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على الرغم من انخفاض الصراع العام في اليمن منذ بدء الهدنة في 
تزداد سوءًا  اإلنسانية  للمنظمات  العمل  بيئة  تزال  ال   ،2022 أبريل 
السيارات  اختطاف  عمليات  زيادة  مع  لليمن،  الغربي  الساحل  في 
الميدانيين، وانخفاض مستوى  الموظفين  التفتيش واحتجاز  ونقاط 

القتال بين الجماعات المسلحة.

لمحة عامة

أبريل – يونيو 2022
مستجدات اإلستجابة في الساحل الغربي 

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن 
المنظمة الدولية للهجرة 

وفي حين لم يكن هناك أي تطورات إقليمية كبيرة في 
قد  األمن  قوات  أن  ورد  أبريل،  منذ  الغربي  الساحل 
الجبهات األمامية.  عززت مواقعها على طول خطوط 
وقد تم اإلبالغ على نطاق واسع عن ضربات الطائرات 
مقبنة  مناطق  في  االستطالع  وطائرات  طيار  بدون 
الواسع  االنتشار  أدى  وقد  والتحيتا.  وموزع  وحيس 
المدنيين،  وتشويه  مقتل  إلى  األرضية  لأللغام 
مديريتي  من  النازحين  عودة  ومنع  األطفال،  وخاصة 

حيس ومقبنة.

قدرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة المنظمة الدولية 
الحديدة  محافظة  باتجاه  نزحت  أسرة   416 أن  للهجرة  
)357 أسرة( ومحافظة تعز )59 أسرة( بين أبريل - يونيو 
الربع  منذ  النزوح  حاالت  عدد  انخفض  ولقد   .2022
أسرة،   1,596 نزوح  تم  حيث   ،2022 عام  من  األول 
الثاني  الربع  الهدنة. وفي  إلى عقد  يعزى  والذي قد 
من عام 2022، انتقلت األسر النازحة بشكل أساسي 
اإلنسانية  الخدمات  إلى  الوصول  تحسين  أجل  من 
والمواقع األكثر أمانًا. وتشمل االحتياجات األساسية 
في مناطق النزوح المساعدة الغذائية والدعم المالي 

والمأوى و المواد غير الغذائية.

جميع  علقت  والوازعية،  موزع  مديريتي  وفي 
اختطاف  عمليات  بسبب  تحركاتها  الدولية  المنظمات 

السيارات التي تستهدف مركبات المنظمات الدولية غير الحكومية. وفي 16 يونيو، استولى مسلحون على سيارة تستخدمها منظمة غير 
حكومية دولية في منطقة أبو زهر، شمال مدينة الخوخة.

باإلضافة إلى ذلك، منعت نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية وداخل مواقع النزوح، وخاصة في شمال مديرية الخوخة، المنظمات 
قوات  من  إضافية  تصاريح  موافقات  على  الحصول  الميدانيين  الموظفين  من  المحلية  السلطات  طلبت  ما  وكثيرًا  بحرية.  التنقل  من 
أشياءه  مصادرة  وتم  لساعات  موظف  احتجاز  تم  وقد  الموظفين.  هوية  لوثائق  صور  وتقديم  المستفيدين،  قوائم  ومشاركة  األمن، 
للحد من حاالت االحتجاز  الشؤون اإلنسانية بشكل وثيق  للهجرة ومكتب تنسيق  الدولية  المنظمة  المحلية. وتعمل  السلطات  من قبل 
وتعريف السلطات المحلية بمبادئ وصول المساعدات اإلنسانية. وفي منطقة الحيمة، جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة، لم تتمكن 
المنظمات اإلنسانية من الوصول إلى مواقع النزوح منذ منتصف شهر يونيو بسبب األوضاع األمنية غير المستقرة واعتزام القوات 
األمنية على نقل األشخاص الذين يعيشون في المنطقة. وقد أثر ذلك على أكثر من 10,000 من النازحين و أفراد المجتمع المضيف 

في 10 مواقع.
إدارة  المساعدة في  تنفيذ  للهجرة مستمرة في  الدولية  للمنظمة  التابعة  الميدانية  الفرق  تزال  والقيود، ال  التحديات  الرغم من  وعلى 
المخيمات وتنسيق أنشطتها، وتوزيعات المأوى و المواد غير الغذائية، وتقديم دعم المياه والصرف الصحي والنظافة، والخدمات الصحية، 
ومساعدة الحماية، والمساعدة النقدية في مديريات الخوخة والتحيتا والمخاء وموزع والوازعية. وفي محاولة لتحسين استدامة المساعدة 
المنقذة للحياة التي تقدمها، تسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى تحسين تقديم المساعدة الدائمة للنازحين والمجتمعات المضيفة ودعم 

التعافي المبكر للمجتمعات التي تنتقل من ظروف الطوارئ إلى االستقرار.
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تواصل المنظمة الدولية للهجرة تدخالتها  بصفتها الوكالة الرئيسية لألمم المتحدة التي لها وجود في هذه المنطقة )أكثر من 90 موظفًا 
محليًا ودوليًا، و 35 من العاملين الصحيين 24 من المحشدين المجتمعيين بنظام الحوافز و 74 متطوعًا في مجال  الحماية(. وقد وسعت 
للنزوح، حيث قدمت حزمة شاملة من المساعدات اإلنسانية  19 موقعًا  15 إلى  الميداني من  الدولية للهجرة نطاق تواجدها  المنظمة 
متعددة القطاعات،على سبيل المثال ال الحصر، )إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، والمياه والصرف الصحي والنظافة، المأوى والمواد 
أيضًا  للهجرة  الدولية  المنظمة  تعمل  التسعة عشر،  المواقع  والتحيتا. وفي هذه  الخوخة  الصحي(في  والدعم  الحماية  و  الغذائية،  غير 
مع الشركاء الثابتين لتغطية الفجوات عند الضرورة. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة أيضًا المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي 
وقدمت  الخوخة،  المتنقلة في  الطبية  الفرق  ونشرت  موزع،  إضافية في  مواقع  أربعة  الغذائية في  غير  والمواد  والمأوى  والنظافة، 

المساعدات النقدية ومساعدات المأوى والمواد غير الغذائية لمرة واحدة للنازحين الجدد في عدة مناطق في مديريات تعز.

وفي الربع األول من عام 2022، وصلت المنظمة الدولية للهجرة إلى  9,896أسرة أو 58,861 فردًا من النازحين وأفراد المجتمع المضيف، 
في إجمالي 37 موقعًا، وعدد من القرى التي تستضيف النازحين داخليًا،  وثالثة مرافق صحية، ومستشفى واحد في مديريتي الخوخة 

والتحيتا في محافظة الحديدة والمخاء ومديريات ذباب وموزع والوازعية في محافظة تعز. 

استجابة المنظمة الدولية للهجرة
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وقد افتتحت المنظمة الدولية للهجرة مشروع مياه المخاء الذي يخطط لتجهيز حقل مياه الطبيلية من خالل تركيب خمس وحدات للضخ، 
وبناء خزان للمياه بمساحة 425 متر مكعب، وغرف للمعدات والحراس، وأسوار، وإعادة تأهيل خزان مياه البرج الموجود في مدينة المخاء. 
وسيوفر هذا المشروع الوصول المستدام إلى مياه الشرب لحوالي 52,000 فرد. وعالوة على ذلك، قدمت المنظمة الدولية للهجرة 
نقل المياه بالشاحنات في أربعة مواقع للنازحين داخليًا، مستفيدًا بذلك 5,850 فردًا بـ 2,431,000 لتر. ووصل فريق الترويج للنظافة إلى 
1,247 فردًا من خالل 9 جلسات للتوعية العامة أثناء توزيع حقائب مستلزمات النظافة والتي استهدفت 2,452 أسرة بـ 2,452 حقيبة 

لمستلزمات النظافة األساسية و 920 حقيبة لمستلزمات النظافة االستهالكية في 8 مواقع.

المتزايدة خالل الصيف من خالل  الحرائق  للهجرة لمخاطر  الدولية  المنظمة  للهجرة، استجابت  الدولية  المنظمة  تديرها  19 موقعًا  وفي 
تحسين المطابخ ومناطق الطهي لـ 395 أسرة. وقد قامت المنظمة الدولية للهجرة بتخفيف مخاطر الفيضانات عن طريق ملء وتثبيت 

أكياس الرمل في موقعين وتقديم الرعاية والصيانة اليومية للموقع والبنية التحتية المجتمعية في ثالثة مواقع.

وقدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدات العينية من المأوى والمواد غير الغذائية إلى 1,189 أسرة بين أبريل ويونيو 2022. باإلضافة 
إلى ذلك، تم تقديم النقد مقابل إعادة تأهيل المأوى إلى 357 أسرة لصيانة وإعادة تأهيل مآويهم الخاصة في ثالثة مواقع. كما وضعت 
المنظمة الدولية للهجرة تصميمًا جديدًا وأنشأت نموذجًا أوليًا للمأوى االنتقالي بناًء على الدروس المستفادة من التدخالت السابقة. 
وكجزء من آلية االستجابة السريعة، قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة النقدية متعددة األغراض لمرة واحدة إلى 854 أسرة في 

مديريات المخاء وموزع وذباب والوازعية.

واستنادًا إلى الدعم الصحي الحالي في الساحل الغربي، قدمت المنظمة الدولية للهجرة الخدمات الصحية من خالل مرفقين صحيين في 
مديرية الخوخة وقدمت الدعم للفريق الطبي المتنقل في ثالثة مواقع في تجمعات النازحين داخليًا في شعب نبع ودار ناجي وخرابة. 
كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة الدعم لمركز اليابلي الصحي لدعم الوصول المتزايد إلى مخيمات النازحين القريبة وتقديم الخدمات 
الصحية مرة أو مرتين في األسبوع. وعالوة على ذلك، قدمت المنظمة الدولية للهجرة أيضًا الدعم للمركز الوحيد لعالج اإلسهال في 
الساحل الغربي في مستشفى المخاء بدفع حوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوفير األدوية والمستلزمات الطبية، وتغطية 

التكاليف التشغيلية )مثل المياه والوقود واإلصالحات ، إلخ(. 

وأخيرًا، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة مختبر لفحص فيروس كورونا المستجد في مستشفى المخاء واستمرت منذ ذلك الحين في 
تقديم الدعم بدفع رواتب لفنيي المختبرات وتقديم مستلزمات فحص فيروس كورورنا المستجد ومعدات الوقاية الشخصية.

نقطة المياه التابعة للمنظمة الدولية للهجرة التي تمولها الحكومة الكندية تخدم المجتمعات المحلية في موقع 
الدحيوي.©المنظمة الدولية للهجرة2022/أنجيال ويلز
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564 حقيبة من المأوى الطارئ تم توزيعها.	 

625 من المواد غير الغذائية تم توزيعها.	 

تأهيل 	  إعادة  مقابل  النقدية  المساعدة  تلقوا  أسرة   357
المأوى.

تقييم 	  خالل  من  وتسجيلها  منها  التحقق  تم  أسرة   516
االحتياجات لتقديم حلول للمأوى الدائم في المستقبل. 

المأوى والمواد غير الغذائية

إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 

8,161 أسرة أو 40,129 نازح و أفراد من المجتمع المضيف 	 
تلقوا الدعم في 19 موقعًا تديره المنظمة الدولية للهجرة. 

المنظمة 	  التي تديرها  المواقع  927 أسرة تم تسجيلها في 
249 أسرة وافدة جديدة خالل  للهجرة، من ضمنهم  الدولية 

هذا الربع. 

تمكين 	  نشاط  من  كجزء  الخياطة  على  تدريبهن  تم  امرأة   20
المرأة.

395 أسرة تم استهدافها بالمساعدة النقدية مقابل تحسين 	 
المطبخ، مستفيدًا بذلك 591 أسرة إجمااًل.

حملة توعية حول مخاطر الحرائق تم اجراؤها في ثالثة مواقع 	 
 1,652 إلى  وصلت  والتي  للهجرة  الدولية  المنظمة  تديرها 

أسرة.

أدوات 	  القدرات حول  لبناء  تدريبًا  تلقوا  14 محشدًا مجتمعيًا 
لرصد  أنشطتها  تنسيق  و  المخيمات  إدارة  تقارير  إعداد 
االحتياجات واإلبالغ عنها، والفجوات في الخدمات، باإلضافة 

إلى حوادث الفيضانات والحرائق.

مستلزمات 	  من  حقيبة   2,452 من  استفادت  أسرة   2,452
النظافة  مستلزمات  من  حقيبة   920 و  األساسية  النظافة 

اإلستهالكية في 8 مواقع.

توزيع 	  أثناء  العامة  للتوعية  جلسات   9 تلقوا  فردًا   1,247
حقائب مستلزمات النظافة.

140 جلسة جماعية لتعزيز النظافة 	  2,141 فردًا شاركوا في 
التشاركية بقيادة مروجي النظافة المجتمعيين.

المياه والصرف الصحي والنظافة

5,899 مشورة طبية تم إجراؤها.	 

1,785 طفاًل تم فحصهم للكشف عن سوء التغذية.	 

ومن 	  الحاد،  المائي  اإلسهال  من  معالجتهم  تم  فردًا   1,372
بينهم 209 حالة خطيرة تطلبت الرقود في الوحدة.

الوالدة، 	  قبل  الرعاية  خدمات  على  حصلن  حامل  امرأة   484
من بينهن 50 امرأة حامل حصلن على حقائب أدوات الوالدة 

اآلمنة.

116 فحصًا تم إجراؤه للكشف عن فيروس كورونا المستجد.	 

540 فردًا تلقوا الدعم النفسي واإلجتماعي.	 

بشأن 	  التواصل  بأنشطة  إليهم  الوصول  تم  فردًا   5,015
المخاطر والمشاركة المجتمعية.

الصحة 

854 أسرة تلقوا المساعدة النقدية متعددة األغراض لمرة واحدة 	 
في أربعة مديريات في محافظة تعز. 

المساعدة النقدية

انجازات البرامج 

تم تلقيها وإحالتها داخليًا إلى وحدات 	  173 شكوى / مالحظة 
مختلفة في المنظمة الدولية للهجرة وخارجيًا إلى الشركاء.

المساءلة أمام السكان المتضررون

تم تقديم مساعدة الحماية الفردية إلى 8 أسر للتخفيف من 	 
مديرية  في  األساسية  االحتياجات  وتغطية  الحماية  مخاطر 

الخوخة.

9 شبكات للحماية المجتمعية تم تأسيسها. وتم البدء بحمالت 	 
التوعية اإلعالمية، لصالح 243 أسرة.

موقعي 	  في  الضعف  تقييمات  خالل  فحصها  تم  أسرة   90
الحائط واألرشاد.

واالجتماعي 	  النفسي  الدعم  جلسات  من  استفادوا  نازحًا   39
في مواقع اليابلي وحي القاضي والشيهال.

38 أسرة تم تسجيلها لخدمات إدارة الحالة.	 

 	 70 لـ  إجراءؤها  تم  الحماية  مجال  في  تدريبيتين  دورتين   2
متطوعًا في مجال الحماية.

وتم 	  باإلخالء،  مهددون  أنهم  على  تحديدهم  تم  أسرة   43
تقديم المشورة القانونية لهم، وتمت إحالتهم للحصول على 

مساعدة المأوى والمواد غير الغذائية.

الحماية


