
اليمني  الريال  اليمني بأكثر من النصف. وال تظهر المؤشرات أي بوادر على التحسن – فقد سجل  منذ بدء الصراع، تقلص االقتصاد 
أدنى مستوى تاريخي له في أكتوبر حيث تم تداوله بما يزيد عن 1,450 ريال يمني مقابل 1 دوالر أمريكي. وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار 
المواد الغذائية بشكل أكبر في الجنوب ومأرب، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية لمعظم اليمنيين، وترك الكثيرين غير قادرين على تلبية 
اللقاح.  احتياجاتهم األساسية. وفي الوقت نفسه، ال يزال كوفيد-19 يؤثر سلبًا على المجتمعات المحلية في ظل انخفاض إمدادات 

واعتبارًا من 31 أكتوبر، تلقت اليمن جرعات من لقاح كوفيد-19 تكفي لتغطية 1.5 في المائة من سكانه فقط.

وقد استمر العنف في تصاعد وتفاقم االحتياجات اإلنسانية في اليمن هذا الشهر. وشهد شهر أكتوبر أحد أعلى معدالت النزوح حيث 
سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ما ال يقل عن 28,488 فردًا نازحًا، وبذلك يصل العدد اإلجمالي لألشخاص 
الذين عانوا من النزوح مرة واحدة على األقل منذ بداية هذا العام إلى 108,396 شخصًا. ووفقًا لتقييم االحتياجات الذي نفذته مصفوفة 
تتبع النزوح، أفاد ما يقرب من %40 من النازحين في أكتوبر أن حاجتهم الرئيسية هي المأوى، يليه االفتقار إلى فرص الحصول على 

الغذاء )%25(، األمر الذي يبرز مستويات مفزعة من االحتياجات في خضم القيود المفروضة على وصول المساعدات اإلنسانية.

وظلت مأرب األكثر تضررًا من تصاعد أعمال القتال التي أدت إلى النزوح واالحتياجات اإلنسانية بمعدل لم يسبق له مثيل. وقد نزحت نحو 
5,000 أسرة بين سبتمبر ونوفمبر - 3,500 في أكتوبر فقط - مما يشكل أعلى معدل نزوح تم تسجيله في 2021. وفي مواقع النازحين 
الـ 34 التي تديرها المنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل أكثر من 4,100 وافدًا جديدًا وإحالتهم للمساعدة الطارئة، وقامت فرق المنظمة 
الدولية للهجرة بتوسيع نطاق االستجابة لالحتياجات المتزايدة من خالل تقديم المساعدة النقدية والمأوى وغير ذلك من أشكال الدعم في 
حاالت الطوارئ. وجددت المنظمة دعوتها لجميع أطراف الصراع إلى احترام القانون اإلنساني الدولي وحماية المدنيين. كما تصاعدت 
أعمال القتال بشكل كبير في محافظتي شبوة والبيضاء، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين وتجدد النزوح وزيادة تقييد 

تحركات المدنيين وكذلك وصول المنظمات اإلنسانية إلى األشخاص المحتاجين.

واستمرت االحتياجات اإلنسانية في االزدياد في الساحل الغربي لليمن نتيجة للنزوح الناجم عن الصراع، وضعف الخدمات العامة والوجود 
المحدود للمنظمات اإلنسانية. وقامت المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع نطاق أنشطة االستجابة متعددة القطاعات، وتحسين الخدمات 
في المناطق التي يصعب الوصول إليها في المنطقة. ووسعت المنظمة نطاق األنشطة المنقذة للحياة في 13 موقعًا للنازحين، حيث 

قدمت المأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمراحيض والمساعدة النقدية ومواد اإلغاثة األساسية آلالف األسر المحتاجة.

لمحة عامة عن الوضع

تقرير األوضاع لشهر أكتوبر 202١م

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن 
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 مشورة في الرعاية
 الصحية األولية تم تقديمها

54,282  

مهاجرًا تلقوا المساعدات 
االنسانية

2,552  

 فردًا حصلوا على المياه
النظيفة ومستلزمات النظافة

140,983

المنظمة الدولية للهجرة 

1. وفقًا تسجيالت آلية االستجابة السريعة ومصفوفة تتبع 
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 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أكتوبر - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

االستجابة لكوفيد-19
على الرغم من النقص الحاد في اإلبالغ ، فقد تم اإلبالغ عن إجمالي 712 حالة إصابة 
جديدة و 159 حالة وفاة في أكتوبر، مما رفع العدد اإلجمالي للحاالت المبلغ عنها في 
اليمن منذ بداية الوباء إلى 9,735 حالة. وعلى الرغم من أن هذا العدد أقل من شهر 
سبتمبر عندما ارتفع إلى 1,210 حالة، فمن الواضح أن الموجة الثالثة من كوفيد-19 ال 
تزال تجتاح البالد وتسبب خسائر فادحة في المجتمعات المحلية. وقد أدى التأثير الشديد 
للوباء على اليمن إلى إضعاف أنظمة الصحة العامة، وال سيما في المجتمعات النازحة 

التي لديها فرص محدودة للحصول على خدمات النظافة وخدمات الصرف الصحي.

واعتبارًا من 31 أكتوبر، تلقت اليمن جرعات من لقاح كوفيد-19 تكفي لتغطية 1.5 في 
اآلن  إعطاؤها حتى  تم  التي  اللقاح  بلغ مجموع جرعات  المائة فقط من سكانها، وقد 
547,019 جرعة. وال يزال الصراع المستمر وإمدادات اللقاح المحدودة والشكوك حول  
النظام  على  الحفاظ  مع  المرض  تفشي  الحتواء  الرئيسية  التحديات  تشكل  اللقاحات 
السلطات  العمل مع  للهجرة  الدولية  المنظمة  االنهيار. وواصلت  الحالي من  الصحي 
المحلية لرفع قدرة إجراء الفحوصات والخدمات الصحية األساسية من خالل توفير أجهزة 

الفحص ومعدات الحماية الشخصية وتدريب العاملين في مجال الصحة العامة.

وفي أكتوبر  أجرت المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 	 
23,752 فحصًا لفيروس كوفيد-19. وعالوة على ذلك، تم تطعيم إجمالي 1,500 
يمني، بما فيهم النازحون، في هذه المرافق. كما قامت المنظمة الدولية للهجرة  
بفحص 93 مهاجرًا للكشف عن كوفيد-19 في عدن قبل عودتهم من خالل برنامج 
للمنظمة  التابعة  الصحية  الفرق  قدمت  لحج،  وفي  الطوعية.   اإلنسانية  العودة 
بما في  األمراض،  على  والسيطرة  والوقاية  العدوى  حول  تدريبًا  للهجرة  الدولية 
المنظمة  تدعمها  التي  المرافق  في  يعملون  ممرضًا   20 إلى  كوفيد-19  ذلك 

الدولية للهجرة.

السبل  بهم  الذين تقطعت  للمهاجرين  الطوعية  االنسانية  العودة  وكجزء من مساعدة 
نقاط  في  للفحص  أجهزة  أربعة  بتركيب  للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  اليمن،  في 
بلدانهم  إلى  عودتهم  قبل  المهاجرين  لضمان فحص  عدن  للمهاجرين في  االستجابة 
األصلية. وتدعو المنظمة إلى مزيد من المساواة في الحصول على اللقاحات للنازحين 

712

 إجمالي حاالت الوفيات المبلغ عنها159
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تتوفر لهم فرص كافية للحصول  الخطوط األمامية وال  اليمن، وغالبًا ما يكونون محاصرين بين  المهاجرين عالقين في  يزال آالف  وال 
على الخدمات األساسية. والعديد منهم محتجزون رغمًا عنهم من قبل المهربين ويتعرضون لخطر االستغالل وسوء المعاملة. وغالبًا ما 
يواجهون قيودًا على الحركة واستغالاًل من قبل المهربين، باإلضافة إلى إجبارهم على العمل لسداد ديونهم كالعمل في المنازل على 
سبيل المثال. وعلى الرغم من استمرار الصراع واألزمة اإلنسانية، اليزال المهاجرون الذين يبحثون بشكل يائس عن فرص العمل يسافرون 
عبر طرق خطرة وغير نظامية مع شبكات التهريب للوصول إلى اليمن على أمل الوصول إلى المملكة العربية السعودية المجاورة. وقدرت 
مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وصول 4,300 مهاجر إلى اليمن خالل شهر أكتوبر، وما يقدر بنحو 20,380 مهاجرًا 
منذ بداية العام. وقد دعمت المنظمة الدولية للهجرة عودة 1,948 مهاجرًا منذ يناير 2021، بما في ذلك 277 مهاجرًا في أكتوبر - من 
بينهم 264 إثيوبيًا. وقد استمر التسجيل في العودة االنسانية الطوعية لهذا الشهر. وحتى اآلن، عاد أكثر من 1,850 مهاجرًا إثيوبيًا تم 
التحقق من وثائقهم في عام 2021 من قبل المسؤولين اإلثيوبيين. ولقد تم تعليق عمليات العودة االنسانية الطوعية مستقباًل إلى 
إثيوبيا بسبب ديناميكيات الصراع الحالية في إثيوبيا. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على نحو وثيق مع الشركاء لتقييم الوضع وتأمل في 

استئناف التحركات في أقرب وقت ممكن.
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 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أكتوبر - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

سسزززززززز نازحًا تم تقديم  
الدعم لهم في 75 موقعًا

%78
من الهدف
تم تحقيقه

133,653

٧   منشآت ومشاريع صيانة  
تم انجازها في مواقع

 استضافة النازحين

%132
من الهدف
تم تحقيقه

7

75 موقعًا  إلى  أنشطتها  المخيمات وتنسيق  إدارة  تقديم دعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  واصلت 
تقديم  وتنسيق  الموقع  في  التحسينات  تنفيذ  ذلك  في  بما  أكتوبر،  في  النازحين  الستضافة 

الخدمات والقيام بأنشطة لتحشيد المجتمع وتمكين اللجان.

واستجابة للنزوح المتزايد في مأرب، سجلت فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها أكثر من 4,100 
االستجابة  نطاق  بتوسيع  الفرق  وقامت  الطارئة.  المساعدة  على  للحصول  وأحالتهم  جديدًا  نازحًا 
لالحتياجات المتزايدة من خالل تقديم المساعدة النقدية والمأوى وغير ذلك من أشكال الدعم في 

حاالت الطوارئ.

وفي موقع النزوح في الجفينة في مأرب، نفذت فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 1,435 
حملة توعية حول إدارة النفايات الصلبة متنقلة من مأوى إلى مأوى، وقد وصلت إلى 11,482 نازح. 
كما قدمت الفرق مواد النظافة إلى 199 أسرة تعيلها نساء في الجفينة وأربعة مساجد ومدرسة. 
وقد قدمت المنظمة الدولية للهجرة أنظمة طاقة شمسية لــ 135 أسرة ليس لديها إمكانية الحصول 
على الكهرباء. كما أكملت الفرق أعمال الصيانة في خمسة مالعب في نفس الموقع. وعالوة على 
ذلك، نظمت المنظمة الدولية للهجرة أنشطة ترفيهية لصالح 407 طفل بهدف تعزيز السلوكيات 

العقلية اإليجابية، ووزعت حقائب مدرسية على 214 طالبًا في ثالثة مواقع للنازحين. 

وفي مأرب الوادي، تم االنتهاء من بناء ورشة النجارة واللحام وسوف تستخدم لتقديم التدريب 
المهني للنازحين لمساعدتهم على اكتساب المهارات المدرة للدخل ودعم أنشطة صيانة الموقع.

وفي جنوب تعز، قدمت المنظمة الدولية للهجرة نظام الطاقة الشمسية إلى 203 أسرة ليس لديها إمكانية الحصول على الكهرباء في 
موقعين للنازحين. وعالوة على ذلك، تلقت األسر جلسات توعية وشاركت في المناقشات الجماعية البؤرية حول إضاءة الطاقة الشمسية 
واالستخدام اآلمن للنظام. وقد تم تسجيل 2,050 أسرة إضافية لتلقي أنظمة الطاقة الشمسية في الساحل الغربي. وكجزء من أنشطة 
الحد من مخاطر الفيضانات، واصلت الفرق مراقبة البناء الجاري لقنوات المياه في موقعين للنزوح في جنوب تعز. ومن خالل مبادرة 
النقد مقابل العمل والتي يقودها عمال من النازحين، واصلت فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها دعم أعمال تسوية األرض وتحسين 

أنظمة الصرف الصحي في أربعة مواقع استعدادًا لتركيب مآوي انتقالية، مستفيدًة بذلك 622 أسرة.

وفي إب، قدمت فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها تدريبًا في مجال اإلسعافات األولية إلى 50 من مسؤولي التنسيق في مجال 
الصحة في موقعين الستضافة النازحين. وعالوة على ذلك، قدمت الفرق التدريب لثمانية نازحين على تركيب وصيانة أنظمة الصرف 
261 أسرة نازحة في ستة مواقع  الفرق الدعم لست حمالت تنظيف بقيادة المجتمعات المحلية لتستفيد بذلك  الصحي. وقد قدمت 

للنزوح. كما قدمت فرق المنظمة الدولية للهجرة المواد والدعم الفني لستة أسر لتحسين أبواب مآويهم.

موظفة لدى المنظمة الدولية للهجرة تسجل امرأة نازحة حديثًا في مأرب © المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي
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 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أكتوبر - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

الصحة
لتحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية، تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم الدعم 
الطبية،  والمعدات  اللوازم  تقديم  خالل  من  متنقاًل  طبيًا  فريقًا  و11  عام  مرفق صحي  لـ27 
وخدمات اإلحالة، وبناء القدرات والحوافز للعاملين في مجال الرعاية الصحية في محافظات 
عدن، ولحج، وصنعاء، وشبوة، وتعز، والحديدة، ومأرب. ومن بين المرافق الصحية التي تدعمها 
المنظمة الدولية للهجرة، تم إجراء 54,282 مشورة للرعاية الصحية األولية، بما في ذلك 3,046 

مشورة  تم إجراؤها للمهاجرين.

الطارئة  الصحية  المواد  حقائب  الصحية  الفرق  قدمت  مأرب،  في  المتزايد  للنزوح  واستجابة 
فرق  قدمت  كما  شخص.   100,000 لـ  العاجلة  الصحية  االحتياجات  لتلبية  المحلية  للمرافق 
المنظمة الدولية للهجرة 2,500 حقيبة والدة للمرافق الصحية في مأرب لدعم خدمات الصحة 

اإلنجابية.

من  عدد  بمشاركة  العقلية  للصحة  العالمي  باليوم  صنعاء  في  الصحية  الفرق  احتفلت  وقد 
واالجتماعية  النفسية  األنشطة  الذين شاركوا في  الضعيفة  الفئات  وغيرهم من  المهاجرين 
األدوية  المنظمة  قدمت  كما  العقلية.  للصحة  اإليجابية  السلوكيات  تعزز  التي  الترفيهية 

والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية في محافظتي عمران وصنعاء.

المغادرة  تحضيرات  في  رئيسيًا  دورًا  للهجرة  الدولية  المنظمة  التابعة  الصحية  الفرق  وتلعب 
ألولئك الذين يرغبون طوعًا في العودة عبر برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة 
الفحوصات  الفرق الصحية  التوطين. وقد أجرت  إعادة  الدولية للهجرة فضاًل عن دعم تحركات 
االنسانية  العودة  برنامج  عبر  ديارهم  إلى  عادوا  الذين  و  المغادرة  قبل  27 مهاجرًا   لـ  الطبية 
الطوعية. وتجري المنظمة الدولية للهجرة الفحوصات الطبية قبل المغادرة للتأكد من أن األفراد 

مؤهلون للسفر ومن أن االحتياجات الطبية الخاصة يتم معالجتها.

%129
من الهدف
تم تحقيقه

٧   منشآت صحية تلقت  
 اللوازم والمعدات الطبية
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 سسزززززززز مشورة في مجال  
الرعاية الصحية األولية تم تقديمها

%133
من الهدف
تم تحقيقه

54,282

وكجزء من دعمها للبرنامج الوطني لمكافحة المالريا، والبرنامج الوطني لمكافحة اإليدز، والبرنامج الوطني لمكافحة السل، قامت المنظمة 
الدولية للهجرة بتدريب 30 عاماًل في مجال الصحة العامة في المستشفيات وبنوك الدم على إجراء فحص فيروس نقص المناعة البشرية 
والمعايير الدولية لسالمة نقل الدم في مأرب. وعالوة على ذلك، نظمت فرق برنامج العمل الوطني ثالث ورش عمل بمشاركة 30 من 
علماء الدين والقادة الدينيين حول دورهم في إرشادات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومكافحة اإليدز في الحديدة. وقدم 
البرنامج الوطني لمكافحة المالريا التدريب الفني إلى 478 من العاملين في مجال الصحة العامة والمتطوعين المجتمعيين على إدارة 
الحاالت واإلبالغ عنها في المكال وحضرموت وشبوة وصنعاء. وإضافة إلى ذلك، قدم فريق البرنامج الوطني لمكافحة السل التدريب 

إلى 13 طبيبًا في حضرموت.

طبيب من الفريق الطبي المتنقل التابع للمنظمة الدولية للهجرة يفحص طفاًل نازحًا في منطقة الساحل الغربي لليمن© المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي.
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 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أكتوبر - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

المأوى والمواد غير الغذائية

من خالل خط مخزون الطوارئ متعدد القطاعات الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة على مستوى البالد، قدمت المنظمة 
الدولية للهجرة والشركاء:

غطاء بالستيكي )طربال(

642
مأوى طارئ تم تقديمه

105 84 
خيمة عائلية

799
حقيبة مستلزمات نظافةحقيبة مستلزمات منزلية أساسية

249

تم تقديمها إلى 1,164 أسرة نازحة تأثرت بالصراع والفيضانات والحرائق في مأرب، وتعز، والحديدة، وأبين، والجوف.

وعمران  صنعاء  في  تقديمه  تم  الوقود  من  لترًا 
وذمار لتمكين أكثر من 11,394 شخصًا من الوصول 
الصرف  وخدمات  النظيفة  المياه  إلى  المستمر 
الصحي المحسنة وخدمات الرعاية الصحية األساسية. 16ألف

في أكتوبر، شاركت الفرق في بناء 225 مأوى انتقالي في 
موقعين للنازحين على الساحل الغربي. وقام فريق المأوى 
المنحة  من  األولى  الدفعة  بتوزيع  الغذائية  غير  والمواد 
83 أسرة في موقعين  المأوى على  النقدية إلعادة تأهيل 
للنازحين في الحديدة. وبعد إجراء عمليات التقييم والتحقق 
الفرق  حددت  واليابلي،  القاضي  موقعي  في  للمآوي 
االنتقالي.  المأوى  دعم  على  للحصول  مؤهلة  أسرة   319
وتقيم هذه األسر في مراكز جماعية، ومآوي مؤقتة، ومآوي 
انتقالية قديمة، وتجمعات غير رسمية. وتساهم المساعدة 
التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة في تمكين األسر من 

العيش في مآوي آمنة ومأمونة وكريمة. ويعتمد تصميم هذه األنشطة على تفضيالت المستفيدين والممارسات المحلية وظروف 
اإلسكان واألرض والممتلكات. ويتم إنشاء المآوي باستخدام مواد من المصادر المحلية وتضمن العملية ملكية المجتمع ومشاركته من 

خالل المناقشات والمشورات الجماعية البؤرية.

٧        أسرة تلقت  
 مساعدة المأوى الطارئ

%22
من الهدف
تم تحقيقه

508  سسززززز أسرة تلقت حقائب  
المواد األساسية غير الغذائية

799

%26
من الهدف
تم تحقيقه

المساعدات النقدية 

أشخاص حديثي النزوح يتلقون مواد اإليواء الطارئ في مأرب © المنظمة الدولية للهجرة 2021م/ إ. العقبي.

سسززززز أسرة نازحة حديثًا  
 حصلت على المساعدات النقدية

متعددة األغراض

%98
من الهدف
تم تحقيقه

2,327

احتياجاتهم  تلبية  على  ضعفًا  األكثر  الفئات  بعض  األغراض  متعددة  النقدية  المساعدة  تعين 
التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس  التأقلم السلبية  آليات  اعتمادهم على  األساسية وتقليل 
كورونا المستجد والصراع الذي طال أمده في اليمن، وازداد الوضع سوءًا  جراء التضخم المفرط 
وانخفاض قيمة العملة. ففي أكتوبر، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات نقدية متعددة 
والحديدة  والضالع  وتعز  وإب  وأبين  والبيضاء  وصنعاء  مأرب  في  أسرة   2,327 إلى  األغراض 
الدولية  المنظمة  معه  تعاقدت  مالية  خدمات  مقدم  عبر  النقدية  التحويالت  إجراء  وتم  وحجة. 
للهجرة، وكذلك عبر مكاتب ثابتة وفرق متنقلة للوصول إلى المستفيدين في المناطق النائية. 
باإلضافة إلى ذلك، دعمت المنظمة الدولية للهجرة 940 أسرة نازحة حديثًا في مديريتي مأرب 
المدينة ومأرب الوادي بحقائب مساعدات االستجابة السريعة لتلبية احتياجاتهم األساسية. وكون 

المنظمة مشاركة في قيادة آلية االستجابة السريعة واتحاد المساعدات النقدية في اليمن، تساهم المنظمة الدولية للهجرة في وضع 
برامج نقدية منسقة ومتوائمة، وضمان تلبية االحتياجات الطارئة في بداية النزوح.
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 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أكتوبر - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

المياه والصرف الصحي والنظافة 

 سسززز زز   شخصًا حصلوا على  
دعم الوصول إلى المياه النظيفة

%98
من الهدف
تم تحقيقه

97,443

سسززز   زز     شخـصــًا اســتـفــادوا  
من تحسين خدمات إدارة النفايات

%73
من الهدف
تم تحقيقه

106,738

النازحين  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعة  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  أنشطة  تستهدف 
والمهاجرين والمجتمعات المستضيفة، وكذلك األشخاص الذين يعيشون في المناطق المتضررة 
من الكوليرا أو المالريا، وأولئك األكثر عرضة لخطر اإلصابة بـفيروس كورونا المستجد أو غيره من 
خالل  من  شخصًا   181,154 للهجرة  الدولية  المنظمة  دعمت  أكتوبر،  ففي  الُمْعِدية.  األمراض 
تحسين مستوى وصولهم إلى الخدمات اآلمنة والمناسبة في مجال المياه والصرف الصحي 
والنظافة. وشمل ذلك توفير أكثر من 16,078,500 لترًا من المياه النظيفة إلى 97,443 نازحًا من 
خالل القسائم ونقل المياه بالشاحنات، وذلك في 16 موقعًا للنازحين في مأرب وتعز ومنطقة 
الساحل الغربي. واستجابًة للنزوح المتزايد في مأرب وتعز، قدمت فرق المياه والصرف الصحي 
والنظافة  208 خزان مياه لــــ 1,237 شخصًا حديث النزوح. كما دعمت الفرق شبكات المياه من 
خالل توفير وتركيب مضخات وأنابيب غاطسة لتحسين وصل المياه إلى نحو 21,924 نازحًا في 

10 مواقع في مأرب.

وأكملت المنظمة الدولية للهجرة بناء 230 مرحاضًا ليستفيد منها 1,723 نازحًا في ثمانية مواقع 
اإلعاقة.  ذوي  لألشخاص  مرحاضًا   14 ذلك  بما في  والحديدة،  وتعز  مأرب  داخليًا في  للنازحين 
كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية لـــــ 346 أسرة نازحة حديثًا 
مرفق  بتركيب  وقامت  الليل،  أثناء  المراحيض  إلى  الوصول  لتسهيل  مأرب  في  فردًا(   2,076(
لغسل اليدين في مركز المتينة الصحي ليستفيد منه 1,152 نازحًا في التحيتا، ودعمت 7,071 
شخصًا من خالل شفط 22 مرحاضًا في تعز وأربعة خزانات للصرف الصحي في مأرب. وعالوة 
النفايات  جمع  لحملة  للهجرة  الدولية  المنظمة  دعم  من  شخصًا   106,738 استفاد  ذلك،  على 
الصلبة والتخلص من 3,164 مترًا مكعبًا من النفايات في 22 موقعًا للنازحين داخليًا في مأرب 

ولحج والحديدة.
وبسبب االكتظاظ في معظم مواقع النزوح، هناك خطر متزايد لتفشي األمراض المعدية. وللتخفيف من هذا الخطر وتعزيز الملكية 
المجتمعية لخدمات النظافة والصرف الصحي، نفذت فرق المنظمة الدولية للهجرة 519 جلسة لتعزيز النظافة وصلت إلى 13,296 نازحًا 
في 20 موقعًا للنازحين في مأرب وتعز والساحل الغربي. كما شارك النازحون داخليًا في مناقشات جماعية بؤرية حول فيروس كورونا 
المستجد، والنظافة البيئية، والحفاظ على المياه، والصيانة الفعالة لمرافق الصرف الصحي. وتم استكمال أنشطة التوعية من خالل 

توزيع:

MA'RIB

حقيبة مستلزمات نظافة استهالكية

حقيبة مستلزمات نظافة 

قطعة صابون

ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية طويلة األمد

مفتاح الخريطة

مأرب

سقطرى

تعز

الجوف

الحديدة

حقيبة مستلزمات نظافة استهالكية

7,000 
حقيبة مستلزمات نظافة 

3,088 
قطعة الصابون تم توزيعها على 37,322 نازحًا

21,744 
ناموسية معالجة بالمبيدات الحشرية طويلة األمد

4,731 
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 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أكتوبر - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

الحماية

يستمر الصراع الدائر في اليمن في مضاعفة مخاطر الحماية للمهاجرين والنازحين في البالد. 
وتشير التقديرات إلى أن آالف المهاجرين تقطعت بهم السبل، والعديد منهم محتجزون في 
ظروف غير إنسانية مع عدم كفاية فرص الحصول على الخدمات األساسية والغذاء. وتواصل 
مساعدة  إلى  يحتاجون  الذين  والنازحين  المهاجرين  وإحالة  تقديم  للهجرة  الدولية  المنظمة 
متخصصة تشمل المواد غير الغذائية والمساعدات الغذائية ودعم المأوى والخدمات الطبية، 

وذلك من خالل مسارات اإلحالة.

وفي أكتوبر، قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات الحماية – بما في ذلك إدارة الحاالت، 
مهاجرًا في صنعاء   1,134 منها  واستفاد   – للخدمات  واإلحالة  الغذائية،  غير  المواد  وحقائب 

وعدن ومأرب.

ودعمت المنظمة الدولية للهجرة عودة 1,734 مهاجرًا منذ مارس 2021م، بما في ذلك 277 مهاجرًا - منهم 264 إثيوبيًا - في أكتوبر فقط. 
واستمر التسجيل لرحالت العودة اإلنسانية الطوعية وعاد جميع المهاجرين الذين تم التحقق من وثائقهم من قبل المسؤولين اإلثيوبيين. 
ومع ذلك، هناك حاجة إلى عملية تحقق إضافية للمسجلين المتبقين والتي قد تتأخر بسبب ديناميكيات الصراع الحالية في إثيوبيا، وتعمل 
المنظمة الدولية للهجرة عن كثب مع الشركاء إلعادة تقييم خيارات العودة. كما أكملت المنظمة الدولية للهجرة أيضًا أعمال البناء في مركز 

العودة اإلنسانية الطوعية في عدن لتوفير سكن مؤقت للمهاجرين المسجلين للحصول على مساعدة العودة.

وواصلت فرق الحماية إجراء تقييمات لتحديد االحتياجات بين النازحين حديثًا في مأرب وسجلت 129 حالة لتلقي مساعدة  الحماية. كما 
وزعت فرق المنظمة الدولية للهجرة 246 حقيبة  مستلزمات نظافة على المهاجرين الضعفاء، وسجلت 46 مهاجرًا من ضحايا العنف القائم 

على النوع االجتماعي لتزويدهم بمساعدة الحماية في مأرب.

سسززز    مهاجــرًا حصـلـوا  
على مساعدات الحماية

%60
من الهدف
تم تحقيقه

2,552

مهاجرون يتسلمون مواد إغاثة طارئة في مأرب © المنظمة الدولية للهجرة، 2021/إ العقبي 
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 المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أكتوبر - 202١تقرير عن الوضع

المنظمة 
الدولية للهجرة 

تحت المجهر: نساء يمنيات نازحات يبادرن لرعاية األطفال
الذين شردتهم ويالت الحرب

النيران والرصاص تتطاير في كل مكان، وكان األطفال يبكون  كانت 
عامًا   30 العمر  من  البالغة  نمرة  علمت  وعندها  يركضون،  والناس 
وشقيقتها حسناء البالغة من العمر 26 عامًا أن الوقت قد حان للفرار 

مرة أخرى مع أطفالهما فقط

قبل سنوات، كانت نمرة تعيش في مأرب مع بناتها الثالث، وأختها، 
التي لديها طفالن، ووالدتها ومعهم 16 شاة. ُكنَّ يتساعدن لتسيير 

شؤون حياتهن وتربية أطفالهن.

سنوات.  ست  قرابة  منذ  المعركة  ساحة  في  حتفه  نمرة  زوج  لقي 
وفقدت حسناء زوجها في ظروف مماثلة. 

نزحت األسرة ألول مرة قبل عام عندما اضطروا إلى الفرار إلى مديرية 
مرة  المغادرة  على  األسرة  ُأجِبرت  مأرب. وبعد شهرين،  مدغل في 
أخرى، وهذه المرة إلى رغوان. وبعد فترة وجيزة، اشتدت االشتباكات 

المسلحة هناك وفروا للنجاة بحياتهم مرة أخرى.

وفي ذلك اليوم، كانت األختان تسرعان لوضع حاجياتهما األساسية 
على شاحنة صغيرة للفرار إلى بر األمان الذي لم تتمكن حسناء من 
الوصول إليه، حيث أصيبت برصاصة في مؤخرة رأسها أردتها قتيلًة 

على الفور.

أختها  بجثة  ممسكة  وحيدة،  نفسها  نمرة  وجدت  عين،  غمضة  Iفي 

المتوفاة بين يديها وفجأة أصبحت مسؤولة عن ابنة وابن أختها اللذين فقدا والدتهما.

بعد وفاة أختها، انتقلت نمرة مرة أخرى مع أطفالها ووالدتها وطفلي حسناء. أصبحت الراعي األساسي لجميع أفراد األسرة..

كان أحد طفلي حسناء –  ابنها صالح البالغ من العمر سبع سنوات – يعاني من ضمور في الدماغ ويحتاج إلى مراقبة مستمرة ورعاية 
طبية. 

قالت نمرة: "أخبرت والدتي أنه يجب علينا الذهاب مع األطفال إلى مدينة مأرب ألكون أقرب إلى المستشفيات لتزويد صالح بالرعاية 
الصحية التي يحتاجها."

مضت قرابة ثمانية أشهر منذ أن استقرت نمرة واألطفال في موقع في مأرب، وظلت حالة صالح تتدهور مع مرور األيام.

لم تعرف نمرة كيف يمكنها االستمرار في رعاية صالح. 

وبناًء على نصيحة أحد موظفي المنظمة الدولية للهجرة، انضمت نمرة إلى برنامج مقدمي الرعاية التابع للمنظمة الدولية للهجرة الذي 
يهدف إلى دعم األشخاص في مثل حاالتها والذين يقدمون الرعاية لألقارب المرضى أو األطفال الضعفاء أو غيرهم من المحتاجين.

التابع للمنظمة الدولية للهجرة: "نمرة امرأة نشيطة، والناس في  أوضحت صباح، عضو في فريق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها 
المخيم يثقون بها. فلديها توجه فطري نحو العمل اإلنساني، نظرًا للتجارب التي عاشتها."

وفي تدريب مقدمي الرعاية، تعلمت نمرة مهارات النظافة اآلمنة والرعاية النفسية واالجتماعية ومهارات اإلسعافات األولية. كما يعلم 
البرنامج المشاركين تدابير الوقاية من أمراٍض مثل الكوليرا وفيروس كورونا المستجد. وتتلقى نمرة اآلن أيضًا راتبًا شهريًا لمساعدتها على 

توفير ظروف معيشة وتغذية أفضل ألسرتها. 

وأضافت نمرة: "اصطحاب صالح إلى المستشفيات وإعطائه الدواء الموصى به ال يكفي. يجب أن أتعلم كيفية االعتناء به وتحسين صحته 
العامة، بما في ذلك نظافته وصحته العقلية."

ابنة نمرة الصغيرة تساعد في االعتناء بصالح© المنظمة الدولية 
للهجرة، 2021/إ العقبي
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المنظمة 
الدولية للهجرة 

تدعم المنظمة الدولية للهجرة تعافي السكان المتضررين من الصراع في اليمن 
المجتمعية األخرى،  التحتية  البنية  المدارس ومنشآت  إعادة تأهيل وبناء  من خالل 
وتوفير فرص كسب العيش لزيادة دخل األسر، وكذلك تقديم الدعم لحل النزاعات 
على مستوى المجتمع. تتمثل منهجية المنظمة لتنفيذ جميع األنشطة في دعم 

وتنفيذ البرامج التي تعالج دوافع النزاع وتعزز قدرات حل النزاعات المحلية.

وفي أكتوبر، واصلت المنظمة الدولية للهجرة هذه األنشطة في لحج وعدن ومأرب 
وحضرموت لتحسين الوصول إلى الخدمات في المجتمعات المتضررة من النزوح، 
ولدعم التماسك االجتماعي بين أطياف المجتمع المتنوعة. فهناك ما مجموعه 48 
نشاطًا للبنية التحتية العامة في مراحل مختلفة من التنفيذ في لحج وعدن ومأرب 
وحضرموت. وبحلول نهاية أكتوبر، تم االنتهاء من 21 مشروعًا، و 23 مشروعًا كانت 

قيد التنفيذ مع مقاولي البناء، و 4 مشاريع كانت في عملية الشراء.

وأكملت المنظمة الدولية للهجرة إعادة تأهيل اثنين من المرافق الصحية في مدينة 
أن  كما  النازحين.  ذلك  في  بما  شخص،   84,000 من  أكثر  منها  ليستفيد  مأرب، 
الصحية،  الحداد  منين  ووحدة  الصحية  المطار  وحدة  وتأثيث  وتوسيع  تأهيل  إعادة 
بالتعاون مع وزارة الصحة، سيخدم سكان مدينة مأرب بما في ذلك 18,000 نازح 
في مأرب. ومع ارتفاع معدالت النزوح  إلى وسط المدينة نتيجة تصاعد األعمال 
عدد  في  المتزايدة  للمعدالت  بالنسبة  الخدمات ضرورية  هذه  ستصبح  العدائية، 

السكان النازحين داخليًا.

االنتقال والتعافي

في حفل حضره وكيل محافظة مأرب، افتتحت المنظمة الدولية للهجرة مستشفى الوحدة بعد االنتهاء من أعمال إعادة التأهيل. وسيتمكن 
المستشفى اآلن من تقديم خدمات الطوارئ الصحية على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ©المنظمة الدولية للهجرة 2021م/إ.العقبي

وانتهت المنظمة الدولية للهجرة وشريكها المنفذ من إجراء تقييم الحتياجات 19 مؤسسة عامة وخمس مدارس في لحج وعدن وحضرموت. 
وما تزال المنظمة بصدد تقديم المساعدات بما في ذلك بناء القدرات وتوفير األثاث لتحسين تقديم الخدمات العامة في هذه المؤسسات.

 سسززز مشروع منجز أو جاٍر في  
مجال البنية التحتية العامة

%90
من الهدف
تم تحقيقه

44

سس       ز زز  شخصًا استفادوا  
من تحسين مستوى الوصول

إلى الخدمات األساسية

%64
من الهدف
تم تحقيقه

223,456

أعمال البناء جارية إلضافة طابق ثاٍن في مدرسة عائشة في حضرموت. وبمجرد اكتمالها، ستقدم 
َنة لــ 644 طالبة © المنظمة الدولية للهجرة، 2021/ن. النمري المدرسة خدمات تعليمية ُمَحسَّ
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أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن خالل شهر أكتوبر 2021 مدعومة 

مصفوفة تتبع النزوح
ال يزال الصراع هو الدافع الرئيسي للنزوح في اليمن، ال سيما في مأرب، حيث تم فيها رصد 
%67 من إجمالي النزوح في أكتوبر. ويعمل فريق مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية 
النازحين،  السكان  واحتياجات  مواقع  حول  اإلنساني  للمجتمع  المعلومات  تقديم  على  للهجرة 

وتحديد المواقع اليومية للنازحين والعائدين وتتبع اتجاهات النزوح.

وواصلت مصفوفة تتبع النزوح قيادة عملية تنفيذ تقييم المواقع متعدد القطاعات، حيث يوفر هذا 
التقييم تحلياًل لالحتياجات يعتمد على األدلة وذلك لدعم الشركاء اإلنسانيين لتكييف أنشطتهم 
مع احتياجات السكان األكثر ضعفًا. وبمجرد اكتماله سيوفر التقييم البيانات على الصعيد الوطني 
اإلنسانية  لالحتياجات  العامة  النظرة  إعداد  منها في  لالستفادة  األدلة  إلى  المستندة  والنتائج 
الجنوبية  المحافظات  في  البيانات  جمع  اكتمل  فقد  اليمن.  في  اإلنسانية  االستجابة  وخطة 
ويجري حاليًا معالجة البيانات. وعالوة على ذلك، نظمت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تدريبًا 
للمدربين حول تقييم المواقع متعدد القطاعات في صنعاء، ومن المتوقع أن تبدأ عملية العمل 

الميداني قريبًا في المحافظات الشمالية.

28,488 نازحــًا
تم رصدهم 

European Union 

المهاجرون الوافدون إلى اليمن 

يمكنك االطالع على جميع تقارير مصفوفة تتبع النزوح والهجرة هنا.
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أكتوبر سبتمبر أ غسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

تغطي أنشطة تتبع النزوح السريع، لمصفوفة تتبع النزوح، 13 محافظة يمكن للمنظمة الدولية للهجرة الوصول إليها. ففي أكتوبر، رصدت 
المنظمة الدولية للهجرة 28,488 نازحًا انتقلوا بشكل رئيسي داخل وإلى محافظات مأرب وأبين وشبوة وتعز. ومن بين هؤالء الذين تم 
رصدهم، أفاد نحو 40 في المائة أن احتياجهم الرئيسي هو المأوى، بينما أفاد 25 في المائة بأنهم يفتقرون إلى الغذاء، ويلي ذلك 

احتياجات المواد غير الغذائية )%15(، والدعم المالي )%10(، والنظافة والصرف الصحي )%6(، والمياه )4%(.

ومن خالل مراقبة التدفق، تتابع مصفوفة تتبع النزوح الوافدين بشكل رئيسي في مواقع  بالساحل الجنوبي لليمن والحدود الشمالية مع 
المملكة العربية السعودية. وقد لوحظ وصول 4,300 مهاجر من خالل نقاط مراقبة التدفق خالل شهر أكتوبر، مقارنًة بــ 2,769 مهاجرًا في 
سبتمبر. ومن المحتمل أن تكون زيادة الحركة على هذه الطرق بسبب تحسن الطقس والظروف في البحر مقارنة بالشهر السابق. وفي 
محافظات لحج وحضرموت وشبوة، كان معظم المهاجرين من إثيوبيا )%92( والصومال )%8(. وإجمااًل، قدم 71 في المائة من المهاجرين 
الوافدين المسجلين عبر جيبوتي، و 29 في المائة عبر الصومال. ومن خالل نقطة مراقبة التدفق التي تم إنشاؤها مؤخرًا على منفذ 
الوديعة بحضرموت – النقطة الحدودية البرية بين اليمن والمملكة العربية السعودية – وذلك لرصد التحركات، تم رصد نحو 6,158 عائدًا يمنيًا 

دخلوا اليمن من المملكة العربية السعودية في أكتوبر مقارنة بــ 4,228 في سبتمبر و 2,769 في أغسطس 2021م.

مهاجرًا وافدًا 4,300

https://dtm.iom.int/yemen

