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اليمن  - الدولية للهجرة  المنظمة 

المياه والصرف الصحي والنظافة

إصالح وصيانة أنظمة 
المياه والصرف الصحي 

المياه  وتقديم خدمات 
والنظافة  الصحي  والصرف 

لدعم صحة وسالمة 
المأوى والمواد غير الغذائيةالمجتمعات. 

تقديم دعم بالمأوى الطارئ 
والمواد األساسية  واإلنتقالي 
لألشخاص الذين يعيشون في 

الجماعية،  النزوح، والمراكز  مواقع 
الرسمية. غير  والتجمعات 

الصحة

توسيع نطاق الوصول إلى 
الصحية  الرعاية  خدمات 
األولية وتقديم الدعم 

للعيادات  والفني  الطبي 
والمتنقلة  الثابتة  الصحية 

والمستشفيات.
المخيمات وتنسيق  إدارة 

أنشطتها
تحسين األوضاع في مواقع النزوح 

من خالل تنسيق األنشطة في 
الرعاية  أعمال  المواقع وتنفيذ 
والصيانة فيها، وكذلك ضمان 

المجتمع.  مشاركة 

النزوح تتبع  مصفوفة 
التقارير بشأن  مراقبة ورفع 

المهاجرين  واحتياجات  تحركات 
االستجابة  لرفد  والنازحين 

اليمن  اإلنسانية في 
بالمعلومات. 

والتعافي االنتقال 
المتضررين  السكان  دعم تعافي 

من الصراع من خالل إعادة تأهيل 
األساسية،  التحتية  البنية  وإنشاء 

وتعزيز فرص كسب العيش، وبناء 
النزاعات  القدرات المحلية على حل 

المجتمع.  على مستوى 

والمهاجرين لالجئين  القطاعات  متعددة  الُكتلة 

للهجرة  الدولية  المنظمة  تتولى 
الكتلة. قيادة 

للحياة  ُمنقذة  تقديم مساعدات 
للمهاجرين  القطاعات  متعددة 

الضعفاء بما في ذلك مساعدات 
اإلنسانية. الطوعية  العودة 

سوء  من  ُمقلقة  معدالت  األشخاص  من  الماليين  يواجه 
التغذية الحاد وانعدام األمن الغذائي، حيث أن غالبية السكان 
االحتياجات  هذه  ُيَوِلّد  وما  اإلنسانية.  للمساعدات  بحاجة 
اإلنسانية هو الصراع واألمراض واالقتصاد المتدهور وانهيار 
جائحة  جراء  االحتياجات  هذه  وتفاقمت  العامة،  المؤسسات 
 2021 عام  160,000 شخص في  بـ  يقدر  نزح ما  كوفيد19-. 
فقط، مع تحول الخطوط األمامية النشطة وتصاعد االقتتال 

الغربي  الساحل  طول  على  ومناطق  مأرب  محافظة  في 
تزداد  أن  المتوقع  من  للصراع،  ِسلمي  حل  وبدون  اليمني. 
ِحدة االحتياجات والمعاناة في مختلف أنحاء البالد في 2022. 
إلى  بالقدوم  المهاجرين  يستمر  الحالية،  األزمة  من  وبالرغم 
العربية  المملكة  في  عمل  إيجاد  في  أغلبهم  ويأمل  اليمن 
السعودية. وأصبح الكثير منهم عالقون في اليمن ويتعرضون 

لإلساءات واالستغالل خالل رحالتهم.

وعدن  صنعاء  في  راسخًة  مكاتبًا  للهجرة  الدولية  المنظمة  تمتلك 
ومأرب، وفي عام2021  افتتحت مكتبًا جديدًا لها بالمخا في منطقة 
الضعيفة  الفئات  للهجرة  الدولية  المنظمة  وتدعم  الغربي.  الساحل 
داخليًا  النازحين  األفراد  ذلك  في  بما  اليمن  أنحاء  مختلف  في 
المنظمة  وتقوم  والمهاجرين.  الصراع  من  المتضررة  والمجتمعات 
بشكل  مباشر  بشكل  القطاعات  متعددة  إنسانية  استجابة  بتنفيذ 
الصحي  والصرف  والمياه  الصحة،  التالية:  القطاعات  في  رئيسي 

المنظمة الدولية للهجرة 

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن  
الموارد البشرية

يناير 2022 

مفتاح الخارطة

يشمل مسمى موظف محلي جميع موظفي المنظمة 
الدولية للهجرة والموظفين بالتعاقد عبر طرف ثالث.
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المنظمة  مكتب  تأسيس 
اليمن الدولية للهجرة في 

الحالية اندالع الصراع في اليمن  التشغيلية  االستجابة 

2022 2015 2007

الغذائية،  غير  والمواد  والمأوى  الشخصية،  والنظافة 
المخيمات  وإدارة  النقد  على  القائمة  والمساعدات 
وتكُمن  النزوح.  وتتبع  والحماية  أنشطتها  وتنسيق 
أولوية المنظمة الدولية للهجرة في تعظيم أثر برامجها 
للمستفيدين لضمان وضمان تنفيذ استجابة خاضعة 

للمساءلة.

اليمن الدولية للهجرة في  حضور المنظمة 

التدخل أركان 

اإلنسانية  االحتياجات  تلبية 
لألرواح المنقذة  بالمساعدات 

المجتمعات من  تعزيز استقرار 
خالل معالجة دوافع النزاع 

برامج  وتنسيق  تنفيذ 
المنقذة  اإلنسانية  االستجابة 

لألرواح، مع التركيز على 
لمساعدة  الفورية  الجهود 

الفئات األكثر ضعفًا. 

النزاعات  تعزيز قدرات تسوية 
للتخفيف من حدة  المحلية 

النزاع وتحقيق السالم 
المستدام. واالنتعاش 

المجتمعات على  تعزيز قدرة 
التأقلم 

التحتية  البنية  تأهيل  إعادة 
العامة األساسية ودعم  للخدمات 

االقتصادي  االجتماعي  التكامل 
وفرص بناء القدرات. 

  المنظمة الدولية للهجرة


