
لمحة عامة عن الوضع

مع دخول الصراع عامه الثامن اآلن، يستمر عدم االستقرار على نطاق واسع، والتدهور االقتصادي الحاد، وانعدام األمن الغذائي / خطر 
المجاعة، وانهيار الخدمات العامة األساسية، في إلحاق خسائر كبيرة بماليين األشخاص في جميع أنحاء اليمن. ومع ذلك، في يوليو، أثرت 
األمطار الغزيرة والرياح والفيضانات على أكثر من 200 مخيم، وتسببت في وفاة وجرح العشرات من المدنيين، وألحقت أضرارًا بالبنية 
التحتية العامة. ومع استمرار ارتفاع االحتياجات المنزلية األساسية، ومع نقص التمويل لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022، ال يزال 
العديد من النازحين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة يعانون من الوضع المزري في اليمن. ويعيش اآلالف في مآوي غير مناسبة وغير 

آمنة  وماليين األشخاص يزاحون نحو حافة المجاعة.

وقد شهد الربع الثاني من عام 2022 مزيدًا من االستقرار السياسي وتراجعًا عامًا للعنف في اليمن. وقد تحسنت إمكانية الوصول إلى 
المسلحة. كما لحظت  انعدام األمن واالشتباكات  السابق بسبب  إليها في  الوصول  التي كان يتعذر  المناطق  العمليات اإلنسانية في 
مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة انخفاضًا في النزوح الداخلي في جميع أنحاء البالد، حيث نزحت أكثر من 2,000 أسرة 
مرة واحدة، مقارنًة بحوالي 5,000 في الربع السابق. وُيعزى ذلك بشكل جزئي إلى إعالن المبعوث الخاص لألمم المتحدة إلى اليمن هانز 
جروندبرج أن الحكومة المعترف بها دوليًا وسلطات األمر الواقع اتفقتا على هدنة بوساطة األمم المتحدة لمدة شهرين في أبريل، وهي 
أول هدنة على مستوى البالد منذ محادثات الكويت في عام 2016. وتتضمن االتفاقية، التي كان من المقرر تنفيذها من أبريل إلى يونيو 
وتم تمديدها الحقًا حتى 2 أغسطس، أحكامًا متعددة لدعم التعافي االقتصادي والتنمية في البالد، وهي دخول ناقالت الوقود إلى ميناء 
ان والقاهرة. وعلى الرغم من بعض الصعوبات، فقد تم إجراء 22 رحلة تجارية إلى  الحديدة و إعادة فتح مطار صنعاء للرحالت التجارية إلى َعمَّ
ان وواحدة إلى القاهرة بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. كما غذت الهدنة المحادثات بين األطراف بشأن إعادة فتح الطرق في تعز،  عمَّ
ولكن دون التوصل إلى اتفاق حتى اآلن. ومن ناحية أخرى، على الرغم من استمرار تبادل األطراف المتحاربة اتهامات انتهاك الهدنة في 
محافظات تعز ومأرب وحجة وصعدة والحديدة، إال أنه على مدار فترة الهدنة، قال المبعوث الخاص لألمم المتحدة في اليمن: "بأن اليمن 
شهدت انخفاضًا كبيرًا في عدد الضحايا المدنيين؛ فقد انخفضت األعداد بمقدار الثلثين مقارنة باألشهر الثالثة التي سبقت بدء الهدنة". 
وعالوة على ذلك، في أبريل، تم اإلعالن عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي كبديل لرئاسة الحكومة المعترف بها دوليًا. وأدى المجلس 
المؤلف من ثمانية أعضاء، والمكون من شخصيات عسكرية وتنفيذية وسياسية بارزة، اليمين أمام البرلمان في منتصف أبريل وُكلف بقيادة 

المرحلة االنتقالية التي سيتعين على المجلس خاللها التفاوض على حل سياسي نهائي مع سلطات األمر الواقع.
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اتجاهات النزوح 
السريع  النزوح  تتبع  مصفوفة  أداة  تجمع 
اليمن  للهجرة في  الدولية  للمنظمة  التابعة 
التقديرية  األعداد  عن  األساسية  البيانات 
لألسر التي تضطر للنزوح يوميًا من مواقع 
إقامتها المعتادة، مما يتيح باإلبالغ المنتظم 
النزوح  وأسباب  الجديدة  النزوح  حاالت  عن 

والجغرافيا واالحتياجات.

وبحلول نهاية الربع الثاني، تتبعت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن 2,052 أسرة )12,312 فردًا( ممن 
نزحوا مرة واحدة على األقل. وكما لوحظ منذ بداية العام، وطوال الفترة المشمولة بالتقرير،  فقد انخفض عدد حاالت النزوح الجديدة 
التي تم تتبعها بشكل غير منتظم. وفي الفترة مابين أبريل ويونيو، كانت المخاوف المتعلقة بالسالمة واألمن نتيجة للصراع هي السبب 
الرئيسي للنزوح، حيث شكلت 75 في المائة )167 أسرة( من العدد اإلجمالي، تليها األسباب االقتصادية المتعلقة بالصراع، بنسبة 25 

في المائة )55 أسرة(. 
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أهم 5 احتياجات للنازحين

وعَرض  المعونة  عمليات  على  أثر  مما  بالمخاطر،  محفوف  الغربي  الساحل  طول  على  األمني  الوضع  ظل  الهدنة،  من  الرغم  وعلى 
المنظمات اإلنسانية للخطر. ويعد المدنيون هم األكثر تأثرًا بحالة عدم االستقرار مع انتشار األلغام األرضية على نطاق واسع على طول 
النازحين من العودة إلى مناطق معينة مثل مديرية مقبنة، ولكن أيضًا تسببت في قتل وجرح  الساحل الغربي، والتي لم تمنع فقط 
األطفال. كما شهد الربع الثاني من عام 2022 زيادة في عمليات اختطاف السيارات وانتشار نقاط التفتيش وتقييد الموظفين الميدانيين 
واحتجازهم وتعزيز مواقع قوات األمن على طول خطوط الجبهات األمامية. كما زاد القتال منخفض المستوى على األرض، ولقد تم 

اإلبالغ على نطاق واسع عن عمليات استطالع وضربات بطائرات بدون طيار في مناطق متعددة.

وال تزال تحديات التمويل تعيق االستجابة، مما يعرض عمليات المنظمات للتوقف، في وقت يحتاج فيه ثالثة أرباع السكان إلى المساعدة 
ويواجه 13 مليونًا مستويات حادة من االحتياجات. وقد تم تمويل خطة االستجابة اإلنسانية التي تستهدف أكثر من 23 مليون شخص 
بنسبة تقل قلياًل عن 40٪ )هناك حاجة إلى 4.3 مليار(. ووفقًا لتحديث التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي، سيحتاج 19 مليون 
على  التمويل  نقص  أثر  كما  العام.  نهاية  بحلول  وكارثية  جوع شديدة  161,000 شخص من مستويات  الغذاء وسيعاني  إلى  شخص 
المساعدة التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة للعودة اإلنسانية الطوعية والتي وبدون تمويل إضافي، ستجبر الرحالت الجوية من 
اليمن على التوقف قبل نهاية الربع الثالث. وهناك ما ال يقل عن 43,000 مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء اليمن، وجميعهم 
التي  الطوعية  اإلنسانية  العودة  المهاجرون على مساعدة  المهربين. ويعتمد هؤالء  أيدي  الوحشي على  يوميًا لالستغالل  يتعرضون 
الطوعية  اإلنسانية  العودة  برنامج  إغالق  ديارهم. وسيؤثر  إلى  والعودة  المزري  للهروب من وضعهم  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقدمها 
بشكل مباشر على 2,815 مهاجرًا من الذين تم تسجيلهم والتحقق منهم، باإلضافة إلى 5,100 مهاجرًا مستهدفًا )900 منهم ضعفاء 
للغاية( تقطعت بهم السبل حاليًا في عدن وصنعاء ومأرب. وتحتاج المنظمة الدولية للهجرة 7.5 مليون دوالر أمريكي لضمان عودة هؤالء 

المهاجرين بأمان إلى ديارهم.

امرأة نازحة تقف أمام مأواها الذي تم إعادة تأهيله بمواد اإليواء في مأرب.©المنظمة الدولية للهجرة، 2022 / إلهام العقبي
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أزمة النزوح في مأرب 
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تحركات النازحين (1 - 30 يونيو 2022)

األسر النازحة حسب موقع النزوح

 األسر النازحة حسب مديرية المنشأ

* استنادًا إلى مقابالت مزودي المعلومات ومنهجية مصفوفة تتبع النزوح.

*هذه الخريطة ألغراض التوضيح فقط. األسماء والحدود على هذه الخريطة
  ال تعني الموافقة أو القبول الرسمي من قبل المنظمة الدولية للهجرة.
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مدينة مأرب

في يونيو، أفادت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن نحو 225 أسرة أو حوالي 1,350  فردًا  قد نزحوا إلى محافظة 
مأرب، معظمهم من مديريتي الجوبة وحريب. ويمثل هذا زيادة طفيفة عن األشهر السابقة حيث نزحت 167 أسرة أو حوالي1,000 فرد 
في مايو، و 107 أسرة، أو 640 فردًا، نزحوا في أبريل. وقد انتقلت معظم عمليات النزوح هذه نحو مدينة مأرب للوصول بشكل أفضل 
الهدنة، مع عدم وجود  بدء  القتال منذ  لتقليص  الوضع األمني في مأرب توجهًا مماثاًل  اتبع  الخدمات األساسية والكهرباء. وقد  إلى 
تغييرات كبيرة في خطوط الجبهات األمامية. وتركزت االشتباكات المستمرة والمتقطعة في المواقع المهجورة حول جبال البلق الشرقية 

وفي مديريات الجوبة وصرواح وحريب ورغوان ولم تساهم في حدوث نزوح كبير. 

وشهد الربع الثاني من عام 2022، مع بداية شهر مايو، هطول أمطار غزيرة أكثر من المعتاد، وكانت مصحوبة بعواصف رعدية. وتعرضت 
العشرات، بما في ذلك األطفال. ويعتبر  إلى وفاة وإصابة  أدى  الخيام والممتلكات األخرى، مما  النازحين ألضرار جسيمة في  مواقع 
المأوى والمواد غير الغذائية، واألدوية، وخدمات الحماية، والمياه النظيفة، وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وغيرها من شبكات 
المياه المتضررة من أكثر االحتياجات العاجلة والمنقذة للحياة على أرض الواقع. واستجابة للفيضانات في مأرب، قام فريق الصحة التابع 
التي ضربت مواقع  والعواصف  الغزيرة  األمطار  بعد هطول  الصحية  الرعاية  وتقديم خدمات  لمساعدة  بزيارة  للهجرة  الدولية  للمنظمة 
الرويك وأبو جناب للنازحين، حيث تم تقديم المساعدة إلجمالي 24 حالة )4 رجال، 10 نساء، 3 فتيان و7 فتيات(. وقد أحالت المنظمة 

الدولية للهجرة الحاالت إلى وحدة العناية المركزة أيضًا كاستجابًة لحوادث الحرائق في حي الشبواني.

العام  الصراع  نزحت بسبب  التي  الجديدة  األسر  إلى وصول  باإلضافة  األمد،  نزوح طويل  حالة  تعيش في  التي  األسر  عدد  أدى  وقد 
اليمن. وقد أدى ذلك إلى فرض  للنزوح في  أكبر موقع  الماضي، إلى اكتظاظ كبير في المواقع، ال سيما في الجفينة، والذي يعتبر 
ضغوط إضافية على الخدمات األساسية بما في ذلك شبكات المياه والمستشفيات الميدانية وإدارة المواقع. وأفادت مصفوفة تتبع 
النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن االحتياجات ذات األولوية للنازحين هي المأوى )54٪ من المستجيبين(، والمساعدة المالية )٪15(، 
والمواد غير الغذائية )10٪(، والمساعدات الغذائية )8٪(، وسبل العيش )6٪(. ووفقًا لكتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، فإن الجهات 

الفاعلة اإلنسانية قادرة فقط على تغطية 73 من أصل 192 موقعًا للنزوح في مأرب من خالل أنشطة إدارة المواقع وتنسيقها.
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الكهربائية  والرياح، والتوصيالت  الصيف  حرارة  زيادة  النزوح في مأرب بسبب  الحرائق في مواقع  ارتفعت حوادث  إلى ذلك،  باإلضافة 
الخطرة، وممارسات الطهي غير اآلمنة. وفي يونيو، تم اإلبالغ عن تسعة حوادث حرائق في مواقع النزوح في مأرب دون ورود تقارير عن 
وقوع إصابات أو وفيات. واستجابًة لتزايد حوادث الحرائق في جميع أنحاء مأرب، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتدريب مراقبين للحرائق، 
وأجرت جلسات للتوعية، وقامت بتركيب نقاط إلطفاء الحرائق مزودة بطفايات الحريق، وقامت بوضع إجراءات للحد من مخاطر الكهرباء. كما 
تضرر 92 مأوى في ثمانية مواقع تديرها المنظمة الدولية للهجرة بسبب الرياح القوية والعواصف. وفي غياب فريق اإلسكان واألراضي 
والممتلكات في مأرب، واصلت المنظمة الدولية للهجرة مواجهة تحديات تهديدات اإلخالء من مالك األراضي للنازحين. وفي يونيو، 
تعرضت ثالثة مواقع تديرها المنظمة الدولية للهجرة لتهديدات اإلخالء بسبب مشاكل تتعلق باألراضي. وتواصل المنظمة الدولية للهجرة 

العمل من خالل الكتلة ومع السلطات لحل هذه المشاكل.

المرافق الصحية، بما في ذلك  المائة من  30 في  للنظام الصحي في مأرب. وهنالك حوالي  التحتية  البنية  يزال الصراع يضعف  وال 
المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، غير مدعومة. وعلى الرغم من نشر 23 عيادة متنقلة تدعمها المنظمة الدولية للهجرة ويديرها 
الشركاء في مجال الصحة لدعم 135 موقعًا في مأرب، إال أن ما يقدر بـ 37 موقعًا ال تتلقى أي مساعدة صحية. وال توجد وحدة مخصصة 

إلدارة الحروق أو مركز للجرحى أو مركز لعالج اإلسهال في مأرب.

المهاجرين  التي تهدد وتسيء معاملة  الخطيرة  التهريب  القلق بشكل خاص في مأرب وجود شبكات  وعالوة على ذلك، ما يستدعي 
الضعفاء الذين تقطعت بهم السبل في مأرب. وفي موقع بن معيلي، تواصل شبكات المهربين استغالل النساء وإساءة معاملتهن 
بشكل منهجي. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة خدمات الحماية المتخصصة بما في ذلك الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي 
للحاالت الضعيفة للغاية، بما في ذلك الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي الذين تم "إطالق سراحهم" من أوكار المهربين.

الغربي  الساحل  على طول  اإلنساني  الوضع  أن  الرغم من  على 
لليمن أكثر هدوءًا مقارنة بالفترات السابقة، إال أنه ال يزال مصدر 
المتضررة من  المضيفة  والمجتمعات  النازحة  األسر  كبير ألن  قلق 
الصراع ال تحصل على الخدمات األساسية إال بشكل ضئيل. وتقدر 
مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن 416 أسرة 
نزحت باتجاه محافظة الحديدة )357 أسرة( ومحافظة تعز )59 أسرة( 
عن  بحثًا  النازحة  األسر  انتقلت  ورد  ما  وبحسب  الربع.  هذا  خالل 
مناطق آمنة وزيادة فرص الوصول إلى الخدمات اإلنسانية. وقد 
أسرة   832( ويونيو  أبريل  بين  النزوح  عمليات  عدد  انخفاض  ُيعزى 
مقارنة بـ 1,596 في الربع األول من عام 2022( إلى الهدنة الجارية. 
المساعدة  النازحين  السكان  بين  األساسية  االحتياجات  وتشمل 

الغذائية والدعم المالي والمأوى والمواد غير الغذائية.

طول  على  الرئيسية  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  إحدى  وبصفتها 
حزمة  تقديم  للهجرة  الدولية  المنظمة  تواصل  الغربي،  الساحل 
شاملة من المساعدات اإلنسانية لتلبية االحتياجات الطارئة المتنوعة 
للسكان المتضررين من األزمة. وواصلت الفرق تقديم المساعدة 
متعددة القطاعات لبعض الفئات األكثر ضعفًا، حيث وصلت إلى 
58,861 نازحًا وفردًا من أفراد المجتمع المضيف )986 أسرة( في 

محافظتي الحديدة وتعز بحلول نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

فريق المأوى التابع للمنظمة الدولية للهجرة ُيجري المناقشة الجماعية 
البؤرية مع النازحين الذين تلقوا المساعدة النقدية لبناء مآويهم في 

موقع النزوح في الخوخة في الساحل الغربي لليمن.© المنظمة 
الدولية للهجرة 2022 / أنجيال ويلز

دعم المجتمعات في الساحل الغربي

يقدر  لما  الدعم  يقدم  أن  المتوقع  من  والذي  انتظاره،  طال  الذي  المخاء  مياه  مشروع  للهجرة  الدولية  المنظمة  افتتحت  يونيو،  وفي 
بنقل  الدعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  قدمت  ذلك،  على  وعالوة  الشرب.  مياه  إلى  الوصول  تحسين  خالل  من  52,000 شخص  بنحو 
)األساسية  النظافة  مستلزمات  من  حقيبة   4,546 وتوزيع  فردًا،   5,850 بذلك  ليستفيد  للنازحين،  مواقع  أربعة  في  بالشاحنات  المياه 
واالستهالكية( ليستفيد بذلك 23,076 فردًا في 16 موقعًا. وللمساعدة في التخفيف من مخاطر الحرائق والفيضانات، قدمت المنظمة 
الدولية للهجرة الدعم ألكثر من 400 أسرة لتحسين المطابخ ومناطق الطهي وتثبيت أكياس الرمل في موقعين. كما قدمت مساعدات 
المأوى والمواد غير الغذائية لـ 1,189 أسرة في الفترة بين أبريل إلى يونيو 2022. باإلضافة إلى ذلك، تم تقديم المساعدة النقدية 
إلعادة تأهيل المأوى لدعم 357 أسرة في صيانة وإعادة تأهيل مآويهم الخاصة في ثالثة مواقع. وكجزء من آلية االستجابة السريعة، 
تم تقديم المساعدة النقدية متعددة األغراض لمرة واحدة إلى 854 أسرة تقع في مديريات المخاء وموزع وذو باب والوازعية. ولتلبية 
االحتياجات الصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة، واصلت المنظمة الدولية للهجرة تقديم الدعم لمرفقين صحيين في مديرية الخوخة 

والفرق الطبية المتنقلة في ثالثة مواقع.
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المهاجرون في اليمن
خالل الربع الثاني، سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن دخول  
 19,652( السابق  الربع  عن  بالمائة   41 بنسبة  انخفاضًا  يمثل  ما  اليمن وهو  إلى  11,614 مهاجرًا 
مهاجرًا(. ويمكن أن ُيعزى االنخفاض اإلجمالي جزئيًا إلى األحوال الجوية الموسمية، باإلضافة إلى 
إلى وصول  أدى  مما  لحج،  من  بالقرب  ال سيما  الجيبوتي،  الجانب  من  الحدودية  الدوريات  زيادة 
قوارب أصغر مع وصول عدد أقل من المهاجرين إلى اليمن. وقد يجد المهاجرون الذين يسافرون 
إلى اليمن أنفسهم عالقين، مع وصول محدود أو منعدم إلى الخدمات األساسية والصحية. وتقدر 
المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن أكثر من 43,000 مهاجرًا تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء 
البالد. وتضع طرق الهجرة، سواء عبر القوارب إلى اليمن، أو ما إذا كانت تمر عبر اليمن إلى المملكة 
العربية السعودية، المهاجرين في أوضاع محفوفة جدًا بالمخاطر، وجعلهم عرضة لالختطاف واالبتزاز 
والعنف واإلساءة واالستغالل من قبل المهربين والمتاجرين بالبشر. وغالبًا ما يشمل االستغالل 
من قبل المتاجرين العمل القسري، والبغاء، والنقل، اعتمادًا على مدى ضعف المهاجر. وقد شهد 
شهر يونيو زيادة طفيفة في عدد المهاجرين الوافدين إلى شبوة بالمقارنة مع لحج، والتي قد تكون 
جزئيًا نتيجة لمحاولة المهاجرين القيام بالرحلة إلى اليمن قبل الظروف الجوية السيئة والتي يحتمل 

أن تكون خطرة. وقد غادر المهاجرون من بوساسو في الصومال.

ومن خالل برنامج العودة اإلنسانية الطوعية، تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من مساعدة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، مع التركيز 
على المهاجرين الضعفاء للغاية مثل الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي واألطفال غير المصحوبين بذويهم، في عدن ومأرب. 
وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، سجل فريق الحماية التابع للمنظمة الدولية للهجرة أكثر من 900 مهاجرًا تقطعت بهم السبل للمساعدة 
في العودة اإلنسانية الطوعية. ومنذ 15 مايو، عملت المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع حكومة إثيوبيا إلجراء عملية جديدة للتحقق 
من جنسية المهاجرين من أجل تقديم الدعم لعمليات العودة اإلنسانية الطوعية الخاصة بهم، واعتبارًا من 5 يوليو 2022، قدمت المنظمة 
الدولية للهجرة سبع رحالت للعودة اإلنسانية الطوعية إلى 1,032 مهاجرًا من عدن ومأرب إلى أديس أبابا، في إثيوبيا. ومن بين 131 
طفاًل، كان 109 طفاًل من األطفال القصر غير المصحوبين بذويهم، وكان 22 طفاًل تتراوح أعمارهم بين 0-4 سنوات. كما قدمت المنظمة 
الدولية للهجرة  الدعم للحاالت الضعيفة للغاية، بما في ذلك الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي الذين "تم إطالق سراحهم" 
من أوكار المهربين ويختبئون في منازل آمنة مزودة بخدمات حماية متخصصة. وقد تم دعم الحاالت الطارئة بالعودة اإلنسانية الطوعية من 

خالل الرحالت الجوية التجارية من مطار سيئون عبر القاهرة إلى مطار أديس أبابا.

يعد برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن بمثابة شريان حياة آلالف المهاجرين الذين تقطعت بهم 
السبل في البلد المتضرر من الصراع، والذين ال يملكون سوى القليل من الوسائل للعودة إلى ديارهم. وبدون هذه المساعدة، سيجد 
المهاجرون في اليمن أنفسهم إما محاصرين في أيدي المهربين، أو محتجزين دون أي وسيلة للوصول إلى الحرية، أو معرضين للتشرد 

وأشد أشكال االستغالل والمجاعة، وغير ذلك من الظروف المعيشية القاسية في اليمن.

وقد سجلت المنظمة الدولية للهجرة حوالي 35,000 مهاجرًا يمنيًا منذ بداية العام وسجلت أكثر من 17,000 مهاجرًا يمنيًا عادوا إلى اليمن 
خالل الفترة المشمولة بالتقرير. ومن بين الذين عادوا، كانت الغالبية العظمى منهم رجال )96٪( ُأعيدوا قسرًا دون أي وثائق للسفر، وكذلك 

األطفال غير المصحوبين بذويهم، وكبار السن، واألطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل أو المرضعات.
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تلبية االحتياجات العاجلة

88

موقعًا تم دعمه 
من قبل المنظمة 

الدولية للهجرة 

17,477 
فردًا تلقوا 

المساعدة النقدية 
متعددة األغراض 

41.5
لتر من المياه الصالحة 

للشرب تم تقديمها

مليون 167,711 
مشورة للرعاية 

الصحية األولية تم 
تقديمها

2,799 
أسرة تلقت دعم 

المأوى الطارئ 
)نقدًا أو عينيًا(

1,034
مهاجرًا تلقوا 
المساعدات 

اإلنسانية

مهاجرون يشرعون في أول رحلة عودة طوعية إنسانية من مأرب.© المنظمة الدولية للهجرة 2022 / إلهام العقبي

نازحة حديثًا  3,254 ُأسرة  لـ  الدعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  بالتقرير، قدمت  الفترة المشمولة  خالل 
)حوالي 17,477 فردًا( بالمساعدات النقدية متعددة األغراض لمرة واحدة، كجزء من آلية االستجابة 
السريعة، لتلبية احتياجاتهم األساسية الطارئة. باإلضافة إلى ذلك، قدمت المنظمة الدولية للهجرة 
الدعم لـ 641 من األسر األكثر ضعفًا )حوالي 3,366 فردًا( بالمساعدة النقدية متعددة األغراض لعدة 
أشهر لمواصلة تلبية احتياجاتهم. وتستمر أنشطة المساعدات النقدية متعددة األغراض في تقديم 
تتيح  ألنها  النقدية  المساعدة  خالل  من  واقتصاديًا  اجتماعيًا  الضعيفة  واألسر  النازحة  لألسر  الدعم 
لهم تلبية احتياجاتهم األساسية الطارئة بطريقة كريمة ومرنة مع تقليل االعتماد على آليات التكيف 
السلبية. كما تواصل المنظمة الدولية للهجرة المشاركة في قيادة المكون النقدي آللية االستجابة 

السريعة واتحاد المساعدات النقدية في اليمن.

المساعدات النقدية

المساعدات  على  حصلت  أسرة 
النقدية متعدد األغراض

3,254
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المأوى والمواد غير الغذائية

استمرت أنشطة المأوى والمواد غير الغذائية في دعم األسر المحتاجة من خالل تحسين الوصول إلى ظروف معيشية إنسانية وكريمة 
من خالل صيانة المأوى وتحسينه وإعادة تأهيله، باإلضافة إلى تقديم المواد غير الغذائية الطارئة. وعلى مدى األشهر الثالثة الماضية، 
قدمت المنظمة الدولية للهجرة 448 مأوى انتقاليًا إلى 448 أسرة في جنوب تعز ومأرب. باإلضافة إلى ذلك، قدمت المنظمة الدولية 
للهجرة المساعدة النقدية لدعم المأوى لـ 357 أسرة نازحة )1,757 فردًا( في ثالثة مواقع في الساحل الغربي. وسيمكِّن الدعم المالي 

هذه األسر من شراء مواد إلعادة تأهيل وتحسين مآويهم الطارئة / االنتقالية المتضررة والمتهالكة.

كما شرعت المنظمة الدولية للهجرة في إجراء تقييم لالحتياجات في جميع مواقع النازحين الـ 34 التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة 
في مدينة مأرب ومأرب الوادي. وكان الهدف من التقييم هو تحديد الحاجة إلى المآوي االنتقالية والمساعدة النقدية. ونتيجة لذلك، تم 
تحديد أربعة مواقع لبناء مآوي انتقالية وستة مواقع للحصول على المساعدة النقدية من أجل المأوى والمساعدة غير الغذائية؛ ومن بينها 

الجفينة الذي يعتبر أكبر موقع للنازحين في اليمن.

في الربع الثاني، واصلت الفرق الصحية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة تقديم الدعم للمرافق الصحية، الثابتة والمتنقلة، بما في ذلك 
تقديم الدعم إلى 17 مرفقًا باألدوية والمستلزمات الطبية، و 27 مرفقًا بالدعم المالي )الحوافز(، وبناء مرفق واحد. كما زادت المنظمة 
الدولية للهجرة من عدد العاملين في المجال الصحي بنظام الحوافز في مستشفى منبه في صعدة وقدمت األدوية الطارئة واللوازم 
الفترة المشمولة  لتر من األكسجين. وخالل   6,000 لتر من الوقود، و   10,000 المياه والصرف الصحي والنظافة، و  الطبية وإمدادات 
لحج وشبوة  أنحاء  النازحين والمهاجرين في جميع  المضيفة ومجتمعات  المجتمعات  داخل  11 فرقة طبية متنقلة،  تم تشغيل  بالتقرير، 

والحديدة ومأرب.

وعالوة على ذلك، أجرت الفرق الصحية 167,711 مشورة طبية للمهاجرين والنازحين والمجتمعات المتضررة من الصراع في ثماني محافظات 
)عدن وأمانة العاصمة وصعدة ولحج وتعز وشبوة والحديدة ومأرب(. وكجزء من الدعم المستمر لالستجابة لفيروس كورنا المستجد، تبرعت 
المنظمة الدولية للهجرة بخمسة أطنان من معدات الحماية الشخصية لمركز الجمهورية للعزل في عدن. ولتعزيز المراقبة والكشف المبكر 
عن فيروس كورونا المستجد، تلقت المنظمة الدولية للهجرة 5,000 فحص سريع لمستضدات  فيروس كورونا المستجد من منظمة الصحة 
العالمية وأجرت تدريبات ألطباء / ممرضات المنظمة الدولية للهجرة في نقطة االستجابة للمهاجرين في عدن، مركز عبد القوي الصحي، 

رأس العارة، والفرق الطبية المتنقلة في شبوة.

وقد قدمت المنظمة الدولية للهجرة الدعم لعملية العودة اإلنسانية الطوعية من خالل إجراء فحوصات السفر الصحية ومالءمة الصحة 
البدنية للسفر لـ 1,769 مهاجرًا في عدن ومأرب، من بينهم 53 مهاجرًا يعانون من حاالت طبية تم تحديدهم وتقديم المساعدة الالزمة لهم.

مفتاح الخريطة

2,799 أسرة نازحة متضررة من الصراع ونقص 
الغذاء والحرائق وتهديدات اإلخالء 

1,247 من المواد غير الغذائية األساسية 
1,161 حقيبة للمأوى الطارئ 

789 غطاء بالستيكي (طربال) 
11 حقيبة لصيانة المواقع

109 حقيبة مواد عينية إلعادة تأهيل المأوى

257 خيمة لألسر
3,232 غطاء بالستيكي (طربال) 

1,956 عمود خشبي 
1,697 لوح خشبي

1,247 حصيرة للنوم 

مأرب
صنعاء

البيضاء

الحديدة

إب

تعز

الصحة
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المنظمة 
8الدولية للهجرة 

المياه والصرف الصحي والنظافة

نازحون يتلقون حقائب النظافة في موقع النزوح في أبو همام.©المنظمة الدولية للهجرة 2022 / إلهام العقبي

على مدى األشهر الثالثة الماضية، واصلت المنظمة الدولية للهجرة تلبية احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة في المجتمعات 
األكثر ضعفًا والمتضررة من األزمات للحد من المشكالت الصحية المتعلقة بالمياه، وضمان الوصول إلى المناطق ذات الوصول المحدود 
المنظمة  االزدحام. وقد قدمت  بالغة  المعيشة  الظروف  المخاطر في  والتخفيف من  والنظافة،  الصحي  والصرف  المياه  إلى خدمات 
450 فردًا(. وتم تقديم هذه  )أو  75 أسرة  للنازحين في مأرب، لتستفيد بذلك  75 مرحاضًا في موقع واحد  لبناء  الدولية للهجرة الدعم 
المنظمة توقيع نماذج  أكملت  الخاصة بهم. كما  المراحيض  لبناء  المستفيدين  المواد، وإرشاد  النقد لشراء  المساعدة من خالل تقديم 
اإلقرار مع المستفيدين لبناء ُحَفر الصرف الصحي من خالل النقد مقابل شراء المواد في الساحل الغربي، وستبدأ األعمال في غضون 
الربع القادم. واستكمااًل لجهود الصرف الصحي، قدمت المنظمة الدولية للهجرة الدعم إلزالة 3,338.75 متر مكعب من الحمأة في أربعة 
مواقع للنازحين في مأرب، ليستفيد بذلك 9,306 نازحًا. واستمرت حمالت اإلدارة المنتظمة للنفايات و 19 حملة للتنظيف في ثمانية 
مواقع، بما في ذلك التخلص من إجمالي 1,320 متر مكعب من النفايات، وتقديم 46 )سعة 1،000 لتر( حاوية معدنية مجلفنة للنفايات، 

وحمالت التنظيف التي قدمت الدعم إلزالة 906 مترًا مكعبًا من النفايات الصلبة، ليستفيد بذلك إجمااًل 86,610 نازح و 982 مهاجر.

للهجرة  الدولية  المنظمة  الغربي، قدمت  والساحل  تعز  النازحين في مأرب وجنوب  المياه في مواقع  إلى  الوصول  إمكانية  ولتحسين 
41,212 شخصًا ضعيفًا من  40 موقعًا، ليستفيد بذلك  لتر( في   300 للمياه )سعة  644 خزانًا  المياه، و  لتر من   41,530,000 إجمالي 
مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة والمهاجرين. وقد أجرت المنظمة الدولية للهجرة 19 اختبار للضخ واختبار الجودة للمياه في 19 
بئرًا في 13 موقعًا للنازحين لضمان جدوى وموثوقية اآلبار حيث تخطط المنظمة الدولية للهجرة لعمل مشاريع للمياه يتوقع أن يستفيد 
منها 41,247 نازحًا وحوالي 444,000 شخص من المجتمعات المضيفة. باإلضافة إلى ذلك، أشركت المنظمة الدولية للهجرة 111 عضوًا 
من أعضاء لجان المياه والصرف الصحي في المناقشات الجماعية البؤرية للحصول على اإلرشادات ومعرفة التحديثات والتحديات فيما 
يتعلق بنظام شبكة المياه الحالية للمنظمة الدولية للهجرة وإدارة النفايات الصلبة في مأرب. باإلضافة إلى ذلك، بدأت المنظمة الدولية 
للهجرة بإجراء سبعة تقييمات لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ورسم خرائط الخدمات في المواقع، وبناء المراحيض وإعادة 

تأهيلها، وتعزيز ممارسات النظافة، وإجراء الدراسات الفنية في خمسة مواقع في مأرب وتعز والحديدة.

ولدعم تعزيز ممارسات النظافة في مواقع النازحين، وزعت المنظمة الدولية للهجرة 5,667 حقيبة من مستلزمات النظافة األساسية، و 
3,149 حقيبة من مستلزمات النظافة االستهالكية، و 900 ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية طويلة األمد إلى 40,339 فردًا  في 34 
موقعًا في مأرب والساحل الغربي. وكجزء من المشاركة المجتمعية، قدمت المنظمة الدولية للهجرة 1,147 جلسة لتعزيز النظافة القائمة 
على المجموعات التشاركية والتي وصلت إلى 12,826 نازحًا. كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة 433 جلسة للتوعية حول االستخدام 
السليم لمواد النظافة المقدمة أثناء عمليات التوزيع التي وصلت إلى 35,148 نازحًا، وأجرت  158 جلسة توعية خالل حملة النظافة العامة 

في أربعة مواقع وصلت إلى 1,203 نازحًا.
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إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
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مأرب

الحديدة

عدد المواقع المدعومة

إب

تعز

مفتاح الخريطة

Norwegian Ministry 
of Foreign Affairs

 نازحون في المخاء يشاركون في جلسة للتوعية حول سالمة المأوى ينظمها موظفو المنظمة الدولية للهجرة.
© المنظمة الدولية للهجرة 2022 / إلهام العقبي

قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع نطاق دعم إدارة المخيمات وتنسيق 
التي  المواقع  إجمالي  بذلك  ليصبح  واحد،  إضافي  موقع  إلى  أنشطتها 
تدعمها المنظمة الدولية للهجرة 88 موقعًا، في مأرب )35 موقعًا(، وجنوب 
ما  )19 موقعًا(. ويستفيد  والحديدة  )21 موقعًا(،  وإب  )13 موقعًا(،  تعز 
المنظمة  تقدمها  التي  المواقع  خدمات  من  نازحًا   170,364 بـنحو  يقدر 
الدولية للهجرة والتي تهدف إلى ضمان حصول األسر النازحة على ظروف 
معيشية محسنة، وتشمل هذه الخدمات أنشطة رفع الوعي وأنشطة بناء 

القدرات، وصيانة المواقع، والمراقبة، وتحسين المواقع.

ولتعزيز الوعي والقدرة بشأن القضايا الحرجة التي تؤثر على المجتمعات 
الضعيفة، قدمت المنظمة الدولية للهجرة 105 جلسة للتوعية حول فيروس 
المرأة ومشاركتها، واالستخدام اآلمن ألنظمة  المستجد، وتمكين  كورونا 
مخاطر  من  الحد  تدابير  بشأن  التوعية  حول  وكذلك  الشمسية،  الطاقة 
الكهرباء والحرائق والفيضانات. ومن خالل هذه الجلسات، وصلت المنظمة 
الدولية للهجرة إلى 20,562 نازحًا في 27 موقعًا في مأرب وإب وجنوب 
تعز والساحل الغربي. وعالوة على ذلك، أنشأت المنظمة الدولية للهجرة 
شبابية،  لجان  وخمس  المخيمات،  إلدارة  لجنتين  تشمل  جديدة  لجنة   12

10 نساء( في خمسة مواقع. وكجزء  و  رجاًل   42( 52 عضوًا  اللجان  الحرائق، ولجنتين نسائيتين، وتضم هذه  لجان للسالمة من  وثالث 
من المشاريع التي يقودها المجتمع، قدمت المنظمة الدولية للهجرة الدعم لحملتين للتنظيف في مخيم الجفينة بالتنسيق مع صندوق 

النظافة والتحسين؛ وقد تم تقديم 510 كيسًا للقمامة و 41 قميصًا لدعم الحمالت، ليستفيد بذلك 12,797 نازحًا.

ولضمان الحفاظ على مستويات معيشية مناسبة، قام فريق الصيانة المتنقل في المنظمة الدولية للهجرة بإصالح 110 مأوى و 360 
مرحاضًا وأربع نقاط للمياه ليستفيد بذلك إجمااًل 668 أسرة في 13 موقعًا. وعالوة على ذلك، قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة 
248 أسرة مقابل تحسينات المطبخ في موقعي القعموص والشيهل كجزء من تدخل تحسينات المطبخ والتي يقودها  النقدية إلى 
للحد من مخاطر  المناسبة. وكوسيلة  غير  المطبخ  الناجمة عن هياكل ومواد  الحريق  الحد من مخاطر  إلى  أيضًا  المجتمع، والتي هدفت 
الفيضانات، قدمت المنظمة الدولية للهجرة الدعم إلى 93 أسرة بأكياس الرمل لتطويق وحماية مآويهم من الفيضانات في ثالثة مواقع. 
كما قدمت الفرق الفنية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة الدعم للعديد من أنشطة رعاية وصيانة المواقع باإلضافة إلى أنشطة الحد من 
مخاطر الفيضانات والحرائق والكهرباء من خالل تسوية التربة وتعبئة أكياس الرمل والسباكة وتحسين توصيالت المياه إلى المراحيض 

والمطابخ وتحسين التوصيالت الكهربائية بالشبكة، ليستفيد بذلك 968 أسرة في 19 موقعًا في مأرب وجنوب تعز والساحل الغربي.


