
مازال فيروس كورونا المستجد يتسبب في تفاقم وضع المجتمعات الضعيفة، والمتضررة من الصراع، والمهاجرين في مختلف أنحاء 
اليمن. ويتضح من خالل قلة أعداد الحاالت المصابة وارتفاع معدل الوفيات أن هنالك محدودية في القدرات على إجراء االختبارات وتتبع 
المخالطين، حيث ال يوجد حاليًا سوى ستة مرافق الختبار فيروس كورونا في جميع أنحاء البالد، فلم يتم إجراء سوى 7,000 اختبار فقط. 
النازحين في اليمن – تتأثر بشكل غير  وتتأثر مواقع النزوح، ال سيما في مناطق مثل مأرب – المحافظة التي تستضيف أكبر عدد من 
متناسب بالقدرات المحدوة إلجراء االختبارات واالستجابة. وتدل المؤشرات إلى أنه مع استمرار تقطع المساعدات اإلنسانية، ستستمر 
أوجه الضعف الحادة في االرتفاع، وسيزداد عدد األشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي الحاد إلى 3.2 
الدولية للهجرة وشركاء  المنظمة  تزال أولوية  اليمن، ما  النظام الصحي في  الجنوبية وحدها1. ولدعم  المحافظات  مليون شخص في 
والترصد،  الحاالت،  وإدارة  االختبارات،  إلجراء  القدرات  تعزيز  على  كورونا  لفيروس  االستجابة  جهود  تركيز  في  تتمثل  اإلنساني  العمل 

واستدامة جهود االستجابة اإلنسانية متعددة القطاعات. 

كما شهدت عمليات النزوح المرتبطة بوباء كورونا تراجعًا كبيرًا، في حين استمر النزوح الناجم عن أعمال الصراع، ال سيما من المناطق في 
محافظات الحديدة والجوف ومأرب والبيضاء والضالع وتعز، فقد نزحت 2,935 أسرة في أغسطس. ويظل الصراع هو الدافع الرئيسي 
للنزوح في اليمن، حيث أن %80 من 20,815 أسرة نازحة - سجلتها مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن خالل 

الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2020م - أفادت بأن الصراع هو السبب الرئيسي وراء نزوحها.

كبير على مديريتي صرواح ومأرب  أثر بشكل  المتواصلة في فيضان سد مأرب، مما  الغزيرة  األمطار  أغسطس، تسببت  أوائل  وفي 
الوادي. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة في مديرية صرواح المساعدات متعددة القطاعات ألكبر موقع الستضافة النازحين. كما أثرت 
األمطار الغزيرة والعواصف التي اجتاحت اليمن في شهري يوليو وأغسطس على ما يقدر بنحو 62,000 أسرة، وتعمل المنظمة الدولية 
للهجرة على تمكين االستجابة السريعة لتلبية االحتياجات في جميع أنحاء البالد من خالل خط إمداد المعونات الطارئة المشترك لتقديم 
المساعدات األساسية في مجال النظافة، والمأوى، والمواد غير الغذائية. فمنذ بداية شهر أغسطس، قدمت المنظمة المواد األساسية 

من األدوات المنزلية ومواد المأوى ومستلزمات النظافة لشركائها في الحديدة وحجة وإب وتعز ومأرب، وذلك لمساعدة 9,631 أسرة.

ولم يكن هناك سوى تحسن طفيف في وضع آالف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن مع استمرار عمليات االحتجاز والنقل 
القسري من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية. وبالنظر إلى الظروف غير المستقرة، يستمر  إزدياد عدد المهاجرين الذين يأتون إلى المنظمة 
الدولية للهجرة للحصول على مساعدة العودة. وتقوم المنظمة وشركاؤها بتوسيع نطاق المساعدات الطارئة، مع رفع مستوى الدعوة 
الستئناف حلول العودة. ففي عدن، تجري االستعدادات إلطالق مبادرتين واسعتي النطاق لالستجابة للمهاجرين، حيث تشمالن توزيع 
قسائم الغذاء، وحملة التنظيف في إطار النقد مقابل العمل، وذلك لتلبية احتياجات ما يقدر بــــــــــ 5000 مهاجر تقطعت بهم السبل في عدن. 
ويستمر الخوف من المهاجرين وإلقاء اللوم عليهم باعتبارهم حاملين لـفيروس كورونا المستجد. وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 

14,500 مهاجر تقطعت بهم السبل في محافظات عدن ومأرب ولحج وصعدة جراء استمرار إغالق الحدود وقيود التنقل الداخلي.

لمحة عامة عن الوضع

المنظمة الدولية للهجرةتقرير عن الوضع - أغسطس 2020م

المنظمة الدولية للهجرة - اليمن  

iomyemenpsu@iom.inthttp://www.iom.int/countries/Yemenتابعونا على

طالبات صيدلة ينتجن معقمات اليدين في المكال لحماية المجتمع من خطر فيروس كورونا المستجد © المنظمة الدولية 
للهجرة، 2020م

 شخصًا تم الوصول إليهم من
 خالل التوعية بفيروس كورونا

المستجد )كوفيد-19(

504,543 

1 بسبب عوائق الوصول، فإن تحليل الوقاية من العدوى ومكافحتها كان تقييمًا جزئيًا في المحافظات التي أمكن فيها جمع البيانات

10,790 
 مهاجرًا حصلوا على الرعاية

 الصحية والمساعدات اإلغاثية

38,412 
 فردًا استفادوا من تحسين

الوصول إلى المياه

https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/en_iom_yemen_covid-19_response_update_23_aug_-_05_sep_2020.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/en_iom_yemen_covid-19_response_update_23_aug_-_05_sep_2020.pdf
https://rocairo.iom.int/pbn/iom-supports-over-34000-who-lost-everything-deadly-marib-floods-and-storms
https://reports.unocha.org/en/country/yemen/card/4m30k30OcA/
https://reports.unocha.org/en/country/yemen/card/4m30k30OcA/
mailto:iomyemenpsu%40iom.int?subject=
http://www.iom.int/countries/Yemen
https://www.facebook.com/IOMYemen/
https://twitter.com/IOM_Yemen
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الصحة
لدعم النظام الصحي في اليمن، تواصل جهود االستجابة لفيروس كورونا المستجد التركيز على 
تعزيز القدرات على إجراء االختبار، وإدارة الحاالت، وكذلك استدامة جهود االستجابة اإلنسانية 
 GeneXpert متعددة القطاعات.وبعد استالم الدفعة األولى من 500 خرطوشة اختبار ألجهزة
في عدن، أجرى مدير مختبر المنظمة الدولية للهجرة تدريب نظري وعملي لخمسة موظفين من 
المختبر الوطني للسل حول تقنيات وإجراءات القيام باختبارات فيروس كورونا المستجد. كما أجرت 
المنظمة الدولية للهجرة فحوصات المالءمة البدنية للسفر لسبعة مهاجرين حصلوا على مساعدة 
العودة اإلنسانية الطوعية، باإلضافة إلى إجراء فحص المالءمة للعمل وتقديم معدات الحماية 
الشخصية لعدد 994 مهاجرًا  كجزء من المرحلة الثانية من مبادرة النقد مقابل في عدن والتي 
التابع للمنظمة الدولية للهجرة. كما أجرت الفرق الطبية المتنقلة  يتولى قيادتها فريق الحماية 
التابعة للمنظمة، والتي تعمل على طول ساحل شبوة ولحج، فحوصات طبية لعدد 534 مهاجرًا 

وصلوا حديثًا. 

 167 تدريب  في  المالريا  لمكافحة  الوطني  البرنامج  دعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  وواصلت 
مسؤول ترصد حول استخدام النظام اإللكتروني لإلنذار المبكر باألمراض، بهدف توسيع عملية 
اإلبالغ عن بيانات المالريا إلى 450 مرفق صحي جديد. كما تمكنت المنظمة الدولية للهجرة هذا 
الشهر من تسلم 8.9 طن من األدوية المضادة للمالريا في صنعاء، ليتم توزيعها على ما يقارب 

2,000 مرفق صحي في مختلف أنحاء اليمن.

 مشورات الرعاية الصحية
األولية التي تم إجراؤها

%48
 من الهدف
تم تحقيقه

 15,181 مشورة طبية

الفريق الطبي المتنقل التابع للمنظمة الدولية للهجرة يقدم الرعاية الطارئة لمهاجر في لحج ©المنظمة الدولية للهجرة 2020

5 من فنيي المختبرات تلقوا 
التدريب في إجراء اختبارات فيروس 

كورونا المستجد واتخاذ تدابير 
الوقاية من العدوى ومكافحتها
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إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها
احتياجات األسر حديثة  لتلبية  الدولية للهجرة قيادة استجابة متكاملة في مأرب  المنظمة  واصلت 
النزوح، مع تنسيق الدعم متعدد القطاعات ألكثر من 10,000 أسرة نازحة في مواقع النزوح التي 
تدعمها المنظمة في مأرب. وللتأكد من تأثير وباء فيروس كورونا المستجد على المجتمعات النازحة 
وتوفير المعلومات للبرامج اإلنسانية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بإجراء مسح شمل 376 أسرة 
في مأرب، وتشير النتائج األولية إلى أن %49 من األسر أفادت بانخفاض الوصول إلى الخدمات 
األساسية والصحية، وأبلغت 96 بالمائة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية واألدوات المنزلية منذ 
جراء  أو  الخدمات  الطلب على  انخفاض  الدخل بسبب  بانخفاض  بالمائة   73 الوباء، وأفادت  بداية 
قيود التنقل. واستمرت المنظمة في دعم النساء النازحات داخليًا في إب ومأرب من خالل الدورات 
التدريبية والمساعدات النقدية لنسج الكمامات. ففي شهر أغسطس، أنتجت 60 امرأة في مأرب 
27,650 كمامة، وفي إب أنتجت 20 امرأة 1,280 كمامة. وفي أغسطس، استؤنفت أنشطة إدارة 
المخيمات وتنسيق أنشطتها في تعز واستهدفت 10 مواقع الستضافة النازحين في مديريتي 
الشمايتين والمعافر، حيث تقوم فرق إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها بتنفيذ األعمال النهائية 

لبناء سبعة مراكز مجتمعية.

13,139 أسرة نازحة تعيش 
في 55 موقعًا للنازحين تدعمها 

المنظمة الدولية للهجرة

376 أسرة تم استطالع رأيها 
حول األثر اإلنساني لفيروس 

كورونا في مأرب

وفي أعقاب الفيضانات بمأرب في منتصف أغسطس، ُأجِري 20 تقييمًا لمواقع استضافة النازحين في مديريات صرواح ومأرب المدينة 
الكتل  النتائج مع  بالمعلومات. وتمت مشاركة  أنشطة االستجابة  النازحين ورفد  الفيضانات على مجتمعات  تأثير  لتحديد  الوادي  ومأرب 
المخيمات  الصحي والنظافة، وإدارة  الغذائية، والمياه والصرف  غير  للمأوى والمواد  المنظمة  والشركاء في مأرب، كما قامت وحدات 
وتنسيق أنشطتها باستخدام هذه النتائج لتقديم الدعم ألكثر من 1,000 أسرة. واستجابًة للفيضانات وكإجراء وقائي، تم استهداف ستة 
مواقع الستضافة النازحين داخليًا في مديريات صرواح ومأرب المدينة ومأرب الوادي من خالل أنشطة الحد من مخاطر الفيضانات، حيث 
يتم إنشاء ممرات للفيضانات، ويتم إصالح الطرق التي تضررت من جراء الفيضان، وكذلك تم االنتهاء من إنشاء الحواجز التي تمتد ألكثر 

من سبعة كيلومترات في المناطق المتضررة.

تواصل فرق المنظمة الدولية للهجرة تحشيد شركاء الكتل عبر خط إمداد المعونات المشترك لتقديم المساعدات لألسر المتضررة من 
الفيضانات والعواصف والصراع. ويضمن خط اإلمدادت توفير المأوى الطارئ، والمواد غير الغذائية، ومستلزمات النظافة وإتاحتها لشركاء 
العمل اإلنساني لتغطية احتياجات الطوارئ في غضون 72 ساعة من حدوث صراع أو أخطار طبيعية. وفي هذا الشهر تم الوصول إلى 
2,423 أسرة عبر توزيع مواد المأوى الطارئة والمواد غير الغذائية، وشمل ذلك األسر في محافظة مأرب التي تضررت من الفيضانات 
األخيرة. باإلضافة إلى ذلك، أدت االشتباكات العنيفة في منتصف أغسطس في المناطق المحيطة بمحافظة مأرب إلى حدوث موجات 
نزوح جديدة، ال سيما من محافظة الجوف، ومديريتي مدغل ومجزر في مأرب. وانتقل ما يقدر بنحو 1,500 أسرة إلى مديريات مدغل، 
وصرواح، ورغوان، ومأرب المدينة، ومأرب الوادي، وقامت المنظمة الدولية للهجرة بنشر فرق آلية االستجابة السريعة لتسجيل 1,067 
انتقالي في موقعين في  بناء 267 مأوى  االنتهاء من  تم  تعز،  السريعة. وفي جنوب  االستجابة  أسرة حقيبة  م 442  َتَسلُّ أسرة، مع 

أغسطس.

المأوى والمواد غير الغذائية

health

 األشخاص المدعومون بتحسن
الوصول إلى المياه

%74
 من الهدف
تم تحقيقه

 38,412 شخصًا 
استفادوا من الدعم

267 مأوى انتقاليًا تم 
بناؤها

شابة مهاجرة تتسلم مواد غير غذائية في مأرب ©المنظمة الدولية للهجرة 2020
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الحماية
يواصل فريق الحماية التابع للمنظمة الدولية للهجرة تقديم أنشطة 
الغزيرة  األمطار  أدت  حيث  مأرب،  في  اليومية  الحماية  تقييم 
على  المخاطر  زيادة  إلى  أغسطس  في  الصراع  أعمال  وتصعيد 
العديد من النازحين والمهاجرين. وقد تم في هذا الشهر تقييم ما 
مجموعه 888 مهاجرًا وإحالتهم إلى دعم المأوى الطارئ، أو المواد 
الدولية  المنظمة  الصحية. كما واصلت  الخدمات  أو  الغذائية،  غير 
لمعرفة  بالفيضانات  المتأثرين  مأرب  في  النازحين  تقييم  للهجرة 
أوجه الضعف واالحتياجات: تم تقييم 154 نازحًا وإحالتهم للحصول 
على مزيد من المساعدات )مثل المأوى والصحة والحماية والنقد(. 
الحاالت لعدد  إدارة  أما في عدن ومأرب، فقد تم تقديم خدمات 
35 شخصًا. وما يزال العمل جاريًا مع شركاء الحماية لتوسيع نطاق 

مساعدة المهاجرين

%30
 من الهدف
تم تحقيقه

 3,452 مهاجرًا تلقوا 
المساعدات اإلنسانية

تقييم الحماية

%63
 من الهدف
تم تحقيقه

 1,314مقابلة لتقييم الحماية

الدعم اإلنساني للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن. فمن خالل نقاط االستجابة للمهاجرين والفرق المتنقلة التابعة للمنظمة 
المالبس  الغذاء والمياه والمواد اإلغاثية )مثل  للهجرة،  تلقى هذا الشهر 3,452 مهاجرًا في عدن ومأرب وصنعاء مساعدات  الدولية 
ومستلزمات النظافة والوجبات الخفيفة والماء(. كما بدأت المنظمة الدولية للهجرة المرحلة األولى من حملة التنظيف في إطار برنامج 
النقد مقابل العمل في عدن، وبدعم من الفريق الصحي، تم فحص 1,656 مهاجرًا مسجاًل سيشاركون في الحملة  للتأكد من لياقتهم 

للعمل وزودتهم بمعدات الوقاية الشخصية.

أسمتها جدتها روزا، وهي كلمة تعني الجنة. هذه الكلمة ال يستخدمها الكثيرون لوصف الوضع الراهن في اليمن الذي مزقه الصراع على مدى 
السنوات الست الماضية، ولكن من خالل عملها، سعت األم لطفلين والبالغة من العمر 32 عامًا إلضفاء بعض من الشعور بالراحة و االستقرار 
على حياة األشخاص النازحين. روزا، مرشدة نفسية تعمل لدى المنظمة الدولية للهجرة في مركز عبد القوي الصحي في مدينة عدن. بدأت 

العمل مع النازحين في عام 2011م عندما تسبب نزاع محلي بأبين في فرار العائالت.

وقالت روزا: "في موقع النزوح، التقيت بصبي جميل يبلغ من العمر خمس سنوات، ُقِتل والديه بشكل مأساوي أمام عينيه. لقد أصيب بصدمة 
شديدة لدرجة أنه توقف تمامًا عن التفاعل مع اآلخرين. عملت معه عن كثب على مدار بضعة أشهر، حتى اليوم الذي بدأ فيه بالتحدث مرة أخرى. 

لقد تمكن بعد ذلك من التعبير عن مشاعره وكانت تلك اللحظة المثمرة".

تعمل روزا في مركز عبد القوي منذ عام 2015م. واليوم، تواجه أي تحديات تقف في طريقها، ومن خالل القيام بذلك، تحاول أن تجعل طلب 
المساعدة أمرًا طبيعيًا في مجتمعها.

وعلقت روزا: "التحدي األكبر الذي أواجهه هو أن الناس ما زالوا ال يفهمون طبيعة عملنا. إنهم ال يطلبون مساعدتنا ألنهم قلقون بشأن وصمة 
العار التي قد تلحق بهم أو أن الناس سوف يتهمونهم بالجنون. لكن األمور تتحسن عما كانت عليه من قبل، وبدأ الناس يدركون أهمية الدعم 

النفسي". 

وبصفتها مرشدة نفسية تؤمن بالروابط بين الصحة الجسدية والعقلية، فإن روزا تشعر أن فيروس كورونا المستجد أضاف طبقة جديدة من 
التعقيد إلى العمل في اليمن. 

وأفادت قائلًة: "مع تفشي فيروس كورونا المستجد، أصبح الخوف هو العدو الحقيقي. كان لدي الكثير من الحاالت التي قدمت مرعوبة 

روزا في مكتبها بالمركز الصحي الذي تعمل فيه بعدن  ©المنظمة الدولية للهجرة 2020

تحت المجهر: تجاوز الخسائر لخدمة اآلخرين، رحلة مرشدة نفسية يمنية

الذعر ينتشر في  ومذعورة من احتمال فقدان حياتهم. إن 
المجتمع، مما يؤثر على الصحة البدنية والعقلية".

وأضافت واصفًة التأثير المباشر لـوباء كورونا على عملها: 
التباعد  الحفاظ على  إلى  نحتاج  الفيروس،  انتشار  "لوقف 
الجسدي. وفي الوقت ذاته، نحتاج إلى إظهار التعاطف مع 
األشخاص الذين نعمل معهم. هذا كفاح بما تعنيه الكلمة".

واختتمت روزا بالقول: "رسالتي إلى العالم هي أن نبقى 
إيجابيين. في الحياة، يمكن أن نشعر بالحزن أو التوتر أو القلق 
ألنه ال توجد حياة مثالية، ولكن هذا هو قانون الحياة. نحن 
بحاجة إلى تقبل األمر وعدم التركيز فقط على السلبيات. 
أما إذا لزمنا ذلك، فسوف يستمر األلم. يجب أن نبحث عن 
شيء جيد في حياتنا وأن نساند أنفسنا. حتى لو جعلت 

شخصًا واحدًا فقط يبتسم، فإن األمر يستحق ذلك".
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المياه والصرف الصحي والنظافة 

والصرف  المياه  مجال  في  الطارئة  التدخالت  كانت 
وتعزيز  بالشاحنات،  المياه  نقل   – والنظافة  الصحي 
 – المجتمعي  التحشيد  عاملي  وتدريب  النظافة، 
أساسية في االستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد 
على مستوى المجتمع. ففي عدن، وتعز، وأبين، وإب، 
ومأرب، أجرت المنظمة الدولية للهجرة 247 زيارة منزلية 
لزيادة الوعي بوباء فيروس كورونا المستجد، ووصلت 
إلى حوالي 4,045 شخصًا في أغسطس. واستمرت 
بالشاحنات  المياه  نقل  أنشطة  تنفيذ  في  المنظمة 
إلى مواقع استضافة النازحين، حيث استفاد أكثر من 
34,137 فردًا من 9,165,100 لترًا من المياه النظيفة 
مساعدة  ولزيادة  ومأرب.  والحديدة  وإب  تعز  في 
الوصول  في  الصراع  من  المتضررة  واألسر  النازحين 
 1,383 للهجرة  الدولية  المنظمة  قدمت  المياه،  إلى 
خزان مياه لألسر النازحة التي  تعيش في مواقع نزوح 
بتعز ومأرب. كما تم االنتهاء من إعادة تأهيل وتوسيع 
تحسن  من  ليستفيد   ، تعز  في  النشمة  مياه  موقع 
مستوى الوصول إلى المياه حوالي 25,000  شخص. 
في أغسطس ، تم بناء 224 مرحاضًا عائليًا، ليستفيد 
منها 1,568 فردًا في ثالثة مواقع الستضافة النازحين 

داخليًا في صرواح ومأرب المدينة.

مستلزمات المياه والصرف الصحي والنظافة 

توزيعات مستلزمات النظافة (5,550)

الصابون (59,192)

الناموسيات (8,255)

أوعية المياه (815)

 مراحيض (230)

الضالع

ذمار

لحج

عدن

البيضاء

المحويتمأرب

الحديدة

حجة عمران

صعدة

صنعاء

 أمانة العاصمة

شبوة

اليمن

ريمة

الجوف

أبين

تعز

إب

health

 األشخاص المدعومون بخدمات
الصرف الصحي المحسنة

%54
 من الهدف
تم تحقيقه

 3,666 شخصًا 
استفادوا من الدعم

health

 األشخاص المدعومون بتحسن
الوصول إلى المياه

%74
 من الهدف
تم تحقيقه

 38,412 شخصًا 
استفادوا من الدعم

فريق الحماية التابع للمنظمة الدولية للهجرة يقوم بتوزيع مستلزمات النظافة للنازحين في تعز 
لمساعدتهم في وقاية أنفسهم من فيروس كورونا المستجد ©المنظمة الدولية للهجرة 2020

توزيع إمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة
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وإشراك  كورونا  فيروس  مخاطر  بشأن  التواصل  أنشطة  تنفيذ  للهجرة  الدولية  المنظمة  واصلت 
الرئيسية  الشوارع  تغطي  التي  والالفتات،  والملصقات  الصوت  مكبرات  خالل  من  المجتمع، 
واألماكن العامة في مديريات سيئون وتريم وشبام والقطن وساه بمحافظة حضرموت، لتصل 
بشكل غير مباشر إلى غالبية األفراد المقدر عددهم بــــ 504,543 فردًا يعيشون في هذه المواقع 
الخمسة. واستمرت أنشطة االستجابة المجتمعية لـفيروس كورونا المستجد في وادي حضرموت، 
بما في ذلك إنتاج 50,000 كمامة و 1000 لتر )10,000 قنينة( من معقم اليدين، وذلك بالشراكة 
المنتجة  والكمامات  المعقمات  توزيع  وسيتم  حضرموت.  بجامعة  الطب  وكلية  الصيدلة  كلية  مع 
في األماكن العامة والمزدحمة، بما فيها المرافق الصحية، ومواقع استضافة النازحين، والمرافق 

التعليمية، والمحاكم.

وتقوم فرق االنتقال والتعافي، وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، والحماية، بالتنسيق لتنفيذ 
تدخل للمساعدات النقدية متعددة األغراض لدعم 2,000 نازح داخلي و 700 فرد من أفراد المجتمع 
المواقع  لتحديد  المحلية  السلطات  مع  مناقشات  أجريت  وقد  مأرب.  محافظة  في  المستضيف 
المستهدفة التي يواجه فيها السكان أوجه ضعف عالية، وقد بدأت عملية تسجيل المستفيدين 
في أغسطس. كما تم االنتهاء من إنشاء المستودع الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والسكان 

في مأرب وبناء مركز الحجر الصحي في مخيم الجفينة.

االنتقال والتعافي

health

 البنية التحتية العامة
التي تم إنشاؤها

%10
 من الهدف
تم تحقيقه

 2 من البنى التحتية 
تم إنشاؤها

المنظمة الدولية للهجرة تنتج معقمات اليدين في معمل بالمكال  ©المنظمة الدولية للهجرة 2020

504,543 شخصًا تم الوصول 
إليهم من خالل أنشطة زيادة الوعي 

بفيروس كورونا المستجد
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مصفوفة تتبع النزوح

المهاجرون الوافدون إلى اليمن في عامي 2019 و 2020

يمكنكم إيجاد جميع تقارير مصفوفة تتبع النزوح حول النزوح والهجرة هنا

20,812 أسرة
إجمالي النزوح في عام 2020

2,935 أسرة نزحت 
بسبب الصراع 

316 مهاجرًا وافدًا

أغسطسيوليويونيومايوأبريلمارسفبرايريناير

استمرت أنشطة المنظمة الدولية للهجرة للتتبع السريع للنزوح في 12 محافظة، وهي المحافظات 
التي توفر فيها إمكانية وصول المنظمة، حيث تم رصد 2,935 أسرة نازحة في شهر أغسطس 
فقط، معظمها من محافظات الحديدة والجوف ومأرب والبيضاء والضالع. وإجمااًل، نزحت 20,812 
بأن نزحت من محافظتها  أسرة حتى اآلن منذ بداية عام 2020م، وقد أفادت نحو 1,545 أسرة 
مراقبة  المنظمة  فرق  وتواصل  المستجد.  كورونا  فيروس  وباء  من  خوفًا    – ولحج  عدن  مثل   –
القيود المفروضة على التنقل جراء وباء كورونا على مستوى البالد. فخالل الفترة ما بين يوليو 
وأغسطس، تم فتح ثالثة من خمسة مطارات دولية لتسهيل عودة اليمنيين العالقين في الخارج 
والعاملين في المجال اإلنساني. اثنان من هذه المطارات الثالثة، باإلضافة إلى 15 منفذ بحري 
وثالث نقاط حدودية برية، مفتوحة جزئيًا لحركات التنقل. وخالل شهر أغسطس، لم يتم تسجيل أي 
عائدين يمنيين من المملكة العربية السعودية أو مواقع أخرى. كما استمر انخفاض أعداد المهاجرين 
الوافدين إلى اليمن نتيجة للقيود المفروضة على الحدود في اليمن وجيبوتي والصومال بسبب 
وباء كورونا. وقد وصل حوالي 316 مهاجرًا جديدًا )%83 من اإلثيوبيين و %17 من الصوماليين( 
إلى اليمن في أغسطس عبر لحج وشبوة. ويعتبر عدد المهاجرين الوافدين في أغسطس 2020م 

أقل بنحو 12 مرة من عدد الوافدين المسجلين في أغسطس 2019م )3,653 مهاجرًا(.

2019

2020

انخفض عدد الوافدين 
بنسبة %86

https://dtm.iom.int/yemen

