
النازحة  لألسر  المعيشية  الظروف  تحسين  إلى  أنشطتها  وتنسيق  المخيمات  إلدارة  للهجرة  الدولية  المنظمة  برامج  تهدف 
التي تعيش في مواقع غير رسمية ورسمية، ومراكز جماعية، ومباني مجتمعية وتجمعات تلقائية في أربع محافظات )مأرب 
والحديدة وإب وتعز(، ومن بينها الجفينة، أكبر موقع الستضافة النازحين داخليًا في اليمن، الواقع في مأرب، حيث يستضيف 
حوالي 60 ألف فرد. وتعد استجابة إدارة المخيمات في اليمن أمرًا بالغ األهمية لضمان الكرامة والسالمة والحماية للسكان 
النازحين  وتسجيل  المواقع،  تقييم  تشمل  التي  األساسية  المواقع  إدارة  أنشطة  خالل  من  وذلك  ضعفًا،  األكثر  النازحين 
داخليًا، وتحديد االحتياجات ونقاط الضعف والثغرات، وإجراء اإلحاالت، وتحشيد المجتمع، وتنسيق االستجابة اإلنسانية داخل 
المواقع. كما تتعاون فرق إدارة المخيمات مع برامج المنظمة الدولية للهجرة األخرى لتوفير استجابة متكاملة في المواقع، 
بحيث تشمل أنشطة في مجاالت المياه والصرف الصحي والنظافة، والمأوى والمواد غير الغذائية، والمساعدات النقدية، 
والصحة، والحماية، باإلضافة إلى تحشيد الشركاء اآلخرين لضمان توفير دعم إضافي. ويقدم البرنامج المشورة الفنية وبناء 
تعزيز هذه  المواقع ويتم  إدارة  العاملة في  المحلية  الحكومية  غير  النازحين والمنظمات  للسلطات ولجان مخيمات  القدرات 
المعيشة  تحسين ظروف  أجل  والصيانة من  الرعاية  وخدمات  للمواقع  المادية  التحسينات  على  التركيز  المنهجية من خالل 

وتقليل التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية واألمراض.

إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 
لمحة عامة عن البرنامج

المنظمة الدولية للهجرة 
المنظمة الدولية للهجرة 
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أبرز اإلنجازات – 2021

149,347
فردًا تم إيصال 

المساعدات إليهم

82
موقعًا الستضافة النازحين 

تتلقى الدعم عبر إدارة 
المواقع وتنسيق أنشطتها

الخدمات  على  مما يشكل ضغطًا  الحالية  النزوح  مواقع  إلى  ويلجأ معظمهم  النزوح،  إلى  الناس  دفع  الصراع في  يستمر 
األساسية وُيجِبر الكثيرين على العيش في ظروف مزرية. لذا تقوم المنظمة الدولية للهجرة على مستوى المواقع بإجراء 
مراقبة منتظمة لالحتياجات، وتحديث خرائط شاملة لثغرات الخدمات، وتفعيل آلية الشكاوى والمقترحات، لضمان توفر ظروف 

معيشية كريمة للسكان النازحين.

وما تزال قضايا اإلسكان واألراضي والممتلكات تمثل تحديًا بارزًا، وتواصل المنظمة الدولية للهجرة التنسيق مع السلطات 
والكتل الفرعية ومالك األراضي لمنع تهديدات اإلخالء واالستجابة لها. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة عن كثب مع السلطات 
والكتل الفرعية إلدارة المخيمات لمنع عمليات اإلخالء القسري غير المعلنة، وإيجاد ترتيبات إسكان بديلة لألسر التي تعيش 

في تجمعات غير رسمية أو مباٍن عامة وتواجه مخاطر اإلخالء.

التنسيق ومراقبة الخدمات

148
لجنة مجتمعية للنازحين تم 

تأسيسها في المواقع 
المدعومة من المنظمة 

الدولية للهجرة لتعزيز 
أنشطة رعاية المواقع 

وإشراك المجتمعات
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أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في مجال إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها مدعومة من 

لقراءة المزيد عن عمل المنظمة الدولية للهجرة في تقديم مساعدات إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها: 

الدولية  المنظمة  تنفذ  تشاركية،  منهجية  اتباع  خالل  من 
رعاية  وتجري  المواقع  تحسين  مشاريع  من  العديد  للهجرة 
ظروف  لتحسين  للمواقع  التحتية  للبنية  منتظمة  وصيانة 
اليمن  في  خاص  بشكل  التركيز  مع  والسالمة،  المعيشة 
على الحد من مخاطر الحرائق، والتخفيف من تأثير الفيضانات 

الموسمية، ومنع انتشار األمراض الُمعِدَية.

وحيثما أمكن، تنفذ المنظمة الدولية للهجرة هذه األنشطة 
من خالل النقد مقابل العمل، مما يوفر فرص دخل للنازحين 

ويعزز إحساسهم بالمشاركة.

العناية بالبنية التحتية للمواقع وصيانتها

النازحين  لتزويد مجتمعات  للهجرة  الدولية  المنظمة  تسعى 
باألدوات والدعم الالزم لتعزيز مشاركتهم في إدارة المواقع. 
المحلية  السلطات  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتستهدف 
المجتمعية من  واللجان  المواقع  التنسيق في  ومسؤولي 
وتنسيق  المخيمات  إدارة  مجال  في  تدريبية  دورات  خالل 
التي  المختلفة  أنشطتها لمساعدتهم على حل المشكالت 
في  مهاراتهم  وبناء  الموقع،  مستوى  على  يواجهونها 

تحشيد المجتمع وبناء القدرات

لمحة عامة وأبرز إنجازات العام 2021 مالمنظمة الدولية للهجرة - اليمن
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المناطق التي يغطيها البرنامج

التنسيق وإدارة المعلومات وإشراك المجتمع والمراقبة. ومن خالل تدريب المدربين، ُتَمكِّن المنظمة الدولية للهجرة أعضاء 
المجتمع الرئيسيين من إجراء التدريبات بأنفسهم، وبالتالي تضمن بقاء بناء القدرات كأولوية مستمرة في مواقع النزوح.

واالستجابة  االستعداد  حول  الوعي  رفع مستوى  بشأن  القدرات  وبناء  المجتمع  بتحشيد  المخيمات  إدارة  فرق  تقوم  كما 
كثير  المستقصاة في  المجتمعية  للفئات  الفرص  المجتمعية، وخلق  المشاركة  المستجد، وتشجيع  كورونا  لـجائحة فيروس 

من األحيان، كالنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والشباب، للمشاركة في قيادة المخيمات ومبادرات التمكين األخرى.
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