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66
مرفقًا صحيًا تسلم إمدادات طبية، 

ومعدات، ووقود، وحوافز مالية 
لدعم تقديم الخدمات

iomyemenpsumt@iom.inthttps://yemen.iom.int/تابعنا

من خالل العمل ضمن أطر األمم المتحدة وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، توفر المنظمة الدولية 
والمجتمعات  والمهاجرين  النازحين  حياة  إنقاذ  في  تساهم  والتي  والثانوية  األولية  والعالجية  الوقائية  الصحية  الرعاية  خدمات  للهجرة 
المستضيفة، مع دمج جهود االستجابة لفيروس كورونا المستجد في برنامجها الصحي. ويركز أحد مكونات برنامج الصحة التابع للمنظمة 
الدولية للهجرة على دعم النظام الصحي الضعيف في اليمن من خالل إعادة تأهيل ودعم المرافق الصحية المتأثرة من الصراع، وذلك 
للهجرة على ضمان  الدولية  المنظمة  الطبيين(. وتعمل  للموظفين  تحفيزية  )مبالغ  البشرية  والموارد  الطبية  والمعدات  األدوية  بتوفير 
تحقيق استجابة فعالة قائمة على االحتياجات ومدعومة بأنشطة تقييم ومراقبة قوية. وتتكيف المنظمة الدولية للهجرة مع االحتياجات 
السياقية المتطورة، مستفيدًة من حضورها الميداني المباشر وتقييمات االحتياجات الصحية المنتظمة وآليات المقترحات المجتمعية في 

مختلف مراحل البرنامج.

229
عاماًل صحيًا تلقوا تدريبًا على 
موضوعات رئيسية، بما في 
ذلك إدارة حاالت كوفيد – 19 

514,165
مشورة في مجال الرعاية الصحية 

األولية تم تقديمها للنازحين 
والمهاجرين والمجتمعات 

المستضيفة

6,714 
شخصًا تلقوا خدمات الصحة 

العقلية والدعم النفسي االجتماعي

4.2
شخص تم الوصول إليهم من 

خالل الرصد الوبائي وإدارة الحاالت 
والوقاية من األمراض واألنشطة 

العالجية الخاصة بالمالريا وفيروس 
نقص المناعة البشرية والسل

مليون

أبرز اإلنجازات – 2021

نظرة عامة عن البرنامج

خالل  من  مباشرة  صحية  أنشطة  للهجرة  الدولية  المنظمة  تجري 
والثانوية  األولية  الصحية  الخدمات  لتقديم  الصحية  المرافق  دعم 
واإلحاالت، بما في ذلك الفحص واإلحالة لسوء التغذية، وترويج 
التقييمات الصحية للمستفيدين من  الممارسات الصحية، وإجراء 
لتفشي  واالستجابة  والتأهب  والعودة،  التوطين  إعادة  عمليات 
مع  بالتآزر  وذلك  المستجد(،  كورونا  فيروس  سيما  )ال  األمراض 
أنشطة تعزيز النظافة، وحمالت التطعيم الروتينية الجماعية، ودمج 
الحاالت  إدارة  في  االجتماعي  النفسي  والدعم  النفسية  الصحة 

واإلحاالت.

الدعم الصحي الطارئ
الدولية للهجرة وزارة الصحة العامة والسكان في  تدعم المنظمة 
الصحية،  المرافق  تأهيل  إعادة  خالل  من  الصحي  النظام  تعزيز 
الرعاية  مجال  في  للعاملين  اإلضافية  المالية  الحوافز  وتقديم 
الصحية، وضمان وجود إمدادات موثوقة من األدوية األساسية 
الرعاية  مقدمي  قدرات  وبناء  الطبية،  والمعدات  والمستلزمات 
المنظمة  تقوم  كما  الفني.  الدعم  وتقديم  وتدريبهم،  الصحية 
على  الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملين  بتدريب  للهجرة  الدولية 
النوع  القائم على  العنف  للناجين من  المالئمة  تقديم االستجابة 
العقلية  الصحة  تقديم خدمات  تدريبهم على  االجتماعي، وكذلك 
اإلحاالت  وإجراء  الحاالت  وتحديد  االجتماعي  النفسي  والدعم 
اآلمنة بما يتماشى مع دليل المنظمة الدولية للهجرة بشأن الصحة 
العقلية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ والنزوح.

دعم نظام الرعاية الصحية العام



نطاق تغطية البرنامج
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15 مرفقًا صحيًا تدعمه المنظمة الدولية للهجرةالتغطية الحالية

3 مرافق الختبار فيروس كورونا المستجد11 فريق طبي متنقل
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توفر المنظمة الدولية للهجرة رعاية األم والطفل وحديثي الوالدة، 
الوقاية  ودعم  اإلنجابية،  الصحة  وحقائب  الروتيني،  والتحصين 
والجراحة  الطارئة  والصحة  الُمعِدية،  الُمعِدية/غير  األمراض  من 
البسيطة، والصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي )بما في 
ذلك الدعم النفسي االجتماعي واإلرشاد النفسي الفردي(، ودعم 

المعاقين وإعادة التأهيل.

رعاية األم والطفل

لـفيروس كورونا  الحكومة  للهجرة استجابة  الدولية  المنظمة  تدعم 
وتقديم  االختبارات  إجراء  على  القدرة  رفع  خالل  من  المستجد 
االختبار  معدات  توفير  خالل  من  األساسية  الصحية  الخدمات 
الصحة  مجال  في  العاملين  وتدريب  الشخصية  الوقاية  وأدوات 
بفيروس  الصلة  ذات  األنشطة  بدمج  المنظمة  وتقوم  العامة. 
كورونا  في المرافق الصحية التي تدعمها وكذلك المرافق الخاصة 
بـفيروس كورونا، هذا باإلضافة إلى دعم تنفيذ حمالت التطعيم 

في مأرب وعدن والساحل الغربي.

االستجابة لفيروس كورونا المستجد

لمحة عامة وأبرز إنجازات العام 2021 مالمنظمة الدولية للهجرة - اليمن

استجابة الصندوق العالمي في 
الشرق األوسط

واستجابة  كأوبئة.  والمالريا  والسل  )اإليدز(  المكتسب  المناعة  نقص  متالزمة  إنهاء  تسريع  إلى  تهدف  شراكة  هو  العالمي  الصندوق 
الصندوق العالمي في الشرق األوسط هي مبادرة إقليمية يتم تنفيذها في ستة بلدان، من ضمنها اليمن. وتعد المنظمة الدولية للهجرة 
التمويل والدعم  الوطني  النظام الصحي  2017، حيث يتلقى  اليمن منذ عام  العالمي في  لبرنامج الصندوق  الرئيسي  المتسلم  هي 
واإلشراف من المنظمة الدولية للهجرة لمكافحة األمراض الثالثة. وتهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى زيادة تغطية الخدمات الوقائية 
والعالجية من السل بين الفئات السكانية المتضررة الرئيسية )بما في ذلك رعاية السل المقاوم لألدوية المتعددة(، وضمان الوصول 
إلى الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية طويلة األمد، وتشخيص المالريا وعالجها من خالل األنشطة المنظمة لمكافحة ناقالت 
األمراض وإدارة الحاالت، وضمان استمرار وتوسيع نطاق الخدمات العالجية واألساسية لألشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة 
البشرية واإليدز. كما تدعم استجابة الصندوق العالمي وزارة الصحة العامة والسكان واالستجابة الوطنية لجائحة كورونا من خالل توفير 

أدوات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية للتشخيص والعالج.

التدخالت الصحية التي تنفذها المنظمة الدولية للهجرة مدعومة من

/http://yemen.iom.int/storiesلقراءة المزيد عن عمل المنظمة الدولية للهجرة في تقديم المساعدات الصحية:

مهاجر إثيوبي في اليمن يتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد في نقطة االستجابة للمهاجرين التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في عدن © المنظمة الدولية للهجرة 2021 / ماجد محمد
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