
ما يزال اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يوجد حوالي خمسة ماليين شخص على حافة المجاعة وثلثا السكان يعتمدون 
على المساعدات اإلنسانية. وفي أغسطس، تفاقم الوضع بسبب ضعف االقتصاد مع انخفاض قيمة الريال اليمني ونقص المواد 
األساسية. وأثارت زيادة تكاليف الوقود والغذاء والكهرباء اضطرابات مدنية، ال سيما في جنوب اليمن. وأفادت المنظمات اإلنسانية 
أن دعم الوقود للمرافق الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة معرض لخطر االنقطاع بسبب النقص الحاد في التمويل. 
وسيؤدي هذا التطور إلى تقويض نظام الوصول إلى الخدمات الصحية األساسية ومياه الشرب النظيفة لماليين األشخاص في مختلف 

أنحاء اليمن.

واستمرت أعمال االقتتال في دفع المزيد إلى النزوح وتفاقم االحتياجات اإلنسانية. فقد أفادت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة 
الدولية للهجرة أنه بين يناير وأغسطس 2021، نزح قرابة 52,000 شخص لمرة واحدة على األقل في 13 محافظة. في أغسطس، نزح 
1,600 شخص معظمهم داخل مأرب ومن المحافظات المجاورة مثل الجوف والبيضاء. وفي محافظة مأرب، تقدر السلطات  أكثر من 
المحلية أن هناك مليون نازح داخلي يعيشون في مخيمات ُتَشكِّل مالذهم األخير وفي بيئات حضرية. كما أثرت الظروف المعيشية المزرية 
على السكان المستضيفين الذين يعانون من آثار الوضع االقتصادي والموارد الشحيحة، مما اضطر المزيد من الناس إلى االعتماد على 
النازحين بشكل يومي، هذا إلى جانب المخاطر التي تتعرض  النزوح المكتظة توافد المزيد من  المساعدات اإلنسانية. وتشهد مواقع 
الوضع اإلنساني في مأرب. وإذا ظلت هذه  إلى تفاقم  المستجد، مما  القاسي وفيروس كورونا  الحرائق وظروف الطقس  لها مثل 

االتجاهات، فستزداد األزمة سوءًا.

وعلى الرغم من الصراع المستمر واألزمة اإلنسانية، ما يزال المهاجرون يتوافدون إلى اليمن، ولكن بأعداد أقل مما كانت عليه قبل جائحة 
كورونا. وتقدر مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وصول 1,756 مهاجرًا إلى اليمن خالل شهر أغسطس، ليبلغ إجمالي 
الوافدين 13,311 مهاجرًا تقريبًا منذ بداية العام. ومعظم المهاجرين غير قادرين على الوصول إلى الخدمات األساسية وهم في حاجة 
ماسة إلى الغذاء والمأوى والخدمات الصحية ومساعدات الحماية. وقد سهلت المنظمة الدولية للهجرة – حتى اآلن – عودة 445 مهاجرًا، 
معظمهم من اإلثيوبيين، بأمان إلى بلدانهم األصلية من خالل برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي 

أضحى شريان حياة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن.

وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع نطاق أنشطة االستجابة متعددة القطاعات، مع التركيز على تحسين الخدمات في المناطق 
التي يصعب الوصول إليها ، بما في ذلك الساحل الغربي لليمن الذي يعاني من الحضور المحدود للشركاء وتردي الخدمات العامة. ففي 
أغسطس، وسعت المنظمة الدولية للهجرة استجابتها في المواقع المحرومة ونشرت فرق طبية متنقلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 
األساسية في مديريات الخوخة والتحيتا وموزع. كما واصلت المنظمة الدولية للهجرة تقديم دورات تدريبية لبناء قدرات العاملين في مجال 

الصحة العامة في ثالثة مرافق صحية.

نظرة عامة عن الوضع القائم 

تقرير األوضاع لشهر أغسطس 202١م

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن 

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

 مشورة في الرعاية
الصحية األولية تم إجراؤها

52,808

ُموا  مهاجرًا َتَسلَّ
مساعدات إنسانية

3,457

 فردًا تم تزويدهم بالمياه النظيفة
 وحقائب مستلزمات النظافة

44,896

المنظمة الدولية للهجرة 

 طفل مهاجر خالل فحص طبي منتظم أجراه الفريق الطبي المتنقل التابع للمنظمة الدولية للهجرة في مأرب 
©المنظمة الدولية للهجرة، 2021/ إ. العقبي

https://dtm.iom.int/yemen
https://dtm.iom.int/yemen
https://www.iom.int/sitreps/yemen-marib-response-august-2021
https://dtm.iom.int/reports/yemen-flow-monitoring-points-non-yemeni-migrant-arrivals-and-yemeni-returnees-august-2021
https://dtm.iom.int/reports/yemen-flow-monitoring-points-non-yemeni-migrant-arrivals-and-yemeni-returnees-august-2021
mailto:iomyemenpsu%40iom.int?subject=
http://www.iom.int/countries/Yemen
https://www.facebook.com/IOMYemen/
https://twitter.com/IOM_Yemen
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المنظمة 
الدولية للهجرة 

االستجابة لكوفيد-19
ارتفعت حاالت فيروس كورونا المستجد ارتفاعًا كبيرًا ال سيما وأن اليمن تشهد موجًة 
ثالثة. وعلى الرغم من النقص الحاد في اإلبالغ، فقد تم اإلبالغ عن 768 حالة إصابة و 
94 حالة وفاة في أغسطس، ليرتفع إجمالي الحاالت المبلغ عنها في اليمن إلى 7,829 
حالة إصابة و 1,469 حالة وفاة. وقد أدى التأثير الكارثي للوباء على اليمن إلى إضعاف 
أنظمة الصحة العامة، وباألخص في مجتمعات النازحين التي تعاني للتو من محدودية 
الوصول إلى خدمات النظافة والصرف الصحي. وبسبب محدودية القدرة على إجراء 
فحص فيروس كورونا المستجد ورصد الحاالت، فمن المتوقع أن يكون النطاق الكامل 

النتشار الفيروس في اليمن أعلى بكثير مما تشير إليه األرقام.

وفي أغسطس، تلقى اليمن 151,000 جرعة من 504,000 جرعة متوقع وصولها من 
ومع  اللقاح.  لتشارك  العالمي  كوفاكس  برنامج  إطار  جونسون في   & جونسون  لقاح 
كان  إذا  ما  حول  والشكوك  المحدودة،  اللقاح  وإمدادات  المستمر،  الصراع  فإن  ذلك، 

اللقاح آمنًا، تسببت في إبطاء عملية التحصين في العديد من المناطق في البالد.

االختبار  قدرة  لزيادة  المحلية  السلطات  مع  العمل  للهجرة  الدولية  المنظمة  وواصلت 
والخدمات الصحية األساسية من خالل توفير أجهزة االختبار ومعدات الوقاية الشخصية 

والتدريب على بناء القدرات للعاملين في مجال الصحة العامة.

ففي أغسطس، أقامت المنظمة الدولية للهجرة 2,500 جلسة توعية )جماعية وفردية( 
18,000 فرد في ثماني محافظات، حيث تم من خاللها تقديم  أكثر من  إلى  وصلت 
المدعومة من  المرافق  أجرت  كما  واللقاحات.  الوقائية  التدابير  معلومات أساسية عن 
المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 22,000 فحص لفيروس كورونا المستجد. وفي تعز، 
فيروس  من  الوقاية  تدابير  حول  توعية  جلسات  للهجرة  الدولية  المنظمة  فرق  عقدت 
كورونا وقدمت تدريبًا على صنع الكمامات حضره 52 متدربًا، حيث قاموا بصنع 4,650 

كمامة في موقعي النزوح الملكة وذخارة.

استجابة  نقطة  في  اختبار  أجهزة  أربعة  بتركيب  للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  كما 
ال  الفحص،  خدمات  إلى  المهاجرين  وصول  لضمان  عدن  في  لها  التابعة  المهاجرين 
سيما أولئك المتلقين لمساعد العودة اإلنسانية الطوعية. وتدعو المنظمة إلى وصول 

اللقاحات بشكل عادل للنازحين والمهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوني.

عضو في فريق المنظمة الدولية للهجرة يجري حملة توعية حول فيروس كورونا المستجد في مأرب © المنظمة الدولية للهجرة، 2021/ إ. العقبي
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المنظمة 
الدولية للهجرة 

رعاية المواقع وصيانتها

%81
من الهدف تم 

تحقيقه

125,118 نازحًا تم تقديم 
الدعم لهم في 75 موقعًا 

%98
من الهدف تم 

تحقيقه

2 من مشاريع البنية التحتية 
والصيانة اكتمل العمل عليهما 

في مواقع الستضافة 
النازحين

75 موقعًا  أنشطتها في  المخيمات وتنسيق  إدارة  تقديم دعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  واصلت 
الستضافة النازحين داخليًا في أغسطس، ويشمل هذا الدعم إجراء تحسينات في المواقع وتنسيق 

عملية تقديم الخدمات وإجراء أنشطة التحشيد المجتمعي وتمكين اللجان.

الكهرباء  للغاية على شبكة  إجراء تحسينات ضرورية  للهجرة  الدولية  المنظمة  أكملت  ففي مأرب، 
في موقع الجفينة للنازحين، وسلمت المشروع رسميًا إلى السلطات المحلية. وستساهم هذه 
التحسينات في وصل الكهرباء بشكل جيد ألكثر من 9,000 أسرة مع تقليل مخاطر الحريق الناتجة عن 
الخطوط الكهربائية الممزقة. ويأتي هذا المشروع لتكميل أنشطة المنظمة الدولية للهجرة األخرى 
في الموقع مثل تحسين الطريق الرئيسي إلى الجفينة، وبناء جدار للوقاية من الفيضانات، وإنشاء 

مدرسة أساسية بالقرب من الموقع.

وفي موقع الجفينة، قدم الفريق جلسات توعية حضرها 418 نازحًا، وتطرقت هذه الجلسات إلى 
فيروس كورونا المستجد وإجراءات الوقاية منه باإلضافة إلى تدريب 156 شخصًا على اإلسعافات 
على  تدريبًا  للهجرة  الدولية  المنظمة  نظمت  كما  األولية.  اإلسعافات  بحقائب  وتزويدهم  األولية 
الدخل. وللحد من  المنظمة إلدرار  أنشطة  إطار  امرأة، وذلك في   28 الخياطة حضرتها  أساسيات 
مخاطر نشوب الحرائق في المواقع المزدحمة، أجرت المنظمة الدولية للهجرة جلسات حول مكافحة 
الحرائق لعدد 347 نازحًا، وأعادت تعبئة 30 طفاية حريق، ووزعت مبالغ مالية على 16 أسرة الستكمال 

أعمال تحسين المطبخ.

الفيضانات  مخاطر  الحد من  أنشطة  المخيمات  إدارة  فرق  واصلت  لليمن،  الغربي  الساحل  وفي 
30 أسرة.  95 في المائة من بناء الحواجز في قرية المحروق لتستفيد بذلك  من خالل استكمال 
وُتجري المنظمة الدولية للهجرة مزيدًا من التقييمات لدعم أربعة مواقع إضافية في المخاء. كما تم 
إقامة دورة تدريبية حول الحد من مخاطر الفيضانات وحضرها 23 عاماًل في ثالثة مواقع للنازحين. 

وفي جنوب تعز، أجرت المنظمة الدولية للهجرة تدريبًا على اإلسعافات األولية والمهارات األساسية المنقذة للحياة، وَتِبَعه توزيٌع لحقائب 
اإلسعافات األولية على 142 متدربًا في ثالثة مواقع. ويهدف التدريب إلى زيادة استعداد مجتمعات النازحين لتقديم مساعدة اإلسعافات 

األولية للنازحين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية أساسية في حالة وقوع حوادث أو إصابات.

في إب، قدمت فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها الدعم الفني إلى 130 أسرة لحماية مآويها من الفيضانات عن طريق تركيب ألواح 
العزل في خمسة مواقع للنازحين. باإلضافة إلى ذلك، قدم الفريق سبع جلسات توعية حول تأثير الفيضانات واألمطار الغزيرة وطرق 
حماية المآوي من هذه المخاطر، وشاركت في هذه الجلسات 214 أسرة في سبعة مواقع. وبعد هطول أمطار غزيرة على موقع للنازحين 
في لحج في أوائل أغسطس، وتأثرت 10 مآوي، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتقديم دعم رعاية المواقع وصيانتها من خالل توفير 

جرافة لتمهيد مسار لتصريف مياه األمطار إلى خارج الموقع.

 في حفل حضره وكيل محافظ مأرب، افتتحت المنظمة الدولية للهجرة شبكة كهرباء جديدة يستفيد منها أكثر من 54,000 شخص في موقع الجفينة 
© المنظمة الدولية للهجرة، 2021/ إ. العقبي

https://rocairo.iom.int/pbn/iom-brings-light-new-power-grid-benefitting-over-54000-people-yemens-largest-displacement-site
https://rocairo.iom.int/pbn/iom-brings-light-new-power-grid-benefitting-over-54000-people-yemens-largest-displacement-site
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المنظمة 
الدولية للهجرة 

الصحة
مرفقًا   27 دعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  واصلت  الصحية،  الخدمات  إلى  الوصول  لتحسين 
صحيًا و 11 فريقًا طبيًا متنقاًل من خالل توفير اللوازم والمعدات الطبية وخدمات اإلحالة وبناء 
القدرات وتقديم الحوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية في محافظات عدن ولحج وصنعاء 
وشبوة وتعز والحديدة ومأرب. وفي المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة، 
تم تقديم 52,808 مشورة في مجال الرعاية الصحية األولية، منها 2,223 مشورة للمهاجرين.

كما نشرت المنظمة الدولية للهجرة ثالث فرق طبية متنقلة في منطقة الساحل الغربي لضمان 
تقديم الرعاية الصحية األساسية في المناطق التي يصعب الوصول إليها في مديريات الخوخة 
والتحيتا وموزع. كما نفذت المنظمة العديد من مبادرات بناء القدرات للعاملين المحليين في 
مجال الرعاية الصحية لضمان جودة تقديم الرعاية الصحية، وشمل ذلك التدريب اإلسعافات 
وبالتعاون مع  الغربي،  الساحل  الصحة في منطقة  عاماًل في مجال   18 لــ  النفسية  األولية 
البرنامج الوطني لمكافحة المالريا، تم تدريب 38 عاماًل صحيًا حول اإلدارة المجتمعية المتكاملة 
لحاالت المالريا. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء زيارات تدريبية ميدانية حول السياسة الوطنية 
63 موظفًا طبيًا  لألدوية المضادة للمالريا وإرشادات العالج للحاالت الشديدة وشارك فيها 

في خمسة مرافق صحية في تعز.

االستعداد  إجراءات  في  رئيسيًا  دورًا  للهجرة  الدولية  المنظمة  في  الصحية  الفرق  وتلعب 
للمغادرة ألولئك الذين يرغبون في العودة طوعًا من خالل برنامج العودة اإلنسانية الطوعية 
التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وكذلك في دعم رحالت إعادة التوطين. كما أنشأت المنظمة 
الدولية للهجرة مختبرًا في نقطة االستجابة للمهاجرين في عدن حيث تم إجراء 272 اختبارًا خالل 
شهر أغسطس. كما أجرت المنظمة الدولية للهجرة الفحوصات الطبية لما قبل المغادرة لــــ 115 
مهاجرًا عادوا إلى وطنهم عبر برنامج العودة اإلنسانية الطوعية و 8 الجئين قبل إعادة توطينهم. 
وُتجري المنظمة الدولية للهجرة الفحوصات الطبية قبل المغادرة للتأكد من أن األفراد الئقين 

للسفر ولتلبية االحتياجات الطبية الخاصة.

%91
من الهدف تم 

تحقيقه

م  1 مرفق صحي َتَسلَّ
المعدات واللوازم الطبية  

%98
من الهدف تم 

تحقيقه

52,808 مشورة رعاية 
صحية أولية تم تقديمها

شبوة

 أمانة
العاصمة

مأرب

الحديدة

عدن

لحج

تعز مفتاح الخريطة

عيادة ثابتة/ مراكز رعاية صحية عامة مدعومة

مرفقان إلختبار فيروس كورونا المستجد

فريقًا طبيًا متنقًال

IOM YEMEN  HEALTH INTERVENTIONS

15

11

2



5

 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أغسطس - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

المأوى والمواد غير الغذائية

%17
من الهدف تم 

تحقيقه

865 أسرة تم تزويدها بمواد 
المأوى في حاالت الطوارئ

%19

684 أسرة تم تزويدها 
بحقائب المواد غير 
الغذائية األساسية

من الهدف تم 
تحقيقه

تسوية  أنشطة  للهجرة  الدولية  المنظمة  أجرت  وكريمة،  آمنة  مآوي  في  للعيش  األسر  لدعم 
المستهدفة  النازحة  األسر  وتعيش  تعز.  جنوب  في  االنتقالية  المآوي  لبناء  استعدادًا  األرض 
االنتقالية  المآوي  بناء  غير رسمية. وسيتم  مراكز جماعية، ومآوي مؤقتة، وتجمعات  حاليًا في 
باستخدام مواد من مصادر محلية وسيتم ضمان ملكية المجتمع ومشاركته من خالل المشاورات 
المجتمعية للحصول على معلومات حول تصميم المأوى المالئم للسياق المحلي. وأجرى الفريق 
أيضًا تقييمات المأوى الفردية وتحقق من استحقاق 180 أسرة لدعم بناء المأوى االنتقالي و 

276 أسرة لدعم إعادة تأهيل المآوي االنتقالية التي تم تقديمها سابقًا في جنوب تعز. 

المنظمة  تقدمها  التي  النقدية  المساعدات  تهدف 
الدولية للهجرة إلى إعانة هذه األسر على تلبية احتياجاتها 
السلبية  التكيف  آليات  اعتمادها على  األساسية وتقليل 
التي تفاقمت خالل جائحة فيروس كورونا المستجد. ففي 
أغسطس، تم تسجيل 149 أسرة نازحة حديثًا لتلقي دعم 
آلية االستجابة السريعة في مدينة مأرب ومأرب الوادي، 
االستجابة  آلية  مساعدات  حقيبة  أسرة   101 وتسلمت 
السريعة في مدينة مأرب. كما تم تقديم الدعم النقدي 
متعدد األغراض إلى 15 أسرة نازحة في الحديدة، و 32 
مأرب.  في  نازحة  أسرة   83 و  البيضاء،  في  نازحة  أسرة 
للهجرة  الدولية  المنظمة  دعمت  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الجوالت  متعددة  نقدية  بمساعدات  نازحة  أسرة   2,996
الثانية  بالجولة  نازحة  أسرة   3,317 دت  وزوَّ مأرب،  في 
إجراء  وتم  وتعز.  الحديدة  في  النقدية  المساعدات  من 
تم  موثوق  مالية  خدمات  مقدم  عبر  النقدية  التحويالت 

تحديده والتعاقد معه من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

%88
من الهدف تم 

تحقيقه

مت  6,534 أسرة َتَسلَّ
مساعدات نقدية لغرض الغذاء

المساعدات النقدية 

من خالل خط مخزون الطوارئ متعدد القطاعات الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة 
على الصعيد الوطني، قدمت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها:

974622

 لتر من الوقود لمشروع مياه الحواصلة
 لتتمكن حوالي 518 أسرة من الحصول

المستمر على المياه

حقيبة مستلزمات منزليةغطاء بالستيكيمأوًى طارئخيمة عائلية

6,000فرش وبطانيةحصيرة نوم

331 

802 

54

274

واستعداًدا لتقديم الدعم النقدي إلعادة تأهيل المأوى، واصلت المنظمة الدولية للهجرة من عمليات التحقق وعقد مناقشات جماعية بؤرية 
مع المجتمعات المستهدفة في موقع الِدحيوي للنزوح في مديرية الخوخة. وعالوًة على ذلك، سجل فريق المأوى والمواد غير الغذائية 

517 أسرة لتزويدها بدعم المأوى في أربعة مواقع نزوح في مأرب.

م مساعدات نقدية في مأرب   امرأة نازحة حديثًا َتَتَسلَّ
© المنظمة الدولية للهجرة، 2021/ إ العقبي
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 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أغسطس - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

المياه والصرف الصحي والنظافة 

 امرأة حديثة النزوح تجلب المياه النظيفة من خزان مياه تقوم بتعبئته المنظمة الدولية للهجرة في مأرب 
© المنظمة الدولية للهجرة، 2021/ إ. العقبي

%78
 من المستفيدين
 تم الوصول إليهم

33,943 فردًا تم دعمهم 
للحصول على المياه النظيفة

%58
 من المستفيدين
 تم الوصول إليهم

3,522 فردًا يستفيدون من 
الخدمات المحسنة للتخلص من 

النفايات

للهجرة  الدولية  المنظمة  تنفذها  التي  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  أنشطة  تستهدف 
النازحين والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، وكذلك األشخاص الذين يعيشون في المناطق 
المتضررة من الكوليرا أو المالريا، وأولئك األكثر عرضة لخطر اإلصابة بـفيروس كورونا المستجد 

أو غيره من األمراض المعدية.

وفي أغسطس، قدمت المنظمة الدولية للهجرة 18 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب إلى 
مأرب  للنازحين في  موقعًا   18 بالشاحنات في  المياه  ونقل  القسائم  خالل  من  نازحًا   38,279
وتعز ومنطقة الساحل الغربي. كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة ثالث نقاط مياه )خزانات مياه 
سعة 2000 لتر( ليستفيد منها 570 نازحًا في صرواح وقدمت ثالثة خزانات مياه )سعة 500 لتر( 

ليستفيد منها 18 نازحًا في مدينة مأرب.

المعدية.  األمراض  لتفشي  متزايد  خطر  هناك  النزوح،  مواقع  معظم  في  االكتظاظ  وبسبب 
وللتخفيف من هذا الخطر وتعزيز ملكية المجتمع في مجال النظافة والصرف الصحي، أجرت فرق 
المنظمة الدولية للهجرة 2,240 جلسة لتعزيز النظافة في 24 موقعًا الستضافة النازحين داخليًا 
في تعز والحديدة ومأرب، لتصل بذلك إلى أكثر من 11,889 نازحًا. كما دربت الفرق 40 متطوعًا 

على طرق تعزيز حمالت النظافة.

كما شارك النازحون في مناقشات جماعية بؤرية حول فيروس كورونا المستجد والنظافة البيئية، 
التوعية،  ألنشطة  وتكمياًل  الصحي.  الصرف  لمرافق  الفعالة  والصيانة  المياه،  على  والحفاظ 
النظافة  حقيبة مستلزمات   1,182 وتعز،  مأرب  موقعًا في   25 نازحًا، في   6,617 على  َعت  ُوزِّ
االستهالكية، و 321 ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية طويلة األمد، و 3,636 قطعة صابون، 

و 25 حقيبة مستلزمات النظافة األساسية.

كما دعمت الفرق حمالت التنظيف التي يقودها المجتمع المحلي وتم التخلص من 110 متر مكعب من النفايات الصلبة في لحج، واستفاد 
من ذلك 3,522 نازحًا في موقعين للنزوح. كما استفاد 612 نازحًا من استكمال بناء 102 مرحاض طارئ في موقع حصون الهادي للنازحين 
في مأرب الوادي. ولتسهيل الوصول إلى المراحيض ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة لياًل، وزعت فرق المنظمة الدولية للهجرة 

2,394 مصباحًا شمسيًا على 2,394 أسرة في موقعي السويداء والست، حيث أن هذين الموقعين ال تصلهما الكهرباء العامة.
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المنظمة 
الدولية للهجرة 

الحماية

يستمر الصراع الدائر في اليمن في مفاقمة مخاطر الحماية للمهاجرين والنازحين في البالد. 
وتشير التقديرات إلى أن آالف المهاجرين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البالد، والعديد 
منهم محتجزون في ظروف غير إنسانية مع عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات األساسية 
والغذاء. تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم المساعدات للمهاجرين والنازحين وإحالة من 
يحتاجون منهم إلى مساعدات متخصصة للحصول عليها وتتضمن هذه المساعدات المواد غير 

الغذائية والغذائية والدعم بالمأوى والمساعدات الطبية من خالل مسارات اإلحاالت.

الحماية والمساعدات الصحية عبر  الدولية للهجرة مساعدات  المنظمة  في أغسطس، قدمت 
الفرق الطبية المتنقلة وفي نقاط االستجابة للمهاجرين إلى 122 مهاجرًا في صنعاء و 808 
مهاجر في عدن و 2,547 مهاجر في مأرب. وفي مأرب أيضًا، قدمت فرق الحماية االستشارات 

القانونية للسلطات المحلية لدعم عملية تسهيل التوثيق المدني للنازحين. واصلت المنظمة الدولية للهجرة تنفيذ أنشطة إدارة الحالة في 
13 موقعًا للنازحين داخليًا في مأرب من خالل فريق متنقل واحد ومكتب حماية ثابت في مخيم الجفينة للنازحين داخليًا. 

المنظمة الدولية للهجرة في طور تنفيذ شبكات الحماية المجتمعية لتقوم هذه الشبكات بتوسيع برامج الحماية الخاصة بالمنظمة في 
المخيمات المخصصة لها. واصلت المنظمة الدولية للهجرة إعطاء األولوية لرحالت العودة الطوعية اإلنسانية، والتي توفر ممرًا آمًنا إلى 
الوطن للعديد من المهاجرين. في أغسطس، سهلت المنظمة الدولية للهجرة رحلتي عودة طوعية إنسانية من صنعاء وعدن ونقلت 194 
مهاجرًا إثيوبيًا بأمان إلى وطنهم، وبذلك وصل العدد اإلجمالي للمهاجرين اإلثيوبيين الذين تلقوا المساعدات عبر رحالت العودة الطوعية 
2021. تخطط المنظمة الدولية للهجرة لالستمرار في تنفيذ رحالت العودة الطوعية اإلنسانية  491 شخص منذ مارس  اإلنسانية إلى 
لتمكين عودة المزيد من المهاجرين إلى ديارهم بطريقة آمنة تحفظ الكرامة. تعمل المنظمة الدولية للهجرة مع مسؤولين من حكومة 
إثيوبيا للتحقق من جنسية أكثر من 4,000 مهاجر تقطعت بهم السبل يسعون للحصول على الدعم برحالت العودة الطوعية اإلنسانية من 
المنظمة الدولية للهجرة. االستعدادات جارية لتنفيذ رحالت جوية إضافية في األشهر المقبلة بالتنسيق الوثيق مع السلطات المختصة 
العودة الطوعية اإلنسانية في عدن  البناء في مركز سُيخصص لرحالت  للهجرة أيضًا أعمال  الدولية  المنظمة  إثيوبيا. واصلت  وحكومة 

لتوفير سكن مؤقت للمهاجرين الُمسجلين للحصول على مساعدات العودة.

مهاجرون إثيوبيون عالقون يستعدون لرحلتهم إلى الوطن انطالقا من عدن © المنظمة الدولية للهجرة 2021 \م. محمد.  

%53
من الهدف تم 

تحقيقه

3,457 مهاجرًا تلقوا 
مساعدات الحماية
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المنظمة 
الدولية للهجرة 

تحت المجهر: عالقون في اليمن، آملين في الحصول على مستقبل أفضل.
العربية السعودية. فقد تمكن من  اليمن آماًل في الوصول إلى المملكة  التي ُيسافر فيها عبدالرحمن عبر  المرة األولى  لم تكن هذه 
الوصول إلى الدولة الخليجية مرة من قبل، وعاش هناك لمدة عامين حتى أعادته السلطات قسرًا. ومع ذلك ، قرر أن يجرب حظه مرة أخرى 

في األشهر األخيرة آماًل في أن يكسب ما يكفي من المال هذه المرة للزواج من حبه الحقيقي.

ترعرع عبدالرحمن على يد أم وحيدة ُتكافح إلعالة أسرتها، ولم يتمكن من إكمال تعليمه عندما كان طفاًل، ولم يمنحه ذلك خيار آخر سوى 
العمل كمزارع يعمل لتأمين قوت يومه. عدا عن مسؤوليته ُتجاه عائلتة، كان أحد الجوانب اإليجابية في حياة عبد الرحمن في إثيوبيا هو 

امرأة وقع في حبها. 

"تقدمت للزواج منها لكن والدها رفض". وقال إنه لن يدع ابنته تتزوج رجل فقير مثلي. أحزنني هذا، ولكنه دفعني أيضًا إلى مغادرة البلد 
والبحث عن عمل وكسب المال ألتمكن من الزواج". قال عبد الرحمن البالغ من العمر 20عاما. 

اليمن نقطة عبور رئيسية على الطريق بين القرن األفريقي والمملكة العربية السعودية، حيث يأتي غالبية المهاجرين من أثيوبيا. قام 
حوالي 138,000 مهاجر بالرحلة إلى اليمن في عام 2019 ، لكن تسببت جائحة كوفيد-19 في تقلص هذا العدد بشكل كبير ووصل في 

العام الماضي حوالي 37,500 مهاجر إلى اليمن فقط. 

عبد الرحمن هو واحد من 5,000 شخص تقطعت بهم السبل في مأرب بالقرب من جبهة نشطة. على الُرغم من محاولته، لثالث مرات، 
لم يتمكن من عبور الحدود إلى المملكة العربية السعودية بسبب قيود التنقل. اآلن، مثل رفاقه المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، 

يعيش في مأوى مؤقت ويكافح للعثور على ما يكفي من الغذاء والماء للبقاء على قيد الحياة.

"خالل رحلتنا، ظللنا نطلب الطعام من 
وأعطونا  الطريق.  طول  على  الناس 
في  لكن  األحيان  بعض  في  الطعام 
أوقات أخرى، لم يكن لدينا شيء نأكله. 
المكان  هذه  في  هنا  الحياة  واآلن، 

]في مأرب[ بالصعوبة نفسها ".

للهجرة  الدولية  المنظمة  تستجيب 
في  الطارئة  المهاجرين  الحتياجات 
المنظمة  قدمت  مأرب،  وفي  اليمن. 
عبد  مثل  للمهاجرين  للهجرة  الدولية 
غذائية  سلة   7,000 من  أكثر  الرحمن، 

في الربع األول من
2021 ، باإلضافة إلى الرعاية الصحية 
المساعدات  "هذه  أخرى.  خدمات  و 
مهمة جدًا لنا وهي ما يبقينا على قيد 

الحياة" قال عبد الرحمن. 

العربية  المملكة  إلى  الوصول  آماًل 
في  الرحمن  عبد  ُيفكر  السعودية، 
ما  أنهم  من  الُرغم  على  أطفاله، 
كنت  "إذا  له.  مستقبليًا  هدفًا  يزالون 
قادرًا على العمل في المملكة العربية 
السعودية وتحسين وضعي، فأنا أريد 
العودة إلى بلدي، وأجمع عائلتي في 
األطفال.  وأنجب  وأتزوج  واحد،  مكان 
أريد اللحاق بأصدقائي الذين يعيشون 

حياتهم بالفعل".

 عبدالرحمن، واحد من 5,000 مهاجر من القرن األفريقي عالقين في محافظة مأرب، ويعيش في ظروف سيئة 
© المنظمة الدولية للهجرة 2021\إ. الُعقبي. 
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المنظمة 
الدولية للهجرة 

تدعم المنظمة الدولية للهجرة تعافي السكان المتضررين من النزاع في اليمن من 
خالل إعادة تأهيل وبناء المدارس والُبنى التحتية المجتمعية األخرى، وتوفير فرص 
النزاعات على مستوى المجتمع. في  كسب العيش لزيادة دخل األسر ودعم حل 
أغسطس، واصلت المنظمة الدولية للهجرة هذه األنشطة في لحج وعدن ومأرب 
وحضرموت لتحسين الوصول إلى الخدمات في المجتمعات المتضررة من النزوح 
للبنية  نشاطًا   50 بين  من  المجتمع.  أفراد  مختلف  بين  االجتماعي  التالحم  ودعم 
التحتية في مراحل مختلفة من التقييمات الفنية والمشتريات والتنفيذ في مختلف 
أنحاء لحج وعدن ومأرب وحضرموت، كان 30 نشاطًا قيد اإلنشاء في أغسطس، بما 
في ذلك 14 مدرسة وورشة عمل واحدة ومنشآت صحية في مأرب وثالث مدارس 
لحج؛  والنظافة في  الصحي  والصرف  للمياه  وأربعة مواقع  واحد  ومرفق صحي 
ومدرسة واحدة في حضرموت وأربع مدارس في عدن. تم ترميم خمس مدارس 
المدارس  من  طالبًا   6,345 سيستفيد  المحلية.  للسلطات  وتسليمها  مأرب  في 
زاد  النزوح حيث  المتضررة من  المجتمعات  المدارس  بناءها، وستخدم  اكتمال  حال 
االكتظاظ سابقًا من التوتر المجتمعي وحرم األطفال من الحصول على التعليم. 
وهناك 43 مشروع ُبنية تحتية عامة مكتمل أو قيد التنفيذ ووصلت نسبة الوصول 
إلى الهدف إلى ٪61. واستفاد 45,825 شخصًا من الوصول إلى خدمات أساسية 

محسنة، تم تحقيق ٪13 من الهدف. 

تقييم  أدوات  استخدام  في  للهجرة  الدولية  للمنظمة  االستشاري  الشريك  بدأ 
القدرات المؤسسية لتقييم القدرات واالحتياجات التدريبية لعدد41 مؤسسة عامة 
وتنفيذ  تحديد  إلى  التقييم  سيؤدي  ولحج.  وعدن  وحضرموت  مأرب  في  محلية 
أنشطة بناء القدرات الالزمة التي ستنفذها المنظمة الدولية للهجرة مثل التدريب 

االنتقال والتعافي

قاربت أعمال البناء في مدرسة الجيل في مأرب على االنتهاء. ستوفر المدرسة الجديدة فرصًا تعليمية ألكثر من 2,500 طالب بما في ذلك 
األطفال المتضررين من الصراع في موقع الُجفينة © المنظمة الدولية للهجرة 2021\إ. الُعقبي.

%61
من الهدف تم 

تحقيقه

43 مشروعًا مكتمًال أو جاريًا 
في مجال البنية التحتية 

األساسية 

%13
من الهدف تم 

تحقيقه

45,825 فردًا استفادوا من 
الوصول إلى الخدمات 
األساسية المحسنة 

وتوفير المعدات. تم االنتهاء من جمع البيانات في حضرموت وعدن ولحج في أغسطس. وفي مأرب ولحج، واصلت المنظمة الدولية 
للهجرة، مع مقدم الخدمات، العمل على إنشاء تسع لجان لحل النزاعات ولدعم التماسك االجتماعي وبناء السالم في المناطق التي 
تستمر فيها أنشطة إعادة تأهيل البنية التحتية. وفي الشهر نفسه، نسقت المنظمة الدولية للهجرة مع السلطات المحلية ترشيح أعضاء 

للجان وُأجريت المقابالت حيث تم تشكيل وتدريب لجان التأهيل المجتمعي بشكل كبير في أغسطس.



 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أغسطس - 202١تقرير عن الوضع

أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن خالل شهر أغسطس 2021 مدعومة من

مصفوفة تتبع النزوح
تعمل مصفوفة تتبع النزوح لتوفر معلومات دقيقه وفي الوقت المناسب للفاعلين اإلنسانيين 
حول مواقع واحتياجات الجماعات النازحة. في اليمن، تواصل مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة 

الدولية للهجرة قيادة نشاط تقييم المواقع متعدد القطاعات. 

يقدم تقييم المواقع متعدد القطاعات تحلياًل لالحتياجات قائمًا على األدلة لدعم الشركاء في 
المجال اإلنساني لتكييف استجابتهم بحسب احتياجات السكان األكثر ضعفًا. وبمجرد اكتمال هذا 
قائمة  ونتائج  الدولة  بيانات على مستوى  القطاعات  المواقع متعددة  تقييم  النشاط، سيوفر 
على األدلة لمستند النظرة العامة على االحتياجات اإلنسانية لتوفير معلومات أفضل لصالح 

خطة االستجابة اإلنسانية في اليمن.

وحتى يومنا هذا، تم االنتهاء من جمع البيانات في المحافظات الجنوبية ومشاركتها مع مكتب 
بواسطة  التحليالت  من  المزيد  لتنفيذ  )االوتشا(  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 

8,634 ننازحًا تم رصدهم 

European Union 

المهاجرون الوافدون إلى اليمن 

يمكنك االطالع على جميع تقارير مصفوفة تتبع النزوح والهجرة هنا.

الشركاء في الُكتل. عالوة على ذلك، تم إنجاز خطوة كبيرة إلى األمام في أغسطس حيث تم التوقيع على إطار عمل تقييم المواقع 
متعدد القطاعات بواسطة السلطات المحلية في الشمال، مما سمح للمنظمة الدولية للهجرة بالِبدء في استعدادات أطالق النشاط في 
المحافظات الشمالية. تقوم مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة الدولية للهجرة أيضًا بتنفيذ أنشطة تتبع النزوح السريع التي تغطي 13 
محافظة لتوفير مستجدات يومية عن عدد األسر التي ُأجبرت على الفرار. في أغسطس، رصدت المنظمة 6،126 شخصًا نازحًا تنقلوا 
بشكل رئيسي داخل وإلى محافظات مأرب وشبوة وتعز والضالع. من بين أولئك الذين تم تتبعهم، أفاد حوالي 41 في المائة أن حاجتهم 
الرئيسية هي المأوى، في حين أفاد 34 في المائة بأن الغذاء مع المستلزمات المنزلية )13 في المائة( والدعم المالي )9 في المائة( هي 
احتياجاتهم األساسية. من خالل مراقبة التدفق، تراقب مصفوفة تتبع النزوح الوافدين بشكل رئيسي في مواقع متفرقة في الحدود 

الساحلية الجنوبية لليمن والحدود الشمالية مع المملكة العربية السعودية. 

ُلوحظ وصول 1،756 مهاجرًا عبر نقاط رصد التدفق خالل شهر أغسطس، مقارنة بـ 1,570 وافدًا في يوليو و 4,035 في يونيو 2021. 
في محافظتي لحج وشبوة، جاء غالبية المهاجرين من إثيوبيا )93 في المائة( والصومال )7 في المائة(. إجمااًل، سافر 88 في المائة من 
المهاجرين الُمسجلين الوافدين عبر جيبوتي، والبقية من الصومال )12 في المائة(. من خالل نقطة مراقبة التدفق التي تم إنشاؤها 

مؤخرًا على نقطة الحدود البرية بين المملكة العربية السعودية واليمن، منفذ الوديعة )حضرموت( لتتبع التحركات، 

تم اإلبالغ عن ما ُيقدر بنحو 2,769 عائدًا يمنيًا دخلوا اليمن من المملكة العربية السعودية في أغسطس مقارنة بـ 1,831 في يوليو و 
1,231 في يونيو 2021.

مهاجرًا وافدًا 1,566
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