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هناك أكثر من 17,000 أسرة نازحة في 141 موقعًا للنازحين على األقل في الساحل الغربي. وتعيش الغالبية في حاالت نزوح طال 
الغذائي.  األمن  وانعدام  االقتصادية  والصدمات  النشط  بالصراع  وتتأثر  والعامة،  األساسية  الخدمات  إلى  محدود  مع وصول  أمدها، 
ووفقًا للتصنيف الدولي لسوء التغذية الحاد لعام 2020 وتوقعات عام 2021، فإن المنطقتين اللتين تعانيان من مستويات حرجة من 
سوء التغذية الحاد هما األراضي المنخفضة في تعز والحديدة )التصنيف الدولي لسوء التغذية الحاد 3 و 4(. وتظهر أربع مديريات على 
الساحل الغربي في جنوب الحديدة )الخوخة، والتحيتا، والدريهمي، وحيس( حالة مشتركة لسوء التغذية الحاد الشامل بنسبة 27.1 في 

المائة )األعلى في الدولة(، تليها ثالث مناطق في تعز. )ذباب، وموزع، والوازعية( بنسبة 22.3 في المائة.

ومن المركز اإلنساني الذي يوجد مقره في المخاء، عززت المنظمة الدولية للهجرة من قدرتها التشغيلية في الساحل الغربي بأكثر من 
45 عضوًا من الفريق الدولي والمحلي.

ومن يوليو إلى سبتمبر 2021، واصلت المنظمة الدولية للهجرة تقديم التدخالت متعددة القطاعات لما يقدر بـ 7,869 أسرة أو ما يقدر بـ 
55,083  فردًا في 36 موقعًا للنازحين في الساحل الغربي. وتوضح الخريطة أدناه مناطق تدخالت المنظمة الدولية للهجرة بما يتماشى 

مع استراتيجيتها في الساحل الغربي.

يونيو - سبتمبر 2021

المساعدة التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة في مواقع النازحين على الساحل الغربي
ما يقرب من 7,869 أسرة في 36 موقع للنازحين
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المنظمة الدولية للهجرة - اليمنمستجدات االستجابة في الساحل الغربي من يونيو إلى  سبتمبر 2021

إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 

•  3,684  أسرة تم تسجيلها في 9 مواقع تتم إدارتها.

•   18 مناقشة جماعية بؤرية تم إجراؤها لإلبالغ عن تدخالت 
إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها.

•  669 سيرة ذاتية تم استالمها ألنشطة النقد مقابل العمل.

•  1 حاجز ترابي تم إنشاؤه.

•  استمرار أعمال الصرف الصحي الداخلي وحماية المأوى.

•  875,000 لترًا من المياه الصالحة للشرب تم نقلها بالشاحنات.

مرحاض   150 و  إنشاؤها  تم  الصرف  حفر  مع  مرحاضًا   9 0  •
طارئ تم تقديمه.

•  53,2 متر مكعب من النفايات تم إزالتها.

•   2,828  حقيبة من مستلزمات النظافة و 7,557 ناموسية 
معالجة بالمبيدات طويلة األمد تم توزيعها.

•  28 نقطة للمياه تم إنشاؤها.

•  إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في مستشفى المخاء.

•  أعمال اإلنشاء لبرج المياه جارية في موقع واحد في المخاء. 

المياه والصرف الصحي والنظافة  

•  495 حقيبة  من مستلزمات المأوى الطارئ تم توزيعها.

•  744 من المواد غير الغذائية تم توزيعها. 

•  96 مأوى انتقالي جاري إنشاؤه. 

المأوى والمواد غير الغذائية

•  8,904 مشورة طبية تم إجراؤها. 

•  867 فتى وفتاة تم فحصهم للكشف عن سوء التغذية

•  109 طفل استفادوا من خدمة التطعيمات.

•  976 حالة من حاالت اإلسهال المائي الحاد تم عالجها.

•   284 فحص للكشف عن كوفيد-19 تم إجراؤه، وتتناقش 
المنظمة الدولية للهجرة كذلك مع وزارة الصحة من أجل توفير 

لقاح كوفيد-19 للنازحين والمهاجرين.

•  1 8 عاماًل صحيًا تم تدريبهم على تقديم اإلسعافات األولية 
النفسية.

•   868 شخصًا تمت مساعدتهم  بخدمات الدعم النفسي 
واالجتماعي. 

الصحة 

•   تم توزيع المساعدة النقدية متعددة األغراض لـ  3,583 أسرة.

المساعدة النقدية

ولقد اعتمدت المنظمة الدولية للهجرة نهجًا متكاماًل من خالل تقديم إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، والمأوى والمواد غير الغذائية، 
والخدمات المنقذة للحياة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة، والتدخالت النقدية في نفس المواقع. ومن خالل إعطاء األولوية 
لتكامل الخدمات في نهجها، تعمل المنظمة الدولية للهجرة على تخفيف الفجوات في إيصال المساعدات اإلنسانية في مواقع النازحين.

وباإلضافة إلى ذلك، تقدم المنظمة الدولية للهجرة الخدمات الصحية التي تشتد الحاجة إليها من خالل فرقها الطبية المتنقلة الثالثة التي 
تعمل في مناطق الخوخة والتحيتا موزع، وكذلك دعم مرافق الرعاية الصحية في التحيتا والمخاء. وباإلضافة إلى تقديم الدعم الفوري 
المنقذ للحياة، ركزت المنظمة الدولية للهجرة على تنفيذ حلول دائمة على المدى الطويل )مثل المآوي االنتقالية وشبكات المياه(. وفي 
المخاء، بدأت المنظمة الدولية للهجرة في تقديم الدعم الستعادة البنية التحتية العامة من خالل بناء برج للمياه ومساعدة مستشفى 

المخاء بوحدة عالج اإلسهال ومختبر لفحص كوفيد-19.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة أمام السكان المتضررين، قامت المنظمة الدولية للهجرة برفع مستوى الوعي بشأن رقم 
الخط الساخن الخاص بآلية الشكاوى والمقترحات، وتم وضع مكاتب لتلقي الشكاوى في نقاط التوزيع، وأجرت رقابة مستقلة على أنشطة 

المشاريع.

وبحلول نهاية هذا الربع، وصلت أكثر من 200 أسرة نازحة جديدة إلى مديريتي الخوخة وغرب التحيتا، بسبب االشتباكات في شرق التحيتا. 
ومع وصول مئات األسر إلى مواقع النازحين الموجودة مسبقًا، ساءت االحتياجات المنتشرة. وفي الربع التالي، تخطط المنظمة الدولية 
للهجرة لتوسيع نطاق تدخالتها في مجال إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، والمأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي 
والنظافة في ستة مواقع إضافية، باستخدام النهج القائم على االحتياجات لسد الفجوات الطارئة. كما ستعمل المنظمة الدولية للهجرة 

على توسيع نطاق تدخالتها النقدية في مديريتي المخاء وموزع والبدء في تقديم مساعدات الحماية في المواقع المستهدفة.

YHFYemen
Humanitarian
Fund


