
+967 730 553 399iomyemenpsu@iom.int  http://www.iom.int/countries/Yemen/61

المنظمة الدولية للهجرة في اليمن 

أهم اإلنجازات في عام 2018م

أهم اإلنجازات في اإلستجابة اإلنسانية لمحة عامة عن الوضع

اليمن إلى مستوى  2018م، وصلت األزمة اإلنسانية في  في عام 
افتعلها  التي  الغذائي  األمن  أزمة  دفعت  حيث  التدهور  من  جديد 
اإلنسان العديد من المجتمعات إلى حافة المجاعة، وتشير التقديرات 
إلى أنه في نهاية عام 2018م، 80٪ من السكان بحاجة إلى استجابة 

إنسانية.

ومنذ أواخر عام 2016م، تم اإلبالغ عن أكثر من 1.3 مليون حالة يشتبه 
إصابتها بالكوليرا وحوالي 2800 حالة وفاة مرتبطة بها في 306 مناطق  
مقتل  إلى  2015م  عام  منذ  المستمر  الصراع  أدى  وقد  اليمن،  في 
الهائلة،  االحتياجات  من  الرغم  وعلى  المدنيين.  من  اآلالف  عشرات 
فقد مثلت قيود الوصول تحدًيا للنظام اإلنساني مما أدى إلى تأخير 
عن  المخصصة  المساعدات  وتحويل  المحتاجين  إلى  الخدمات  تقديم 
 3.3 لحوالي  الداخلي  النزوح  إن  لها.  حاجة  االكثر  المحلية  المجتمعات 
مليون يمني يؤدي إلى تفاقم الوضع المروع حيث تعاني المجتمعات 
في المناطق ذات الموارد المحدودة من التعامل مع السكان النازحين 

والتنافس الناتج عن ذلك للحصول على الخدمات وسبل العيش.

من أجل المساعدة في تلبية هذه االحتياجات المتزايدة، عززت المنظمة 
الدولية للهجرة عملياتها ووسعتها في 2018م من أجل توفير استجابة 
اإلستجابة  برامج  توسعت  وقد  القطاعات.  متعددة  فعالة  إنسانية 
للطوارئ التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بنسبة ٪200 منذ عام 2017.

القطاعات  إنسانية متعددة  للهجرة مساعدات  الدولية  المنظمة  تقدم 
والسالمة  والتنسيق  الصحة  في  للمساعدة  التالية  القطاعات  في 
واألمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة، والمأوى 
وتنسيق وإدارة المخيمات، وتوفير المواد غير الغذائية، والتوظيف في 
حاالت الطوارئ والتأهيل المجتمعي، والمساعدات متعددة القطاعات 
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أهم اإلنجازات في عام 2018م المنظمة الدولية للهجرة في اليمن 

المياه والصرف الصحي والنظافة

المياه  مواقع  تأهيل  إعادة  من  700,000شخص  نحو  •  استفاد 
وصنعاء  وإب  وعمران  العاصمة  أمانة  محافظات  في  الرئيسية 
والضالع  وأبين  وشبوة  وذمار  والمحويت  والجوف  وحجة  وتعز 

ولحج.
•  ووصلت حمالت التوعية الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة بشأن 
النظافة في محافظات لحج وشبوة وأبين والمهرة إلى 35,650 

نازح يعيشون في المراكز والمواقع الجماعية.

الصحة

ذلك  في  بما  صحيا  مرفقا   79 للهجرة  الدولية  المنظمة  •  دعمت 
اليمن  في  محافظة   16 في  والمستشفيات  الصحية  المراكز 

بتوفير موظفين وموارد ومعدات متخصصة .
خالل  ومن  أعاله  المجمعة  الصحية  األهداف  إلى  •  باإلضافة 
للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  العالمي  الصندوق  مع  التعاون 
بتوزيع 1,607,802 شبكة مبيدات طويلة المدى في 67 مديرية 

لحماية أكثر من 3 ماليين شخص من المالريا.

التوظيف في حاالت الطوارئ والتأهيل المجتمعي

•  يجري دعم سبع مجتمعات محلية مستضعفة في مقاطعة لحج 
255,686 يمنيًا  المياه. ويستفيد  إعادة تأهيل شبكات  من خالل 
والتأهيل  الطوارئ  حاالت  في  التوظيف  من  مباشر  غير  بشكل 
تجمع  مناطق  في  النظيفة  المياه  على  بحصولهم  المجتمعي 

المشروع.

في عام 2019م، ستستهدف المنظمة الدولية للهجرة المجتمعات 
التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين والمجتمعات العائدة في 

لحج والحديدة وإب وعدن وأبين وحضرموت وشبوة.

التنسيق

•  في أغسطس 2018م تم إعادة تأسيس مصفوفة تتبع النازحين 
في اليمن من خالل التفاوض والشراكة والتنسيق مع السلطات 

في جميع أنحاء اليمن.
•  وبالتنسيق مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
لتقييم  الرئيسي  الذراع  النازحين  تتبع  مصفوفة  بيانات  تظل 
المواقع متعددة القطاعات، وبذلك توفر دراسة دقيقة لالحتياجات 

اإلنسانية في 6.700 موقع.

المأوى والمواد غير الغذائية وتنسيق وإدارة 
المخيمات

النقدية  التحويالت  خالل  من  أسرة   14,236 المنظمة  •  دعمت 
متعددة األغراض٠

•  في الحديدة، قدمت المنظمة الدولية للهجرة استجابة على خط 
حزم  أسرة من خالل   5,739 إلى  الطوارئ  حاالت  المواجهة في 

آلية االستجابة السريعة كرد أولي للضعفاء والنازحين.

القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين 

السفر  أجل  من  التفاوض  من  للهجرة  الدولية  المنظمة  •  تمكنت 
اآلمن جوًا لـ 480 مهاجرًا من صنعاء إلى أديس أبابا في نوفمبر 
عام 2018م. كما أن النقل الجوي للعودة اإلنسانية الطوعية أسرع 

وأكثر أمنًا وتقلل من الضغط السكاني للمهاجرين العائدين.
•  يشير تحليل المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 150,000 مهاجرًا 

دخلوا اليمن في عام 2018م.

الحماية

المقدمة  األنشطة  النزاعات من  المتأثرون من  األطفال  •  استفاد 
وعدن.  صنعاء  في  العاملة  لألطفال  الصديقة  المساحات  في 
وشارك األطفال في مجموعة متنوعة من األنشطة بما في ذلك 
العرائس  ومسرح  الفنية  واألعمال  التقليدية  واأللعاب  األلعاب 
ورواية القصص.  وقد كان معدل االحتفاظ في هذه المساحات 

ما يقارب من 61 ٪.
والنفسية  العقلية  الصحة  في  الدعم  خدمات  المنظمة  •  قدمت 
االحتياجات  ذوي  لألطفال  طبية  إحاالت  فيها  بما  االجتماعية، 
متحركة  وكراسي  سمعية  أجهزة  قدمت  وكذا  الخاصة  البدنية 

ونظارات طبية٠ 

أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن لعام 2018 ممولة من 


