
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن  
المنظمة الدولية للهجرة

يوليو - سبتمبر 2020م
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تدفقات الهجرة بين القرن األفريقي واليمن – 2020م
ظل عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن منخفضًا للغاية خالل الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020م، حيث تم تسجيل 1,500 ونيف مهاجرًا وافدًا مقارنًة 

بنحو 23,400 مهاجر خالل نفس الفترة من العام 2019م. ومع ذلك، ما يزال وضع المهاجرين في اليمن غير مستقر.

ونظرًا ألن جائحة فيروس كورونا المستجد تزيد من عوائق التنقل داخل اليمن وخروجًا منه ودخواًل إليه، فقد تقطعت السبل بالمزيد من المهاجرين وأصبحوا 
أكثر عرضة لالعتقال واالحتجاز والنقل القسري، ناهيك عن خطر اإلصابة بـفيروس كورونا. وفي ظل محدودية الوصول إلى الخدمات وانخفاض األعمال 
الخيرية المحلية، ُيضطر المهاجرون إلى االعتماد على المهربين للحصول على الدعم لعدم قدرتهم على العبور إلى المملكة العربية السعودية أو العودة 
ر المنظمة الدولية للهجرة أن ما ال يقل عن 14,500 مهاجر تقطعت بهم السبل في مراكز عبور المهاجرين الرئيسية في المحافظات  إلى ديارهم. وُتَقدِّ
عدن ومأرب وصنعاء وصعدة، ومن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير. ويعيش المهاجرون في ظروف مزرية، حيث ينام الكثير منهم في العراء 
أو في مباٍن مهجورة وخطيرة. كما يفتقر المهاجرون إلى الوصول إلى الخدمات األساسية مثل الرعاية الصحية أو المياه النظيفة أو الصرف الصحي 
اآلمن، وهذا األمر ُيَشكِّل مصدر قلق رئيسي في الوقت الذي تزداد فيه احتمالية انتشار الموجتين الثانية والثالثة من عدوى فيروس كورونا المستجد على 
مستوى المجتمع. وكان الطلب الرئيسي للمهاجرين إلى المنظمة الدولية للهجرة وشركائها في الميدان هو مساعدتهم على العودة بأمان إلى ديارهم.

ر المنظمة الدولية للهجرة أن آالف المهاجرين يخضعون لشكل من  وفي الحين الذي َيصُعب فيه تقديم صورة دقيقة عن احتجاز المهاجرين في اليمن، ُتَقدِّ
أشكال االحتجاز. وبحسب ما ورد، هناك عدد من مواقع احتجاز المهاجرين في المحافظات الشمالية تديرها السلطات المحلية التي ال تلتزم بتوفير الحد 
األدنى من مستويات المعيشة والدعم والرعاية، بما في ذلك المساعدة القانونية. ومن بين هذه المواقع، غالبًا ما يتم نقل المهاجرين قسرًا إلى مرفق 
احتجاز المهاجرين التابع لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء، أو مباشرًة إلى المحافظات الجنوبية عند دفع »رسوم الخروج«. ففي مرفق 
االحتجاز التابع للمصلحة في صنعاء، تقدم المنظمة الدولية للهجرة المساعدات اإلنسانية والصحية األساسية كجزء من جهود إنقاذ األرواح. وقد احُتِجز 
1,090 مهاجرًا في صنعاء حتى حلول نهاية سبتمبر، وهم يعيشون في ظروف بائسة للغاية. وفي هذا الربع، وعلى الرغم من جهود المناصرة رفيعة 
المستوى مع السلطات المحلية، تم إحضار حوالي 2,000 مهاجر إلى صنعاء من مواقع االحتجاز في محافظتي صعدة والجوف في الشمال، وتم نقل 
أكثر من 3,160 مهاجرًا )5,641 منذ يناير 2020م( إلى الجنوب في إطار عملية النقل القسري الُمَمنهج للمهاجرين عبر الخطوط األمامية. وعالوة على ذلك، 

تشير التقارير إلى وجود آالف المهاجرين العالقين في الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وفي الجنوب، تم تعليق برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة منذ بداية الوباء بسبب قيود التنقل المرتبطة بفيروس كورونا 
المستجد والمخاوف األمنية المتعلقة بهجرة العودة. فعلى مدى األشهر الثالثة الماضية، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتكثيف المفاوضات مع حكومة 
إثيوبيا الستئناف رحالت العودة اإلنسانية الطوعية للمهاجرين اإلثيوبيين المغادرين من عدن. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة مع الحكومة اإلثيوبية 
لتسهيل قيام فريق قنصلي بإجراء زيارة إلى عدن للتحقق من الجنسية، وهذا التحقق يعد خطوة ضرورية الستئناف  رحالت العودة. وفي الشمال، ال 
يوجد أي تقدم حتى اللحظة في الحوار مع السلطات المحلية بشأن العودة من صنعاء بسبب عدم قبولهم بتطبيق الحد األدنى من المعايير الدولية، مثل 

القبول بمسألة »الطوعية«، على الرغم من المشاركة المكثفة وجهود المناصرة من المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع اإلنساني.

+967 739 888 922 iomyemenpsu@iom.inthttp://www.iom.int/countries/Yemenتابعونا على

مهاجران تقطعت بهما السبل يجلسان على جانب الطريق في عدن © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م
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طرق الهجرة بين القرن اإلفريقي واليمن

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 ُنِقلوا قسرًا من محافظات أخرى،
 وقد تقطعت بهم السبل ويحتاجون للمساعدة.

 اعتقاالت ونقل قسري إلى محافظات
أخرى
حوادث عنف ضد المهاجرين

العنف ضد المهاجرين
نقل قسري إلى محافظات أخرى

احتجاز المهاجرين

الجوف
اعتقاالت ونقل قسري إلى محافظات أخرى
حوادث عنف ضد المهاجرين

اليمن

 المملكة العربية السعودية

إثيوبياالصومال

جيبوتي

صعدة
الحجر الصحي القسري

االعتقال واالحتجاز والنقل القسري إلى المحافظات 
الجنوبية

حوادث وفاة في البحر

اتجاهات الهجرة 
سجلت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة هذا الربع وصول 1,505 مهاجر إلى اليمن قِدموا من جيبوتي )839( والصومال 
)666(، وهذا الرقم يشكل انخفاضًا بنسبة ٪94 تقريبًا مقارنًة بأعداد المهاجرين بنفس الفترة من العام 2019م، وانخفاضًا بنسبة ٪59 مقارنًة 

بالربع الثاني من العام 2020م. 

فقد كان المهاجرون في اليمن سابقًا قادرين على التماس الدعم من المجتمعات اليمنية المحلية، ال سيما الغذاء والمياه والمأوى المؤقت، 
ولكن انهار هذا الشكل من المساعدات تقريبًا منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد. وفي ظل هذه الظروف المعادية للمهاجرين بشكل 
متزايد، شهدت المنظمة الدولية للهجرة – بين يوليو وسبتمبر – زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى بلدانهم 
األصلية. ولكن في ظل توقف برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة منذ بداية الوباء في الجنوب، يعتمد المهاجرون في اليمن 
على المهربين للعودة. وخالل هذا الربع، عاد 2,768 مهاجرًا، غالبيتهم من اإلثيوبيين، إلى القرن األفريقي عبر جيبوتي، حيث سافروا على 
متن قوارب بالكاد تصلح لإلبحار من لحج، وهي نفس النقطة التي كان يصل إليها الكثير من المهاجرين إلى اليمن. وتعد هذه الرحلة خطيرة، 
ويذكر المهاجرون أنهم أجبروا على السباحة للوصول إلى شواطئ جيبوتي ثم اضطروا للسير عبر الصحراء لمواصلة رحلتهم. ففي األسبوع 
األول من أكتوبر، تم العثور على ثمانية مهاجرين ماتوا غرقًا على سواحل جيبوتي، وفي األسبوع التالي، ُعِثر على اثني عشر مهاجرًا لقوا 
حتفهم بعد أن رماهم المهربون من القارب. وتقدم المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي المساعدة الطارئة )الرعاية الطبية والغذاء والمياه 
والخيام(، ولكن هذه المساعدة بالكاد تلبي االحتياجات الكبيرة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن منذ بداية الوباء وكذلك أولئك 

الذين يحاولون العودة إلى إثيوبيا.

وفي شمال صعدة، حيث من المعروف أن عددًا كبيرًا من المهاجرين يتجمعون استعدادًا لعبورهم النهائي إلى المملكة العربية السعودية، 
لكنهم يواجهون بشكل متزايد خطر االعتقال واالحتجاز من قبل السلطات، أو الوقوع في مناطق الصراع ، أو التعرض للتمييز والوصم من 
المجتمعات المستضيفة. ظلت هذه المخاطر تتصاعد خالل العام 2020م، حيث ساد بين المجتمعات اليمنية الخطاب التمييزي القائل بأن 
المهاجرين يحملون فيروس كورونا المستجد. وبحسب ما ورد، فإن المهاجرين المحتجزين الذين يستطيعون دفع تكاليف إطالق سراحهم يتم 
حملهم في شاحنات ونقلهم إلى محافظات أخرى حيث ُيتركون في مناطق منعزلة في ضواحي المدن، مالم فإنهم ُينقلون قسرًا إلى مرفق 

االحتجاز التابع لمصلحة الهجرة في صنعاء.

https://www.iom.int/news/twelve-more-african-migrants-dead-others-missing-horn-africa
https://www.iom.int/news/eight-african-migrants-dead-several-injured-horn-africa
https://www.iom.int/news/twelve-more-african-migrants-dead-others-missing-horn-africa
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خصائص المهاجرين

المهاجرون الوافدون في عامي 2019 و 2020 م

على الرغم من االنخفاض الكبير في أعداد الوافدين إلى اليمن بين الربعين الثاني والثالث من عام 2020م، إال أن خصائص المهاجرين 
لم تتغير، حيث كان 87 في المائة من المهاجرين إثيوبيين، و 13 في المائة من الصوماليين. وغالبية المهاجرين هم من الفتيان أو الرجال 
ذوي المستوى التعليمي المنخفض وغالبًا ما يشيرون إلى عدم معرفتهم بالصراع في اليمن أو فيروس كورونا المستجد. ونتيجة لذلك، 

أفاد العديد من الوافدين بأنهم لم يتخذوا أي إجراءات احترازية أثناء رحلتهم.

ما يزال المهاجرون في اليمن يواجهون أفظع أشكال االنتهاكات على أيدي المهربين والمتاجرين بالبشر، بما في ذلك العنف الجنسي، 
والعنف القائم على النوع االجتماعي، والتعذيب، واالختطاف البتزاز الفدية، والعمل القسري، والعنف الجسدي. وتعد النساء والفتيات 
أكثر عرضة للوقع كضحايا لالتجار واالعتداء الجنسي. وتتفاقم هذه المخاطر أيضًا بسبب أعمال االقتتال المسلح التي تتركز حول محافظات 
شبوة وأبين والبيضاء والجوف ومأرب وصعدة، والقيود الداخلية على التنقل بسبب وباء كورونا والتي تؤثر على حركة المهاجرين. وينتج 
عن هذه العوامل زيادة عدد المهاجرين الذين تتقطع بهم السبل أو ُيحصرون لفترات طويلة في مناطق دون مساعدة مع احتمال تعرضهم 

لخطر اإلصابة أو القتل.

عالوًة على ذلك، ونظرًا ألن التباعد االجتماعي، وممارسات النظافة الشاملة، والوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي ليست خيارًا 
متاحًا للمهاجرين في كثير من األحيان، فإنهم أكثر عرضة لإلصابة باألمراض المعدية والمنتقلة عبر المياه، مع حرمانهم في الوقت نفسه 

من الوصول إلى المرافق الصحية.

مهاجرون عالقون اتخذوا مبنًى مهجورًا مأوًى لهم في عدن © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م/ رامي إبراهيم
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تفاصيل الوافدين في الربع الثالث
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https://dtm.iom.int/yemen :يمكن االطالع على أحدث التقارير حول الهجرة الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في هذا الرابط

https://dtm.iom.int/yemen
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أصوات المهاجرين

»ليس لدي مكانًا ألسكن فيه، وال أستطيع النوم، وال أملك الطعام؛ نفتقر لكل شيء يوميًا. نحن متعبون، متعبون جدًا. ال طعام وال 
ماء وال شيء. لكي ننام،  نستخدم الكراتين وننام عند إشارات المرور ]بالقرب من الدوار[. ذهبت إلى صنعاء وأعادوني إلى عدن. علينا 
مغادرة هذا البلد. ال يريدوننا في صنعاء، وال يريدوننا في عدن، لذا علينا المغادرة. يجب أن ُيفَتح المطار حتى نتمكن من المغادرة. نتعرض 
للضرب في المطاعم. في السابق كان كل شيء على ما يرام لكنهم اآلن يضربوننا. يقولون: )اخرج، اخرج، اخرج! كورونا، كورونا ، كورونا! 

اخرج، اخرج! لن نعطيك الطعام! اذهب! كورونا. ال نقدم الطعام وال الماء!( ال أريد أن أبقى في عدن، أريد المغادرة«.

»عمري ثمانية عشر عامًا، أتيت من إثيوبيا ولدي أسرة مكونة من سبعة أفراد. كنت أرغب في الحصول على مستقبل أفضل وقررت 
أن أذهب إلى المملكة العربية السعودية. كنت آمل أن أحصل على وظيفة وأتمكن من إرسال األموال إلى أسرتي. على متن القارب 
في رحلتي من إفريقيا إلى اليمن، شاهدت الموت ألول مرة في حياتي. مات اثنان من أصدقائي خالل تلك الرحلة البحرية. كان علينا 
جميعًا في القارب أن نحزن بصمت. عندما وصلنا إلى البر، أخذنا مهربون آخرون. اعتقدت أنهم سيساعدوننا في الوصول إلى السعودية 
لكنهم احتجزونا بداًل من ذلك. كانوا يضربوننا كل يوم البتزاز الفدية، ولن يطلقوا سراحنا حتى نتمكن  من جمع ما  يكفي من المال من 
عائالتنا. بالنسبة للنساء، كان الوضع أسوأ. وقبل أن يعتقلنا المهربون، كنت قد ِشكت شوكًة صغيرة في قدمي لكني لم أفكر في األمر 
كثيرًا. لكن عندما تركنا المهربون بعد أن دفعنا لهم المال وبدأنا بالسير إلى عدن، بدأت تؤلمني كثيرًا، فبالكاد كنت أستطيع المشي، وبدأ 
أصدقائي بمساعدتي. ثم التقينا بسيارة بيضاء على الطريق. كنا قلقين من أنه سيتم القبض علينا مرة أخرى، ولكنها كانت للمنظمة 

الدولية للهجرة. عالجوا قدمي الملتهبة. اآلن، أنا هنا في عدن، أنتظر العودة إلى إثيوبيا.«

»عندما رأيت أصدقائي يعملون في المملكة العربية السعودية ويصبحون أغنياء، حتى أنهم يشترون المنازل، قررت االنضمام إليهم. كنت 
بحاجة لفعل شيء ما إلنهاء الفقر الذي تعيش فيه أسرتي. غادرت المنزل منذ عامين تقريبًا. أواًل، سافرت إلى أديس أبابا، ثم إلى الصومال 
ا على اتصال بمهرب قابلناه في الصومال. ثم سافرنا إلى اليمن عن طريق البحر، حيث استغرق ذلك يومًا كاماًل تقريبًا. نزلنا  بالسيارة. ُكنَّ
على الشاطئ وركبنا فورًا سيارة ظلت تمشي بنا لمدة ثالثة أيام أخرى حتى وصلنا إلى صعدة. في صباح اليوم التالي، بدأنا بالمشي 
إلى الحدود في الساعة 8:00 صباحًا. وعندما كنا نجلس في منطقة جبلية بالقرب من الحدود وكنت أتحدث على هاتفي المحمول، أعتقد 
أن أحدهم سمعنا ألنه تم إطالق النار علينا بشكل مفاجئ. أصبت في منطقة أعلى الفخذ وهرعت إلى المستشفى حيث مكثت ثماني 
ليال. كنت في غيبوبة ولكن بطريقة ما انتقلت إلى صنعاء. عندما استيقظت، كنت ال أزال في حالة صحية سيئة ولم يكن لدي نقود لدفع 
تكاليف الرعاية الصحية. سمعت أن المنظمة الدولية للهجرة يمكنها إعادة المهاجرين، لذا قدمت إلى مركزهم. كنت وحدي وبحاجة للمساعدة. 
اآلن، يقدمون لي الرعاية الصحية والطعام والمأوى. لكني أريد العودة إلى عائلتي وبلدي. ولمساعدة مجتمعي، أنا على اتصال مع عائلتي 
وأصدقائي وأحذرهم دائمًا من القيام بهذه الرحلة. إنها خطرة وتعرض حياتك للخطر. أخبرت زوجتي عن حالتي الصحية وهي قلقة للغاية وتريد 

مني العودة إلى المنزل. فمشكلتي الكبرى اآلن هي أنني بحاجة للعودة إلى داري«.

مهاجر شاب يجلس في مبنى مهجور يأوي فيه بعدن © المنظمة الدولية للهجرة، 2020 / رامي إبراهيم

فيكرو ، عدن

مالكو ، عدن

ِجبري، صنعاء

* تم تغيير جميع األسماء لحماية هوية األشخاص الذين تمت مقابلتهم.
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استجابة المنظمة الدولية للهجرة  للمهاجرين في اليمن خالل 2019م

تهدف المنظمة الدولية للهجرة في اليمن إلى ضمان دمج تدخالت 
بحيث  المستجد،  كورونا  لفيروس  االستجابة  في  والحماية  الصحة 
يشمل ذلك جميع الفئات السكانية، بما فيهم المهاجرون بغض النظر 

عن وضعهم. وتشمل التدخالت:

واصلت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تقديم المساعدات في مجال الصحة والحماية عبر مراكز المهاجرين التابعة للمنظمة والعيادات 
التي تدعمها، والفرق المتنقلة في مراكز العبور الرئيسية على طول طرق الهجرة وعند نقاط الوصول على الساحل الجنوبي. ونظرًا ألن 
ة )مثل محافظة صعدة(،  المساحة التشغيلية في الشمال ما تزال محصورة، مما يمنع الوصول إلى المناطق التي توجد فيها احتياجات ُمِلحَّ

فإنه ال يمكن للمنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تنفيذ معظم أنشطة مساعدة المهاجرين.

ر أن أكثر من 4,000 مهاجر تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء المحافظة، حيث يعيش الكثير منهم هناك ألكثر من ستة  وفي مأرب، ُيَقدَّ
أشهر، غير قادرين على مواصلة رحلتهم شمااًل بسبب القيود المفروضة على التنقل على طول الطرق الرئيسية. باإلضافة إلى ذلك، يعد 
أكثر من 500 مهاجر عرضة لخطر اإلخالء في مأرب بسبب عدم قبول المجتمع المحلي لوجودهم. ويقدم فريق الحماية التابع للمنظمة الدولية 
للهجرة – بالتنسيق مع أطباء بال حدود والشركاء على األرض – المساعدة المتنقلة من خالل توزيع مواد اإلغاثة، وتقديم اإلحاالت الصحية 

والمساعدات النقدية واإلرشاد النفسي.

وفي عدن، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 5,000 مهاجر تقطعت بهم السبل في مدينة عدن ويعيشون في ظروف حرجة، وبحاجة ماسة 
إلى العودة إلى ديارهم. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على توسيع نطاق المساعدات من خالل توزيع قسائم الطعام، وتسجيل المهاجرين 
في مبادرة النقد مقابل العمل المقرر أن تبدأ في أكتوبر بالتعاون مع صندوق النظافة المحلي التابع للحكومة. وستقدم هذه المبادرة 
مساعدة مؤقتة للمهاجرين خالل فترة انتظارهم لرحالت العودة اإلنسانية الطوعية. وعالوة على ذلك، ومع إعادة االفتتاح الجزئي لمطار عدن 
ومطارات أخرى في سبتمبر، تمكنت المنظمة الدولية للهجرة من مساعدة ثمانية مهاجرين من جنسيات مختلفة، من الهند وبنغالدش ومصر 
والمغرب، للعودة إلى ديارهم. وبالتنسيق مع المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وحكومة الصومال، تجري االستعدادات 

الستئناف العودة الطوعية المشمولة بالمساعدة لالجئين الصوماليين ليتم نقلهم من عدن إلى بربرة بالصومال.

وما يزال النطاق التشغيلي للجهات اإلنسانية الداعمة للمهاجرين محدود في اليمن، ونتيجة لذلك، هناك حاجة لقيام الجهات اإلنسانية 
الفاعلة األخرى بدعم الجهود المبذولة لالستجابة لالحتياجات الملحة التي يواجهها المهاجرون.

االستجابة المتكاملة لفيروس كورونا المستجد 

توزيع المواد اإلغاثية األساسية على المهاجرين خارج مدينة مأرب © المنظمة 
الدولية للهجرة، 2020م

النظافة والوقاية الصحية والتوعية

مراقبة الحماية المستمرة لمخاطر الحماية واالنتهاكات

دعم وزارة الصحة العامة والسكان

كورونا  بفيروس  الميدانيين  الموظفين  توعية 
المستجد وتزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية

موظفة لدى المنظمة الدولية للهجرة تقيس درجة حرارة المهاجرين عند وصولهم إلى نقطة االستجابة للمهاجرين في عدن © المنظمة 
الدولية للهجرة، 2020م/ رامي إبراهيم
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مواقع أنشطة المنظمة الدولية للهجرة لمساعدة المهاجرين

رسائل المناصرة الرئيسية

iomyemenpsu@iom.inthttp://www.iom.int/countries/Yemenتابعونا على
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مرافق صحية ثابتة تدعم المهاجرين

نقاط رصد تدفق تابعة 
لمصفوفة تتبع النزوح

فرق طبية متنقلة 

نقاط استجابة للمهاجرين 

�

مفتاح الخريطة

اليمن

صعدة 
الجوف

مأرب 

البيضاء

عدن 

لحج

شبوة 
أمانةحضرموت

 العاصمة 

مهاجرًا حصلوا على المشورات الصحية

مهاجر حصلوا على دعم الحماية

تقارير شهرية داخلية لمراقبة الحماية صدرت بالتنسيق مع الشركاء

اجتماعات تشاورية حول خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين

استجابة المنظمة الدولية للهجرة يوليو إلى سبتمبر 2020 

11,147

12,308

3
3

أغسطس
2,311

3,452

1

1

يوليو 
4,130

 3,802

1

1

مهاجرًا حصلوا على المشورات الصحية

مهاجر حصلوا على دعم الحماية

تقارير شهرية داخلية لمراقبة الحماية صدرت بالتنسيق مع الشركاء

اجتماعات تشاورية حول خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين في اليمن

سبتمبر
4,706

5,054

1

1

تحث المنظمة الدولية للهجرة السلطات في الشمال على السماح بالوصول المستقل إلى المناطق التي يواجه فيها المهاجرون 	 
احتياجات حادة، ال سيما في محافظات صعدة والجوف وصنعاء والبيضاء وذمار.

األطفال 	  مع  خاصًة  أخير،  كإجراء  إال  المهاجرين  احتجاز  إلى  اللجوء  عدم  على  الواقع  األمر  سلطات  للهجرة  الدولية  المنظمة  تحث 
والضعفاء، ولتخفيف االزدحام في مواقع االحتجاز حيث يشكل ذلك خطرًا كبيرًا لتفشي األمراض المعدية.

تحث المنظمة الدولية للهجرة سلطات األمر الواقع على وقف ممارسة النقل القسري للمهاجرين إلى مناطق خارجة عن سيطرتها، 	 
عبر خطوط المواجهة ومناطق احتدام االقتتال.

أيدي شبكات 	  على  االنتهاكات  من  المهاجرين  حماية  على ضمان  والجنوب  الشمال  السلطات في  للهجرة  الدولية  المنظمة  تحث 
التهريب واالتجار بالبشر، ومن خطر الوقوع كضحايا ألعمال االقتتال الجارية.

تشجع المنظمة الدولية للهجرة المانحين والمجتمع اإلنساني في اليمن على إدراج المهاجرين ضمن أهداف المساعدات اإلنسانية.	 

حياة 	  أساسي إلنقاذ  كإجراء  الطوعية  اإلنسانية  العودة  لبرنامج  المالي  الدعم  زيادة  على  المانحين  للهجرة  الدولية  المنظمة  تشجع 
اآلالف من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل حاليًا باليمن في ظل عدم وجود حلول دائمة متاحة.


