
  

 اليمن -المنظمة الدولية للهجرة  

 م8102سبتمبر   6نشرة اإلستجابة لمدينة الحديدة : 

 م8102سبتمبر 0أغسطس حتى  86تقرير عن الوضع: 

 األنشطة الرئيسية
  009,55مدارس من خالل تزويدهم بوجبات ساخنة وتوزيع املواد غري الغذائية هلم. من خالل هذه املطابخ واملرافق األخرى، مت تقدمي أكثر من  8تقدمي الدعم للنازحني يف 

 وجبة ساخنة منذ بدء األزمة احلالية. 

  من النساء احلوامل، وتقدمي املشورة حول الصحة اإلجنابية  80,فرد، ورعاية ما قبل الوالدة لعدد  898,8تقدمي املعاينة الطبية لعدد 
 فرد.  19138فرد، وإجراء أنشطة التوعية الصحية ل  818فرد، وتقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ل  39211ل 

Training of Community Health Volunteers in Habil Jabr district, Lahj. © IOM 2018   

 م 2538املنظمة الدولية للهجرة  .2535مهاجر للعودة إىل دايرهم منذ عام  28.555مت تقدمي املساعدة ألكثر من 

مليون 8  
 شخص نازح داخليا  

مليون 8.8  
شخص تسعى المنظمة الدولية 

 للهجرة لتقديم الدعم لهم 

 مليون 88.8
  شخص بحاجة للمساعدة االنسانية

 جنيف -المركز الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة 

 prd@iom.int واالستجابة: إدارة الجاهزية

 drd@iom.int إدارة العالقات مع المانحين:

 www.iom.int :تابعونا على

 اليمن  -المركز الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة 

 وحدة دعم البرامج 

 iom_yemen@  تابعونا على تويتر        :
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 اليمن -المنظمة الدولية للهجرة  

 م8102سبتمبر   6نشرة اإلستجابة لمدينة الحديدة : 

 م8102سبتمبر 0أغسطس حتى  86تقرير عن الوضع: 

 الوضع:

ديرايت أخرى من بينها الدريهمي، والتحيتا، وم ال تزال احلالة يف احلديدة متداعية وحمفوفة ابملخاطر مع تواصل الغارات اجلوية والقصف العنيف واالشتباكات املسلحة يف مدينة احلديدة
حماصرون  -حسب التقارير -ديد من املدنيني العواحلوك، وبيت الفقيه. ونتيجة لالفتقار إىل األموال لتغطية تكاليف السفر أو خشية التعرض للمزيد من الصعوابت يف مناطق النزوح، أصبح 

ائالت النازحة من احلديدة إىل أكثر من العيف مناطق ال يزال القتال دائراً فيها. كما عطل القتال األسواق وحركة التجار مما دفع بعض األسواق إىل إغالق أبواهبا. ولقد وصل عدد 
 أسرة داخل احلديدة والباقي توزعوا على حمافظات أخرى. 808666م، مع بقاء ,860منذ يونيو  008,66

 م 2538املنظمة الدولية للهجرة وجبة ساخنة يف احلديدة منذ بداية األزمة احلالية.  009,55مت تقدمي أكثر من    

 إستجابة المنظمة الدولية للهجرة:

  وجقبقة  008,66مدارس من خالل تزويدهم بوجبات ساخنة وتوزيع املواد غري الغذائية هلم. من خالل هذه املطابخ واملرافقق األخقرى، ت تقققدمي أكقثقر مقن  ,تقدمي الدعم للنازحني يف
 ساخنة منذ بدء األزمة احلالية.

  فرد، وتققدمي خقدمقات الصقحقة القنقفقسقيقة  08811من النساء احلوامل، وتقدمي املشورة حول الصحة اإلجنابية ل  0,,فرد، ورعاية ما قبل الوالدة ل  80,0,تقدمي املعاينة الطبية لعدد
 فرد. ,1810فرد، وإجراء أنشطة التوعية الصحية ل  10,والدعم النفسي واالجتماعي ل 

  عائلة انزحة.  181,0لعدد  -خرى حتتوي على حصص غذائية كافية لعائلة ملدة أسبوع، ومتطلبات النظافة األساسية واملواد األساسية األ -توزيع حقائب آلية االستجابة السريعة 

  أسرة بعد التحقق.  000تقدمي مساعدات نقدية متعددة األغراض إىل 

 أخقرى ممقثقل املقدارست ابلقتقعقاون القو قيقق مقع ققع توفري املساعدة  لنقل األشخاص النازحني داخلياً إىل مواقع أكثر أمناً داخل أو خارج احلديدة، ومن مراكز االستقبال يف صنعاء إىل مقوا
 شخصاً داخل صنعاء حىت اليوم.  086,0اهليئة الوطنية إلدارة وتنسيق الشؤون اإلنسانية ومواجهة الكوارث. ت نقل ما جمموعه 

  فقردًا مقن خقالل مقركقز عقبقد القققادر هقالل الصقحقي وكقال قا   01,فرداً من خالل العيادة اجلديدة اليت أنشأت يف مقدرسقة أبقو بقكقر الصقديقق ولقعقدد  08000تقدمي املعاينة الطبية إىل
 م.,860موجودان يف صنعاء منذ يوليو 

 
 أزمة الحديدة
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 اليمن -المنظمة الدولية للهجرة  

 م8102سبتمبر   6نشرة اإلستجابة لمدينة الحديدة : 

 م8102سبتمبر 0أغسطس حتى  86تقرير عن الوضع: 

دة املنقذة للحياة واملساعدة متعددة القطاعات ساعاملهاجرون العابرون لليمن معرضون للمخاطر الكبرية خالل كل مرحلة من مراحل الرحلة اليت ميرون هبا. تقدم املنظمة الدولية للهجرة امل
 للمهاجرين العالقني يف اليمن، مبا يف ذلك توفري وسيلة إنسانية ومنظمة ألولئك الراغبني يف العودة إىل بلدهم األصلي.

 مهاجر خالل هذا األسبوع مبا يف ذلك: 08060ت تقدمي مساعدات مباشرة ملا جمموعه 

  مهاجراً . 010تسجيل وفرز 

   مهاجراً.   08,تقدمي وجبات ساخنة ووجبات خفيفة ل 

  مهاجراً.  811توزيع املواد غري الغذائية ومستلزمات النظافة لعدد 

  مهاجراً مبتطلبات اإلقامة املؤقتة.  00تزويد 

  مهاجراً.  818تقدمي التوعية لعدد 

  من الوافدين اجلدد، وزودهتم ابلطعام واملياه واملعلومات واملواد غري الغذائية واملساعدة الطبية  ,06عثرت فرق البحث واإلنقاذ الساحلية للمهاجرين التابعة للمنظمة الدولية للهجرة على
 عند الضرورة.

 م 2538املنظمة الدولية للهجرة العودة اإلنسانية الطوعية إىل بلدهم األصلي. 

 مركز مساعدة المهاجرين متعدد القطاعات
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 اليمن -المنظمة الدولية للهجرة  

 م8102سبتمبر   6نشرة اإلستجابة لمدينة الحديدة : 

 م8102سبتمبر 0أغسطس حتى  86تقرير عن الوضع: 
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 اليمن -المنظمة الدولية للهجرة  

 م8102سبتمبر   6نشرة اإلستجابة لمدينة الحديدة : 

 م8102سبتمبر 0أغسطس حتى  86تقرير عن الوضع: 

  0,0مهاجراً م ,80فتاةت وغريهم من اليمنيني املتضررين من النزاع و ,0801فىت، و 8,,08امرأة، و 881,0رجاًل، و 88880من النازحني داخلياً م ,861,ت تزويد ما جمموعه 
 فىت، وفتاتنيت مبساعدة الرعاية الصحية، مبا يف ذلك تقدمي جلسات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي، وجلسات التوعية.  ,0امرأة، و 00رجاًل، و

  طفل مع أولياء أمورهم، وذلك من خالل عقد جلسات فردية ومجاعية يف املساحات اآلمنة والصديقة  08006تقدمي خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي لعدد
 للطفل يف حمافظة صنعاء، وأمانة العاصمة، وعدن. 

  الربامج الوطنية اخلاصة مبكافحة األمراض لتقدمي اخلدمات األساسية ملرضى فريوس نقص املناعة  –اليت تنفذها املنظمة الدولية للهجرة  –تدعم مبادرة االستجابة للشرق األوسط
ت املنظمة الدولية للهجرة يف اليمن الدعم قدمالبشرية، والسل، واملالراي للمجتمعات الرئيسية واملعرضة للخطر يف اليمن والعراق وسوراي ولبنان واألردن. خالل فرتة كتابة التقرير، 

حجة، وأبني. حيث سيبدأ توزيع هذه ، و للربانمج الوطين ملكافحة املالراي يف اجلهود التحضريية لتوزيع الناموسيات املشبعة ابملبيدات احلشرية طويلة األجل يف حمافظات عمران
 انموسية.   0668666م، وسيبلغ ما سيتم توزيعه ,860الناموسيات يف سبتمرب 

 فين  ,8حاالت املالراي الشديدة. حيث ت تدريب  الجتقدمي الدعم للربانمج الوطين ملكافحة املالراي إلجراء التدريب امليداين على السياسة الوطنية لعالج املالراي واملبادئ التوجيهية لع
مستشفيات يف حمافظة  0طبيباً وعامالً صحياً، مبا يف ذلك مشاركني من كلية الطب والعلوم الصحية يف جامعة ذمار حضروا دورات تدريبية يف  ,00خمترب على التشخيص اجملهري، و

 ذمار. 

   حاالت إصابة ابملالراي وتسجيلها يف النظام العالجي.  1من النازحني ابستخدام اختبارات التشخيص السريع، وت الكشف عن  0,8ت فحص 

 م 2538املنظمة الدولية للهجرة تقدمي االستشارة الطبية على يد طبيب يتبع املنظمة الدولية للهجرة يف عمران.    

 البرامج الدورية : 

 الصحة
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 اليمن -المنظمة الدولية للهجرة  

 م8102سبتمبر   6نشرة اإلستجابة لمدينة الحديدة : 

 م8102سبتمبر 0أغسطس حتى  86تقرير عن الوضع: 

أطفال  ,، ت تزويد ءمن األفراد املتضررين من النزاع ممن األطفال والبالغنيت من األنشطة يف املساحات اآلمنة والصديقة للطفل يف صنعاء وعدن. ومن بني هؤال 08000استفاد ما جمموعه 
 ت يف أنشطة رفع الوعي حول خمتلف املوضوعات املتعلقة ابملراهقني. 08000خبدمات الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي، وشارك مجيع األفراد م

ت للمجاري، وإنشاء حمطة معاجلة مصغرة للصرف الصحي يف مواقع مياه بيت عاطف uPVCت إصالح مصادر املياه واألانبيب، واستبدال املراحيض العامة، وتوريد وتركيب أانبيب م
 من النازحني والسكان املتضررين من النزاعات يف املديرية . 18,66وبيت نعمان يف مديرية "مسور"  حمافظة "عمران".، حيث يستفيد منها أكثر من 

م 2018إعادة أتهيل مراكز توزيع املياه يف حمافظة عمران. املنظمة الدولية للهجرة   

م 2018جلسة لرفع وعي البالغني حول أفضل الطرق للتعامل مع املراهقني يف اللقية، املساحة اآلمنة والصديقة للطفل، املنظمة الدولية للهجرة      

 المياه والصرف الصحي والنظافة:

 الحماية:
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 اليمن -المنظمة الدولية للهجرة  

 م8102سبتمبر   6نشرة اإلستجابة لمدينة الحديدة : 

 م8102سبتمبر 0أغسطس حتى  86تقرير عن الوضع: 

 الحركة وتقييم االحتياجات 

 ز والبيضاء واحلديدة يف الشمال. تع تواصل املنظمة الدولية للهجرة حالة التعقب الطارئ للنازحني الذين نزحوا نتيجة الصراع يف مجيع احملافظات اجلنوبية وكذلك يف حمافظات 
  ت. حلجتواصل املنظمة الدولية للهجرة إجراء تقييم للمناطق يف تسع حمافظات مينية م شبوة وتعز واملهرة وعدن وسقطرى وحضرموت وأبني والضالع و 
  .تواصل املنظمة الدولية للهجرة يف أنشطة رصد تدفقات املهاجرين يف مجيع أحناء اليمن 

 : حتظى عمليات املنظمة الدولية للهجرة بدعم كرمي من


