم ضد كوفيد-19. وأستلموا أيضًا حوافز مالية لعملهم على المشروع. 

في العمق: طالب الصيدلة الذين يحاربون كوفيد-19 في اليمن 
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الحماية

%176
من الهدف
تم تحقيقه

تقييم الحماية

883 مقابلة لتقييم
الحماية

%43
من الهدف
تم تحقيقه

مساعدة المهاجرين

5,487 مهاجرًا تلقوا
المساعدات اإلنسانية

 اإلستفادة من المواد اإلغاثية عبر خط 
 مخزون الطوارئ متعدد القطاعات

المدنيين  العديد من  والجوف، ُيضطر  الصراع على طول ضواحي محافظتي مأرب  ومع تصاعد 
المحيطة  النازحين داخليًا إلى مدينة مأرب والمناطق  الهرب من مجتمعاتهم. ويطغى تدفق  إلى 
بها على الخدمات المحلية والموارد العامة وعلى مواقع النازحين داخليًا المزدحمة أصاًل حيث توجد 
وجود  وعدم  القسري  باألخالء  التهديد  فأن  الخلفية،  هذه  وعلى  الخدمات.  في  منتشرة  فجوات 
وثائق الهوية هي بين أهم مخاوف الحماية التي ُأبلغ عنها في مواقع النازحين داخليًا باإلضافة 
إلى الوصول إلى التعليم والتوظيف. وفي شهر اكتوبر، نفذت المنظمة الدولية للهجرة فحوصات 
لحالة الحماية للنازحين داخليًا الضعفاء، وقدموا مساعدات أو إحاالت إلى خدمات أخرى مثل المأوى 

5,487 مهاجر حصلوا على 
مساعدات أنسانية وتم تحقيق 

43% من هدف عام 2020

القانونية  المساعدة  و/أو  المدنية  والوثائق  الصحية  والمساعدات 
توفير  في  أيضًا  المنظمة  وتستمر  فرد.   123 لعدد  وغيرها 
المهاجرين الضعفاء جدًا في  إلى  الحيوية  المساعدات اإلنسانية 
جميع أنحاء محافظات صنعاء وعدن ومأرب والوصول إلى إجمالي 
5,487 مهاجر في شهر اكتوبر بمواد الغذاء والمياه ومواد النظافة 
عدن،  وفي  الحيوية.  الغذائية  غير  والمواد  والمأوى  الشخصية 
تستمر الترتيبات لزيارة وفد قنصلي تابع لحكومة إثيوبيا إلى عدن، 
الدولية  المنظمة  وقدمت  الجنسية.  من  التحقق  أنشطة  لتنفيذ 
حكومة  إلى  مهاجر   1,400 تُضم  أولية  قائمة  اليمن  في  للهجرة 
إثيوبيا وتأمل المنظمة أن تصل إلى أتفاق على جوالت أخرى من 
رحالت العودة الطوعية اإلنسانية لمساعدة اآلالف من المهاجرين 
الذين سيتم  أو   )2,629( قبل  من  تسجيلهم  تم  الذي  اإلثيوبيين 

تسجيلهم في األسابيع القادمة. 

تعقد المنظمة جلسات توعية للمهاجرين في صالة االنتظار داخل نقطة االستجابة للمهاجرين في محافظة عدن © المنظمة الدولية للهجرة 2020 
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أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن خالل شهر سبتمبر 2020 مدعومة من 

مصفوفة تتبع النزوح

المهاجرين الوافدين إلى اليمن في عامي 2019 و 2020

يمكنكم إيجاد جميع تقارير مصفوفة تتبع النزوح حول النزوح والهجرة هنا

26,376 أسرة
إجمالي النزوح في عام 2020

2,289 أسرة نزحت 
بسبب الصراع

1,038 مهاجر وافد

الدولية  للمنظمة  ُيمكن  محافظة   13 في  السريع  النزوح  تتبع  أنشطة  إستمرت 
للهجرة الوصول إليها، وأستمر تتبع 2,212 أسرة نزحت في شهر اكتوبر وبشكل 
والحديدة.  وتعز  الضالع  محافظات  في  داخلها  داخلها  وفي  مأرب  من  رئيسي 
إجمااًل، نزحت 26,376 أسرة حتى الوقت الحالي في 2020. لم يتم تسجيل أي 

يمنيين عائدين من المملكة العربية السعودية على مدار شهر أكتوبر. 

2019

2020

أكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

ال يزال عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن قلياًل مقارنة بعام 2019، إال أن شهر أكتوبر شهد زيادة 
بسيطة مقارنة بالشهرين الماضيين )أغسطس وسبتمبر(. سجلت مصفوفة تتبع النزوح 1,038 مهاجر 
)91%( والصومال  إثيوبيا  اليمن عبر محافظات لحج وشبوة وحضرموت جاؤوا من  إلى  وافد جديد 
)9%(. كان عدد المهاجرين الوافدين في شهر أكتوبر أقل بـ 12 مرة من المهاجرين الوافدين في شهر 

اكتوبر من عام 2019، حيث دخل 12,905 شخص إلى اليمن.  

انخفض عدد 
الوافدين 
بنسبة ٪92

https://dtm.iom.int/yemen

