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المنظمة الدولية للهجرة

2020
النداء الشامل الصادر عن المنظمة 

الدولية للهجرة في اليمن*

* يشمل االستجابة 
لفيروس كورونا المستجد

155 مليون 
دوالر أمريكي 

5 مليون 
شخص 

906  حالة إصابة مبلغ عنها

لمحة عامة عن الوضع القائم

طبيب يقدم مشورة صحية في تعز، اليمن، في أحد المستشفيات المدعومة من المنظمة الدولية للهجرة © المنظمة الدولية للهجرة 2020م 

ينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل سريع في مختلف أنحاء اليمن، ومعدل الوفاة بالفيروس في البالد هو أحد أعلى 
المعدالت في العالم، حيث وصل إلى ما يقارب 25 بالمائة. ومن المحتمل أن أعداد الحاالت أعلى من تلك المبلغ عنها، 
بسبب انخفاض معدالت الفحص واإلبالغ في اليمن مقارنة بالدول األخرى. وفي ظل وجود 50 بالمائة فقط من المرافق 
الصحية تعمل بطاقتها التشغيلية الكاملة في البالد، فإن وباء كورونا قد اكتسح نظام الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تزداد 

شدة تأثير الوباء، ال سيما على المجتمعات النازحة التي تواجه لتوها تحديات الوصول إلى الخدمات الصحية.

245  حالة وفاة مبلغ عنها 273  حالة تعافي مبلغ عنها

أنشطة رفع الوعي

فردًا تم الوصول 
إليهم

374,170 
مركزان للعزل قيد 

اإلنشاء
مشورة طبية تم 

تقديمها

الدعم المقدم للمرافق الصحية 

2
خدمات الرعاية الصحية 

35,499
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تواصل فرق مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة عملها في رصد قيود التنقل المفروضة جراء كورونا 
ما  جميعها  برية،  حدود  منافذ  وثالثة  بحري،  منفد  وثالثة عشر  دولية،  فهنالك خمسة مطارات  البالد.  أنحاء  جميع  في 
تزال مغلقة أمام تحركات المواطنين، بينما توجد 11 نقطة عبور مفتوحة في تعز والبيضاء والجوف. فمن بين الخمسة 
المطارات الدولية المغلقة، تم فتح ثالثة منها أمام رحالت العمل اإلنساني والمواطنين اليمنيين العائدين.  ففي شهر 
يونيو، تم السماح لما يقارب 2,500 مواطن يمني بالعودة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة بمحافظة 

حضرموت. 

وتركز المنظمة الدولية للهجرة حاليًا على توسيع عملياتها لدعم المجتمعات التي تمر بحالة ضعف خالل هذه الفترة الحرجة. 
ولضمان استمرار تدفق المساعدات التي تقدمها المنظمة الدولية للهجرة دون انقطاع، تقوم المنظمة بتدوير الموظفين 
المحليين دخواًل وخروجًا من البالد. ويوجد حاليًا 25 موظفًا دوليًا في اليمن )12 في عدن، و 8 في مأرب، و 5 في صنعاء(. 
ومن الجدير بالذكر أن موظفين اثنين عادوا إلى صنعاء في 15 يونيو في أول رحلة إلى العاصمة منذ مارس. وتواصل 
المنظمة الدولية للهجرة الدعوة وسط نظام العمل اإلنساني إلى خيارات الرحالت الجوية المنتظمة )الدولية والمحلية( 
للسماح لمزيد من الموظفين  بالعودة وتخفيف العبء عن الفرق الحالية وزيادة أعداد الموظفين المتواجدين على أرض 

الواقع.

تحديات الهجرة 

قيود التنقل المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد 

سقطرى

* تم إغالق المنافذ الحدودية جزئيًا، مع استثناء المواد اإلنسانية  
  والرحالت اإلنسانية إلى عدن.

مفتاح الخارطة* 

حدود بحرية غير رسمية  حدود برية غير رسمية

حظر تجوال 

منفذ جوي 

نقطة حدود برية

نقطة حدود بحرية

نقطة عبور داخلية

حاالت كوفيد-19 مبلغ عنها
2401005025

األمراض  بنشر  ووصمهم  للمهاجرين  المعادية  المشاعر  زيادة  إلى  اليمن  في  المستجد  كورونا  فيروس  من  الخوف  أدى 
وممارسات السياسات المؤدية ضدهم. وفي هذا الوقت – أكثر من أي وقت مضى – يتعرض المهاجرون في اليمن لألخطار 
المتزايد المتعلقة بالعنف والنقل القسري واالعتقال واالحتجاز. كما أنهم يواجهون تحديات الحصول على الخدمات األساسية. 
وتواصل المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تسجيل طفرة في حوادث االعتقال واالحتجاز التعسفيين، والنقل القسري إلى 
المواقع التي يصعب الوصول إليها أو مناطق الخطوط األمامية، وانخفاض أو منع الوصول إلى الخدمات األساسية، والحجر 

الصحي في ظروف ال تتطابق مع أدنى معايير الصحة العامة.
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إلى  الشمالية  المحافظات  من  قسرًا  وُنقلوا  مهاجر   1,500 بنحو  يقدر  ما  السلطات  اعتقلت  الماضيين،  الشهرين  فخالل 
المحافظات الجنوبية. ويشمل هؤالء  النساء والفتيان والفتيات، ويحتاج عدد منهم إلى الرعاية الطبية نتيجة لألمراض التي 
أصيبوا بها أثناء االحتجاز أو اإلصابات بطلقات نارية. وفي مدينة عدن، رصدت المنظمة الدولية للهجرة زيادة ملحوظة في عدد 
المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على مدى الشهرين الماضيين، حيث أصبح المهاجرون عالقين في عدن نتيجة القيود 
المفروضة على الحركة وجراء استمرار عمليات الترحيل/النقل القسري من المحافظات الشمالية. ويوجد أكثر من 4,000 مهاجر 
يعيشون في ظروف صعبة للغاية، معظمهم في الشارع دون مأوى ويكافحون من أجل الحصول على الحد األدنى من 
الطعام والمياه والخدمات األساسية. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة مع السلطات لضمان حصول المهاجرين، كغيرهم من 
السكان في عدن، على الخدمات الصحية األساسية. وفي الوقت ذاته، تقوم المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها بتوسيع 
نطاق أنشطة التوعية المتنقلة إليصال المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وتقديم المساعدات الصحية، والمواد 

اإلغاثية األساسية، واإلحالة إلى المزيد من الخدمات.

أدت الرقابة المشددة على الحدود في نقاط الوصول والمغادرة في جيبوتي واليمن، وبدرجة أقل في الصومال، إلى حدوث 
انخفاض شديد في أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليمن. فقد انخفض عدد الوافدين بنسبة ٪94 في مايو 2020 مقارنًة 
بتلك خالل نفس الفترة من عام 2019. وفي عام 2019م، كان المتوسط الشهري للمهاجرين الوافدين إلى اليمن يقرب من 

12,000 شخص. وحتى هذه اللحظة من شهر يونيو، تم تسجيل وصول 271 مهاجر قدموا بشكل رئيسي من الصومال.

أوجه القلق
زيادة االعتداء الجسدي 

وسوء المعاملة 
والتحرش ضد المهاجرين

زيادة الوصمة ضد المهاجرين 
والتضحية بآليات التكيف القائمة 

)تضامن المجتمع المحلي مع 
المهاجرين(

زيادة االعتقال والنقل القسري إلى 
مناطق تفتقر إلى الخدمات مما 

يؤدي إلى التعرض لخطر المجاعة 
والمرض وسوء المعاملة.

5,000

10,000

15,000

20,000

2019

2020

1,195
وافد

18,904
وافد

مايوأبريلمارسفبرايريناير

أعداد المهاجرين الوافدين خالل العامين 2019 و 2020م

1.  يجب أال يتم استغالل جائحة فيروس كورونا لخدمة أولويات األمن القومي للدولة مثل وضع المهاجرين في مخيمات أو 
احتجازهم أو نقلهم أو ترحليهم.

2. يجب إتاحة المجال بشكل غير مشروط أمام العاملين في المجال اإلنساني للوصول إلى جميع األشخاص المحتاجين.

3. يجب اإلفراج عن المهاجرين المحتجزين.

4. يجب توفير الممر اآلمن والحماية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.

5. يجب التوقف عن الخطاب الذي يلقي باللوم على المهاجرين ويجعلهم سببًا لجائحة فيروس كورونا المستجد.

نقاط الدعوة الرئيسية للمنظمة الدولية للهجرة
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رفع مستوى الوعي لدى المهاجرين حول فيروس كورونا المستجد في مدينة عدن، اليمن © رامي إبراهيم/ المنظمة الدولية للهجرة 2020م

تأثير فيروس كورونا المستجد على الهجرة

لحج

عدن

الحديدة

 أمانة العاصمة

مفتاح الخارطة

مهاجرون عالقون 

حوادث ضد مهاجرين 

طرق هجرة نشطة 

طرق هجرة غير نشطة 

مأرب

عدد غير معروف من المهاجرين العالقين في 
لحج ألن الطريق إلى عدن مغلق 

مهاجرون مرحلون من محافظات شمالية 
يسعون للحصول على مأوى

اعتقاالت ونقل قسري لمحافظات أخرى 
حوادث عنف ضد المهاجرين

حوادث عنف ضد المهاجرين
نقل قسري الى محافظات اخرى

الجوف
اعتقاالت ونقل قسري إلى محافظات أخرى
حوادث عنف ضد مهاجرين
ما يقارب 800 مهاجر معتقلين في مراكز الحجر الصحي

حضرموت
نقل قسري من مديرية 
العبر إلى الصحراء

اليمن

 المملكة العربية السعودية

إثيوبياالصومال

جيبوتي

صعدة
25,000 مهاجر عبروا الحدود إلى داخل المملكة 

العربية السعودية
4,000 مهاجر عالق في الغار

3,000 مهاجر عالق في الرقو
حجر صحي قسري في مديريات مختلفة
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أهداف االستجابة 

اإلبالغ بالمخاطر 
والمشاركة المجتمعية

378,000
مستهدف

الوقاية من العدوى 
ومكافحتها 

 150,000
مستهدف

إدارة الحاالت واستمرارية 
الخدمات األساسية

 150,000
مستهدف

معالجة التأثيرات 
االجتماعية واالقتصادية

 50,000
مستهدف

الحماية

 86,000
مستهدف

رصد األمراض

 120,000
مستهدف

إدارة المخيمات وتنسيق 
انشطتها

 51,000
مستهدف

مصفوفة تتبع النزوح

 1,100,000
مستهدف

لفيروس كورونا  التأهب واالستجابة  بتوسيع نطاق أنشطة  للهجرة منذ شهر مارس وبشكل سريع  الدولية  المنظمة  تقوم 
المستجد وذلك لتلبية احتياجات الفئات السكانية المتنقلة – المتمثلة بالنازحين والمهاجرين – والمجتمعات المستضيفة لها. 
متنقلة في مجالي  المنظمة مستمرة من خالل تسع فرق  تنفذها  التي  القطاعات  اإلنسانية متعددة  األنشطة  تزال  وما 

الصحة والحماية و 36 مرفقًا صحيًا في مختلف أنحاء البالد وفي 63 موقعًا للنازحين داخليًا.

استجابة المنظمة الدولية للهجرة

حضرموت

المهرة

شبوة

صعدةالجوف

عمران

حجة

ذمار

تعز

 إب

لحجالبيضاء
عدن

أبين

 أمانة العاصمة

 الحديدة

ريمة

 المحويت

الضالع

مأرب

سقطرى
درجة التعرض لخطر األمراض المعدية بحسب المديرية*

  درجة حرجة من التعرض للخطر
 درجة شديدة من التعرض للخطر

 درجة كبيرة جدًا من التعرض للخطر

ال يوجد موقع الستضافة النازحين
 درجة ُدنيا أو ثانوية من التعرض للخطر

 درجة كبيرة من التعرض للخطر
 درجة متوسطة من التعرض للخطر

* كتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها - اليمن

 مفتاح الخريطة

المرافق الصحية موزعة حسب المحافظة

مواقع استضافة فرق التوعية / الفرق الطبية المتنقلةمراكز الرعاية الصحية الثانوية مراكز الرعاية الصحية األولية

تعز

513شبوة

221لحج

16 53

1البيضاء

22إب

1صعدة

الجوف

 أمانة العاصمة

2الضالع

2

1

مأرب

عدن

11أبين

3425

3

مكتب فرعي المكتب الرئيسي

مايو 2020
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تقوم المنظمة الدولية للهجرة بدعم 32 مرفقًا صحيًا وتسع 
فرق طبية متنقلة في محافظات أبين والجوف وعدن والبيضاء 
والضالع وأمانة العاصمة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز. 
ومن خالل هذه المرافق الصحية، حصل 35,499 شخصًا على 
الخدمات الصحية، مما يضمن إمكانية حصول الفئات السكانية 
المتأثرة، خالل جائحة كورونا، على الرعاية الصحية األساسية، 
النفسي  والدعم  العقلية  الصحة  وخدمات  الكوليرا،  وعالج 

االجتماعي، وكذلك العمليات الجراحية الصغرى الكبرى.

إدارة الحاالت واستمرارية الخدمات

تعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع كتلة الصحة 
والسكان،  العامة  الصحة  ووزارة  العالمية  الصحة  ومنظمة 
بناء  حاليًا  ويجري  والفحص.  الوقاية  أنشطة  لتنسيق  وذلك 
محافظة  النزوح في  مواقع  أكبر  من  اثنين  عزل في  مركزي 
العدوى  انتقال  معدالت  من  الحد  في  وللمساهمة  مأرب. 
في أوساط المجتمعات بمختلف أنحاء اليمن، تقوم المنظمة 
الدولية للهجرة بإنشاء نقاط لتصنيف الحاالت  في 12 مرفقًا 
صحيًا. كما يجري تدريب العاملين الصحيين على إدارة حاالت 
فيروس كورونا المستجد، و التعرف عليها، وتدابير الوقاية من 
العدوى ومكافحتها: فقد تم تدريب 41 عاماًل صحيًا )23 رجاًل 
عاماًل   255 لتدريب  اآلن، مع وجود خطط  امرأة( حتى   18 و 
أعضاء  81 من  كما حصل  ويوليو.  يونيو  صحيًا في شهري 
معدات  على  للهجرة  الدولية  للمنظمة  الميداني  الفريق 
يتماشى  بما  اليومية  الشخصية لتسهيل األنشطة  الوقاية 

مع بروتوكوالت الوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

الوقاية من العدوى ومكافحتها

في إطار الجهود الرامية للعمل بمنهجيات الحماية المجتمعية 
في المواقع المدعومة من المنظمة الدولية للهجرة، قامت 
الحماية  حول  توعوية  وحمالت  تشاورات  بإجراء  المنظمة 
المجتمعية في موقعي نزوح بمأرب. وفي الوقت ذاته، قامت 
والمالحظات  اآلراء  بجمع  والشركاء  للهجرة  الدولية  المنظمة 
من ممثلي المجتمعات في المواقع التي تدعمها المنظمة 
حول جدوى تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد وتقييم 
العوائق أمام اإلحاالت واالستجابة، مع تحديث خريطة الخدمات 

وطرق اإلحالة. 

إدارة المخيمات وتنسيق انشطتها

تدعم الفرق الصحية المتنقلة والثابتة التابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة جهود ترصد األمراض، وستقوم باإلبالغ عن الحاالت 
خالل  من  المستجد  كورونا  بفيروس  إصابتها  في  المشتبه 
وذلك  كورونا،  لوباء  المخصص  الصحة  لكتلة  الساخن  الخط 
به  المعمول  األمراض  ترصد  بروتوكول   مع  يتماشى  بما 
في اليمن. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، لم تواجه الفرق 
المتنقلة للمنظمة الدولية للهجرة أي حاالت مصابة بفيروس 

كورونا المستجد.

د األمراض ترصُّ

اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية 

وتعز  عدن  في  النظافة  لتعزيز  حملة   825 إلى  إضافة 
يركز  فيديو  بإنتاج  للهجرة  الدولية  المنظمة  قامت  وشبوة، 
المستجد، ونشرته  كورونا  فيروس  انتقال  منع  تدابير  على 
يمني   350,000 بوك، حيث وصل ألكثر من  الفيس  على 
في مختلف أنحاء البالد. كما تم أخذ الرسائل الصوتية من 
الفيديو ونشرها على القنوات اإلذاعية اليمنية، حيث ُتذاع 
هذه الرسائل ثالث مرات في اليوم لمدة 15 يومًا على 34 

قناة إذاعية، منها 28 قناة تغطي كامل البالد. 

قامت المنظمة الدولية للهجرة بتقديم المواد اإلغاثية إلى 
نقاط  خالل  من  وصنعاء  ومأرب  عدن  في  مهاجر   1,297
االستجابة للمهاجرين والفرق المتنقلة واألسر المستضيفة. 
في  للمهاجرين  مجتمعية  حماية  مناطق  ثمان  إنشاء  وتم 
كورونا  فيروس  حاالت  بعزل  السماح  أجل  من  مأرب، 
للمهاجرين  االستجابة  ألنشطة  التنسيق  ويتم  المستجد. 
المتعدد  القطاع  خالل  من  وإدماجهم  بحقوقهم  والمناداة 
المنظمة  قيادته  في  تشارك  والذي  والمهاجرين،  لالجئين 

الدولية للهجرة.

الحماية

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن مدعومة من: 


