
بحلول نهاية الشهر، نزح 15,274 شخصًا  - معظمهم ممن سبق لهم النزوح – إلى مدينة مأرب، حيث انتقلوا إلى مواقع 
الكتلة الوطنية الفرعية إلدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها  بخدمات أقل. ونظرًا ألن المنظمة الدولية للهجرة تتولى قيادة 
والكتلة الوطنية الفرعية للمأوى والمواد غير الغذائية، وتشارك في قيادة الكتلة الوطنية الفرعية للمياه والصرف الصحي 
والنظافة، عمدت المنظمة إلى توسيع نطاق المساعدات اإلنسانية في مأرب. فقد حصلت 3,000 أسرة  تقريبًا على الدعم 

هذا الشهر، وما زالت عمليات اإلغاثة مستمرة لملء جميع فجوات االستجابة.

واستمرت عوائق الوصول اإلنساني غير المسبوقة في مواجهة شركاء العمل اإلنساني وعرقلة وصولهم إلى األشخاص 
ذوي االحتياج. وتظل أبرز عوائق الوصول اإلنساني في اليمن متمثلة في العراقيل البيروقراطية والتدخل في العمليات 
اإلنسانية، ال سيما في المناطق التي تقع تحت سيطرة سلطات األمر الواقع. فالتأخيرات المتواصلة ورفض إصدار التصاريح 
من قبل السطات يستمر في منع حدوث استجابة فاعلة ومواتية. وال يبدو أن هنالك أي تحسن في بيئة العمل التقييدية، 
حيث شهدت المنظمة الدولية للهجرة في شهر فبراير مزيدًا من القيود، فقد تم رفض إصدار 96 بالمائة من التصاريح التي 
اليمن  المنكمشة في شمال  اإلنسانية  اإلنسانية. فالمساحة  اإلمدادات  بتنقل موظفيها ونقل  للسماح  المنظمة  طلبتها 
ألحقت تأثيرًا بالغًا في أنشطة المنظمة في مجال تقييم االحتياجات، والمراقبة، وتقديم المعونات. وفي واقع األمر، لم 
يحصل أي تقدم في تقييمات االحتياجات للعام 2020م، مما تسبب في تأخير إعداد استعراض االحتياجات اإلنسانية وخطة 
االستجابة اإلنسانية للعام 2020م. كما لم تتمكن المنظمة الدولية للهجرة من تسليم إمدادات المأوى والمواد غير الغذائية 

لهذا الشهر، مما منع وصول المساعدات لما يقارب 25,550 شخص في محافظتي الحديدة وحجة. 

جميع  في  المباشر  غير  حضورها  وعبر  وحضرموت،  وإب  ومأرب  والحديدة  وعدن  صنعاء  في  المنظمة  مكاتب  خالل  ومن 
المحافظات اليمنية البالغ عددها 22 محافظة، تقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم للفئات األكثر ضعفًا في مختلف أنحاء 
اليمن، ويشمل ذلك النازحين والمهاجرين والمجتمعات المتأثرة من الصراع. كما أن المكتب الفرعي والمركز اإلنساني في 
منهجية  للهجرة  الدولية  المنظمة  ِبع  وتتَّ م.   2019 العام  في  حديثًا  إنشاؤها  تم  حضرموت  في  الميداني  والمكتب  مأرب 
شاملة لالستجابة اإلنسانية بحيث تغطي علميات المنظمة مختلف المجاالت التي تشمل الصحة، والمياه والصرف الصحي 
والنظافة، والمأوى والمواد غير الغذائية، والمساعدات النقدية، وإدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، والحماية، وتتبع النزوح.

لمحة عامة عن الوضع القائم 

المنظمة الدولية للهجرةتقرير عن الوضع القائم فبراير 2020م

المنظمة الدولية للهجرة في اليمن  

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

 أسرة تسلمت مساعدات
عينية ونقدية

  أسرة دعمتها المنظمة الدولية للهجرة
في 54 موقع نزوح

مشورة صحية تم تقديمها

151,840 9,250 4,377 

 نازحون في محافظة عدن يتسلمون حزم مساعدات أساسية، تتضمن مستلزمات نظافة، مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة. 
© المنظمة الدولية للهجرة، 2020م/ رامي إبراهيم

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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إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها

في  للهجرة  الدولية  المنظمة  استمرت 
وتنسيق  المخيمات  إدارة  استجابة  قيادة 
وكذلك  مأرب،  محافظة  في  أنشطتها 
تنسيق أنشطة الشركاء، بما يتماشى مع 
دورها كجهة قائدة للكتلة الوطنية الفرعية 
أنشطتها.  وتنسيق  المخيمات  إلدارة 
وثيقًا  ارتباطًا  بالسياق  يرتبط  الدور  وهذا 
في ظل توسيع المنظمة الدولية للهجرة 
لموجات  استجابًة  للمساعدات  وشركائها 
النزوح الجديدة في مأرب جراء ارتفاع حدة 
الصراع في المديريات التي تحتدم فيها 
خطوط المواجهة في محافظتي صنعاء 
إدارة  أنشطة  من  مهم  وكجزء  والجوف. 
تقوم  أنشطتها،  وتنسيق  المخيمات 
مواقع  بتحديد  للهجرة  الدولية  المنظمة 
الظروف  من  والتحقق  الجديدة  النزوح 
المعيشية فيها، وتنسيق أنشطة تسجيل 
والعمل  النزوح،  حديثي  األشخاص 
التخطيط  على  المحلية  السلطات  مع 
واإلنشاء لمواقع نزوح جديدة الستيعاب 

اتجاهات النزوح 

األسر حديثة النزوح. وتترأس المنظمة الدولية للهجرة مع الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين منتدًى لتنسيق الطوارئ 
والذي ُيعقد بشكل منتظم لتحديد وتنسيق االستجابة الحتياجات األشخاص حديثي النزوح في القطاعات ذات األولوية )إدارة 
المخيمات وتنسيق أنشطتها، والمأوى والمواد غير الغذائية، والمياه والصرف الصحي والنظافة، واألمن الغذائي، والصحة(. 
وكجزء من الجهود المستمرة لدمج أنشطة الحماية في إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها، قامت المنظمة الدولية للهجرة 
بنشر فريق متخصص في الحماية إلجراء تقييمات لالحتياجات، ووضع خطط إلدارة الحالة والتحقق منها ألولئك المستفيدين 
الذين تمت إحالتهم عبر شبكة الحماية المجتمعية، وكذلك رفد المنظمة بالمعلومات الالزمة لتوسيع ملف أعمال الحماية في 

مأرب. 

إدارة  أنشطة  تنفيذ  للهجرة  الدولية  المنظمة  أنشطتها في مأرب، واصلت  المخيمات وتنسيق  إدارة  أنشطة  وبالتزامن مع 
المواقع في محافظتي إب وتعز. فقد أجريت أنشطة التحسين على موقعين من أصل 37 موقعًا تدعهما المنظمة، حيث 
هدف ذلك إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين وتعزيز تدابير التخفيف من المخاطر في المواقع ) كالتخفيف من مخاطر 

السيول، على سبيل المثال(.

شخصًا من حديثي النزوح حصلوا 
على الدعم من خالل االستجابة 

الطارئة في مأرب

15,274 
موقعان ما تزال أعمال 

إعادة التأهيل جارية فيهما 
في محافظتي تعز وإب 

2
مواقع ُأجِريت فيهما 
أعمال التحسين في 

مأرب 

4
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ركز جزء كبير من أنشطة المأوى و المواد غير الغذائية هذا الشهر على ضمان حصول النازحين جراء تصاعد أعمال الصراع في 
مأرب على الدعم العاجل في مجال المأوى والمواد غير الغذائية )بشكل عيني ونقدي(. فقد قدمت المنظمة الدولية للهجرة 
آلية  عبر  الطارئة  اإلغاثة  بحقائب  تزويدهم  النزوح في مأرب والحديدة من خالل  2,164 شخصًا من حديثي  الدعم إلجمالي 
االستجابة السريعة. كما تم تقديم الحواالت النقدية متعددة األغراض لعدد 1,198 أسرة حديثة النزوح. ولتلبية االحتياجات 
المتزايدة للمأوى والمواد غير الغذائية، نقلت المنظمة الدولية للهجرة 4,000 حقيبة مأوى طارئ و 3,500 حقيبة مواد غير 

غذائية من عدن إلى مأرب. وقبل نهاية الشهر، تم البدء بتوزيع الناموسيات لما يقارب 1,200 أسرة. 

وبحلول نهاية هذا الشهر، كانت المنظمة على وشك االنتهاء من خطتها لمساعدات الشتاء في 35 موقع للنازحين في 15 
مديرية متوزعة على ثالث محافظات. فوفقًا لهذه الخطة، حصلت 4,300 أسرة على حقائب مستلزمات الشتاء التي تحتوي 
على بطانيات ومالبس شتوية ودفايات ودعم الوقود. وتعد هذه المواد ضرورية بشكل خاص للكثير من األسر النازحة التي 
للهجرة  الدولية  المنظمة  الرسمية وتحتاج لحماية أنفسها من عوامل الطقس. وفي تعز، دشنت  المواقع غير  تعيش في 
أنشطة بناء المأوى االنتقالي، حيث بدأت بعقد المشاورات على مستوى المجتمع من خالل إجراء نقاشات في مجموعات 
المشاركين فيما يخص  المفضلة لدى  الخيارات  النقاشات بمعرفة  المستهدفين، حيث خرجت هذه  المستفيدين  مركزة من 

تصميم المأوى االنتقالي، بما في ذلك نوع المواد المستخدمة ومشاركتهم في عملية البناء. 

المأوى والمواد غير الغذائية

2,164 
أسرة نازحة حصلت على 

حقائب االستجابة السريعة 
في مأرب والحديدة

2,491
أسرة حصلت على دعم 

المساعدات النقدية متعددة 
األغراض 

9,580 
حقيبة مأوى ومواد غير غذائية 

أساسية تم تجهيزها في 
مأرب

 امرأة نازحة تجلس مع طفلها على ُفُرش وأغطية بالستيكية مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة، والتي سيستخدمونها لتحسين مأواهم في عدن. 
© المنظمة الدولية للهجرة، 2020م/ رامي إبراهيم
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واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملها نحو تعزيز نظام الصحة العام في اليمن، من 
خالل دعم 86 مرفقًا صحيًا بالموارد البشرية واألدوية والمستلزمات الطبية. وقد ضمن 
هذا الدعم المقدم لهذه المرافق الصحية حصول 151,840 شخصًا على مشورات الرعاية 
الصحية األساسية، بما في ذلك عالج الكوليرا، وخدمات الصحة اإلنجابية واإلحالة إلى 
خدمات الرعاية الصحية الثانوية بحسب الحاجة. ولضمان حصول المهاجرين المتنقلين على 
الخدمات الصحية الطارئة واألساسية، استمرت أربع فرق طبية متنقلة تابعة للمنظمة 
الدولية للهجرة في العمل على طول سواحل محافظات شبوة ولحج وعدن. فمن خالل 
هذه الفرق، قدمت المنظمة المساعدات الصحية – من رعاية صحية أولية وإحاالت – لما 
الدولية  المنظمة  تقوم  تقدمها،  وتعزيز  الصحة  أنشطة  ولرفد  مهاجرًا.   2,109 يقارب 
المستفيدين ومسح  رضا  أظهر مسح  أمكن. فقد  حيثما  مراقبة  أنشطة  بإجراء  للهجرة 
96 بالمائة من المرضى المشاركين في  المتابعة والمراقبة اللذين أجريا في عدن أن 
االستبيان أفادوا برضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة في المركز1. وأخيرًا، تم عقد 
دورتين توعويتين – كجزء من أنشطة التأهب لمواجهة فيروس كورونا المستجد – في 
مكتب المنظمة الدولية للهجرة في صنعاء، حيث ارتفع مستوى المعرفة لدى المشاركين 

حول فيروس كورنا المستجد بنسبة 51 بالمائة. 

الصحة

مرفق صحي حصلت 
على مواد ومعدات 

طبية

49

حالة كوليرا تم 
معالجتها

4,554 

مهاجرًا والجئًا حصلوا 
على دعم الفحص قبل 

السفر ومساعدة العودة 
إلى بلدهم األصلي

188

المياه والصرف الصحي والنظافة 

استعادة  في  المتمثل  األساسي  الهدف  لتحقيق 
الصرف  وخدمات  اآلمنة  للمياه  الوصول  إمكانية 
الصحي والنظافة في مواقع النازحين والمجتمعات 
المستضيفة، تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإعادة 
للمياه في شبوة ولحج وأبين  ثمانية مواقع  تأهيل 

وتعز وإب وأمانة العاصمة وذمار. 

ستساهم  التأهيل،  إعادة  أعمال  من  االنتهاء  فبعد 
األمراض  انتشار  من  الحد  في  المشاريع  هذه 
رفع  ضمان  في  وسيساعد  المياه  عبر  المنتقلة 
مستوى حصول 57,855 شخصًا ممن تأثروا بالصراع 

على المياه اآلمنة بشكل عادل ومستدام.

مستوى  على  للنظافة  الترويج  أنشطة  تنفيذ  وتم 
المجتمع لتعزيز هذه التدخالت. وقد قامت المنظمة 
في  مجتمعيًا  متطوعًا   42 بتدريب  للهجرة  الدولية 
دورة   260 بدورهم  أجروا  والذين  النظافة  مجال 
يقارب  ما  إلى  وصلت  بالنظافة  للتوعية  وحملة 
وشبوة.  ولحج  وأبين  تعز  في  مستفيدًا   9,293

فرد تم الوصول إليهم عبر أنشطة 
وحمالت الترويج للنظافة  

88,800 
حقيبة نظافة تم توزيعها لألسر 

حديثة النزوح

561
مواقع مياه قيد 

إعادة التأهيل

8

رجل يقوم بجلب المياه النظيفة من نقطة المياه التي هي جزء من منظومة ضخ المياه 
بالطاقة الشمسية التي أنشأتها المنظمة الدولية للهجرة في محافظة أبين © المنظمة 

الدولية للهجرة، 2020م/ رامي إبراهيم

1 بقية المشاركين في االستبيان والذين يمثلون 4% أجابوا بأن السؤال ال ينطبق على زيارتهم للمركز الصحي. 

وتتبنى أنشطة الترويج للنظافة منهجية مجتمعية تشمل الزيارات المنزلية وحمالت التوعية المجتمعية التي تستخدم منصات 
مختلفة، كالتوعية بالنظافة خالل خطب الجمعة )بالتنسيق مع أئمة المساجد ووجهاء المجتمع(.
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االنتقال و التعافي 

واستجابًة لحاالت النزوح إلى مأرب، وباعتبار مشاركة المنظمة الدولية للهجرة في قيادة الكتلة الوطنية الفرعية للمياه والصرف 
الصحي والنظافة في المحافظة، قامت المنظمة بتوسيع نطاق المساعدات والتنسيق في مجال المياه والصرف الصحي 
والنظافة. وباإلضافة إلى التنسيق العام لالستجابة، تضمنت األنشطة توزيع 561 حقيبة نظافة، ونقل 13,000 لتر من المياه 
النظيفة يوميًا، وتركيب سبعة خزانات مياه، وتوزيع 175 خزان إضافي على األسر. كما تم البدء بتركيب 300 خزان لألسر في 
مواقع النزوح حديثة اإلنشاء. وبحلول نهاية الشهر تم نقل أكثر من مليون لتر مياه بشكل طارئ لدعم السكان النازحين مسبقًا 

وحديثي النزوح.

وفي محافظتي لحج والحديدة، استمرت المنظمة الدولية للهجرة في دعم إدارة المخلفات الصلبة وجمع النفايات ليستفيد 
من ذلك 19,847 شخصًا. كما قامت المنظمة بتقديم المزيد من الدعم لعملية الوصول المعزز لحلول الصرف الصحي في 

الحديدة من خالل إعادة تأهيل ستة مراحيض وبناء 10 إضافية، وتركيب 15 خزان مياه. 

والتعافي  لالنتقال  برنامجها  بتوسيع  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقوم 
2020م ليتخطى مرحلة تحديد جيوب االستقرار إلى طور ضمان  في 
حصول المناطق المستقرة على الدعم الالزم للحفاظ على المكتسبات 
وتعزيز  األسر،  لدى  الدخل  معدل  زيادة  هذا  وسيتضمن  المحرزة. 
المجتمعية،  المنهجية  باستخدام  الصدمات  مع  التأقلم  على  القدرات 
وبناء القدرات المحلية وتسوية النزاعات المجتمعية. وتعمل المنظمة 
الدولية للهجرة في مختلف أنحاء مأرب وحضرموت ولحج، حيث تكمن 
فرص واسعة لتقوية األنظمة القائمة وحل النزاعات المجتمعية وتوفير 

فرد تم استهدافهم من خالل 
برامج سبل العيش

1,200

مشروعان لبناء وإعادة تأهيل البنية 
التحتية ما زاال قيد الترتيب

2

فريق االنتقال والتعافي يقوم بإجراء تقييمات لبناء مدرسة للمرحلة األساسية في مأرب. © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م

فرص أكبر للتعافي من حالة األزمة.

وخالل هذا الشهر، استمرت المنظمة الدولية للهجرة في إجراء التقييمات التي ترفد مشروعًا لتمكين المرأة وتسوية النزاعات 
على مصادر المياه في محافظة حضرموت. وقد شمل ذلك التقييم الفني، وتحليل السياق، وتقييم خط األساس، وتحليل 
النوع االجتماعي. وتساهم هذه التقييمات في ضمان أن أنشطة المشروع تستجيب للسياق واالحتياجات المحلية، وتتماشى 
مع الخصائص الطوبوغرافية و التنوعات الجغرافية للموقع المستهدف، وكذلك تعيين طرق عملية لتمكين النساء والشباب 

خالل المشروع. 

كما أن التقييمات الفنية كانت جارية لبناء مدرسة للمرحلة األساسية في محافظة مأرب، بالتنسيق الوثيق مع وزارة األشغال 
العامة ووزارة التربية والتعليم. وبمجرد اكتمال بناء المدرسة، ستستوعب 750 طالبًا ومعلمًا على األقل من النازحين داخليًا 
والمجتمع المستضيف. وتقوم المنظمة الدولية للهجرة في الوقت ذاته بتقييم جدوى بناء مدرسة للمرحلة الثانوية في مأرب.
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المشمولة  الطوعية  العودة  برنامج  عبر  للهجرة  الدولية  المنظمة  تمكنت 
هذا  اآلمنة.  العودة  حلول  عبر  صوماليًا  الجئًا   134 دعم  من  بالمساعدة 
باإلضافة إلى مساعدة 54 مهاجرًا في العودة بأمان إلى بلدانهم من خالل 
برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة. ومن خالل مراكز االستجابة 
المجتمعية في صنعاء، قامت المنظمة الدولية للهجرة بمساعدة 214 طفاًل 
نازحًا بحاجة إلى أجهزة سمع في إجراء فحوصات قياس السمع الالزمة. كما 
للمهاجرين  االستجابة  نقط  عبر  الضعفاء  المهاجرين  دعم  المنظمة  واصلت 
 3,355 تزويد  فبراير  شهر  في  تم  حيث  المتنقلة،  الحماية  وفرق  عدن  في 
مهاجرًا بالوجبات، والمواد غير الغذائية، وحقائب مستلزمات النظافة. وتستمر 
فرق الحماية المتنقلة في مراقبة معدالت توافد المهاجرين )9,624 مهاجرًا 
االستجابة  نقاط  عبر  لهم  الدعم  وتقديم  فبراير(،  في  اليمن  إلى  وصولوا 
للمهاجرين والفرق الطبية. كما تعمل فرق الحماية على متابعة التأثير العالمي 

لوباء فيروس كورونا المستجد على طرق المهاجرين وسالمتهم وحمايتهم.

الحماية

فهم  في  للمساهمة  وتحليلها  البيانات  جمع  يتم  للهجرة،  الدولية  للمنظمة  التابع  النزوح  تتبع  مصفوفة  برنامج  خالل  من 
ذلك  في  بما  اليمن،  في  والمستضيفة  المتنقلة  السكانية  بالتجمعات  الخاصة  والظروف  والمواقع  واألرقام  االحتياجات 
اليمن، وعودة  إلى  9,624 مهاجرًا  إلى وصول  التدفق  أنشطة مراقبة  أشارت  والمهاجرين. وقد  والعائدين  داخليًا  النازحين 
2,954 يمنيًا من المملكة العربية السعودية. وكان معظم المهاجرين الواصلين في فبراير من اإلثيوبيين )94%( وكانت نسبة 
الصوماليين )6%(. وقد أشار 97% تقريبًا ممن تم رصدهم أنهم يعتزمون التوجه نحو المملكة العربية السعودية. وظلت 
الوافدين انطلقوا من بوساسو.  المهاجرين  71% من  الرئيسية، حيث أن  المغادرة  منطقة بوساسو في الصومال نقطة 
وفي شهر فبراير، سافر فريق مصفوفة تتبع النزوح إلى المكال )محافظة حضرموت( لتنفيذ التخطيط األولي لحركة السكان 
المهاجرين، ومقابلة وكاالت األمم المتحدة األخرى في المكال وتزويدها باألرقام والحقائق، وإجراء زيارة ميدانية مع موظفي 
جمع بيانات مراقبة التدفق لمتابعة النقاط الساحلية التي يصل إليها المهاجرون والتي تقع بين المكال وشبوة، هذا باإلضافة 

إلى معرفة الطرق التي يسلكها المهاجرون عند وصولهم. 

مصفوفة تتبع النزوح

يمنيًا عاد من المملكة 
العربية السعودية

2,954 
مهاجرًا وصل إلى اليمن

9,624 
 أسرة ُأجِبرت على مغادرة 

منازلها في يناير

1,9562 

تخطيط حركة السكان المهاجرين هو عبارة عن أداة تعتمد على األدلة ومصممة لتحديد الخصائص االجتماعية والسكانية 
محل  الجغرافية  المنطقة  من  منطلقين  كانوا  والدولي سواًء  واإلقليمي  المحلي  المستوى  على  َحل  الرُّ لألشخاص 
التي  الرئيسية  التنقل  وطرق  لديهم  الضعف  أوجه  األداة  هذه  تحدد  كما  إليها،  متجهين  أو  لها  عابرين  أو  االهتمام 
البرامج بالمعلومات الالزمة لمنع حدوث  الزمام. وتهدف هذه األداة بشكل رئيسي إلى رفد  يسلكونها في منطقة 
التأثيرات السلبية للمخاطر الشائعة واكتشافها والحد منها؛ وتوقع االنتشار المحتمل لألمراض والمخاطر الصحية األخرى 
والمعنية  للحياة  المنقذة  التدخالت  وتنفيذ  تصميم  عملية  دعم  وكذلك  السائدة؛  البشري  التنقل  أنماط  أساس  على 

بالتأهب واالستجابة بالمواقع ذات األولوية في المنطقة الجغرافية محل االهتمام. 

مهاجرًا حصلوا على الوجبات والمواد 
غير الغذائية وحقائب النظافة

4,466

مهاجرًا تم فحصهم وتسجيلهم في 
نقاط االستجابة للمهاجرين 

1,831 

فردًا من المتأثرين باإلتجار بالبشر تم 
تزويدهم بالتدريب المهني

75

2 تم رصدهم في المحافظات الجنوبية

يمكنكم إيجاد جميع تقارير مصفوفة تتبع النزوح حول النزوح والهجرة هنا

إب  بمحافظة  المجتمعية  االستجابة  مركز  للسرطان في  العالمي  اليوم  أبريل   27 للهجرة في  الدولية  المنظمة  أحيت  وقد 
بالتنسيق مع مركز السرطان، حيث قدمت المنظمة الدعم النفسي االجتماعي لألطفال، باإلضافة إلى أنشطة اللعب ورفع 

الوعي لدى األسر حول حق األطفال باللعب.

https://dtm.iom.int/yemen
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أنشطة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن خالل شهر فبراير 2020 مدعومة من:

الجئة صومالية تحمل أحد أطفالها للصعود على القارب الذي سيحملها مع 
عائلتها من اليمن إلى بلدها، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية 

السامية لشؤون الالجئين. © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م/ رامي إبراهيم

تحت المجهر: مساعدة الالجئين الصوماليين في العودة إلى وطنهم

وأجرت المنظمة الدولية للهجرة تقييمًا في المكال للبدء برحالت العودة الطوعية لالجئين إلى بوساسو، األمر الذي قد يتطلب 
زيادة في عدد الموظفين وقدرات المكتب. وفي لقاء مع السلطات المحلية، ومنظمات األمم المتحدة، والمنظمات المحلية 
غير الحكومية، وممثلي الالجئين والمهاجرين على المستوى المحلي، تم التأكيد على احتياجات أخرى متعددة، تشمل حلول 
إدارة الحدود التكاملية، والدعم الصحي في الموانئ البحرية، وتعزيز التنسيق بين هيئة الموانئ وخفر السواحل والمنظمة 
الدولية للهجرة، وكذلك جمع البيانات حول اإلجراءات المتعلقة باأللغام، ودعم سبل العيش للناجين من اإلصابات الناجمة 
عن األلغام. وستقوم المنظمة الدولية للهجرة بتوسيع نطاق عملها في المكال بناًء على االحتياجات والخطط المحددة للبدء 

برحالت العودة الطوعية لالجئين من المكال إلى بوساسو.

"كانت الحياة جيدة ]في اليمن[ قبل الصراع، ولكن اآلن ليس 
عبدي  قاله  ما  بلدي"، هذا  إلى  العودة  آخر سوى  خيار  لدي 

نور، أٌب لخمسة أبناء.
السيارات،  غسل  من  يومه  قوت  يكسب  نور  عبدي  كان 
م مرحلُة مرضه بداء السكري، جعلت منه غير قادر  ولكن َتَقدُّ
على تحمل أعباء العمل. واستطرد عبدي نور مبينًا أن أسرته 
الممتدة في الصومال سيساعدونه على التأقلم مع مرضه 

وإعالة أبنائه. 
فعبدي نور هو واحد من العديد من الالجئين الذين تقطعت 
بهم السبل في اليمن، وساعدتهم المنظمة الدولية للهجرة 
القرن  بين  فالهجرة  الصومال.  وطنهم  إلى  العودة  في 
التاريخ. وتضم  العربي ضاربة في جذور  والخليج  اإلفريقي 
في  الصوماليين  لالجئين  سكاني  تجمع  أكبر  ثاني  اليمن 

العالم، حيث يبلغ عددهم ما يقارب 250,000 الجئي. 
سفره  سبب   – عامًا   25 العمر  من  البالغ   – عمرو  ويوضح 
والدي  "أخبرني  قائاًل:  2008م،  أسرته في  مع  اليمن  إلى 
ت أسرة عمرو  أن اليمن بلد عريق وينعم بالسالم". فقد مرَّ
بالكثير من المتاعب، وخشي والده بأن يلحق بهم المزيد من 
األذى في بلدهم واعتقد أنهم سيكونون بمأمن في الطرف 
المقابل من خليج عدن. ويقول عمرو: "كنا عشرة أبناء، ولكن 
الرعاية  إلى  االفتقار  بسبب  الصومال  في  ماتوا  منا  ستة 

الطبية، فقد كان العيش في الصومال أمرًا مؤلمًا." وعندما اندلع الصراع باليمن في عام 2015م، تقطعت السبل بكثير 
من المهاجرين والالجئين. فكما هو الحال مع اليمنيين، ال تعاني مجتمعات الالجئين والمهاجرين من أعمال االقتتال وانعدام 
أٌم شابة لثالثة  الوطأة عليهم. وتقول مدينة،  اليمن زادت من شدة  التي لحقت باقتصاد  الكبيرة  األمن فقط، ولكن اآلثار 
أطفال: "كان عليَّ التسول للنجاة. فبعض الناس يعطونني المال، وبعضهم ال يعطون، فقد كان أكبر مبلغ أجمعه في اليوم 

يصل إلى 2000 ريال يمني. وهذا يعني أنه بعض األيام كانت تمرُّ علينا دون أن نجد ما نأكل".
وتساعد المنظمة الدولية للهجرة الالجئين الصوماليين العالقين، مثل عبدي نور وعمرو، في العودة من اليمن إلى بالدهم. 
ل المنظمة الدولية للهجرة سفر الالجئين الصوماليين من ميناء  فمن خالل برنامج العودة الطوعية المشمول بالمساعدة، ُتَسهِّ
عدن في اليمن إلى ميناء بربرة ومن ثمَّ إلى وجهاتهم النهائية في الصومال. كما تقدم المنظمة الفحوصات الصحية لجميع 
بالتنسيق  العودة لالجئين  ذ جميع أنشطة دعم  وُتَنفَّ الرحلة.  إليهم خالل  يحتاج  لكل من  الطبيين  المرافقين  العائدين وتوفر 
احتياجات  وتلبي  المغادرة  قبل  المشورات  تقدم  والتي  الالجئين،  لشؤون  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  مع  الوثيق 

الحماية لجميع الالجئين الذين يختارون العودة إلى وطنهم. 
وأضاف عبدي نور:" ال ندري ما الذي سيحصل عند وصولنا إلى الصومال، ولكننا نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام".


