
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن  

أكتوبر – ديسمبر 2020م
التقرير الربعي عن الهجرة

تدفقات الهجرة في القرن األفريقي واليمن في عام 2020 
في عام 2020، أدت القيود المفروضة على التنقل وإغالق الحدود بسبب جائحة كوفيد - 19 إلى انخفاض معدل المهاجرين الوافدين إلى اليمن بشكل 
كبير. وقد وصل إجمااًل 37,535 مهاجرًا إلى الشواطئ اليمنية العام الماضي، مقارنة بما يقدر بأكثر من 138,000 في عام 2019، مع وصول أرقام 
مماثلة في العام الذي قبله. وكدولة رئيسية على الطريق غير النظامي بين القرن األفريقي والمملكة العربية السعودية، فاليمن ليست الوجهة النهائية 
المقصودة لمعظم المهاجرين الذين يصلون إلى البالد. وعلى أمل العبور من خاللها وإيجاد فرص حياة أفضل في المملكة العربية السعودية، فقد  
تقطعت السبل باآلالف منهم ألشهر في ظروف معيشية مزرية في مراكز عبور المهاجرين الرئيسية في مختلف أنحاء البالد، دون أي وسيلة للعودة إلى 
الوطن، مع تعرضهم لخطر اإلصابة بـكوفيد- 19. وقد ساء وصول المساعدة والدعم إلى المهاجرين بشكل تدريجي، فضاًل عن تدهور ظروف سالمتهم، 

على مدار العام بسبب تدني مستوى الحماية والوضع اإلنساني في البالد.

ومنذ بداية الجائحة، أصبح الخطاب التمييزي الذي يصنف المهاجرين على أنهم حاملون لـفيروس كورونا المستجد سائدًا في اليمن. وقد أثر ذلك على 
وصول العديد من المهاجرين إلى الخدمات األساسية، مثل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المحلية، في حين ازداد خطر االعتقال أو االحتجاز في 
ظروف غير إنسانية. وتشير التقديرات إلى وجود ما ال يقل عن 6,000  مهاجر رهن االعتقال في جميع أنحاء البالد في حين أن المئات، إن لم يكن اآلالف، 
من المهاجرين محتجزين من قبل المهربين )هذه األرقام يصعب تقييمها بسبب عدم الوصول(. ومع محدودية خيارات النجاة، يعتمد معظم المهاجرين 
على المساعدة اإلنسانية أو البقاء تحت رحمة المهربين والمتاجرين للحصول على الدعم. كما تم استخدام الجائحة كذريعة للتخلص من المهاجرين في 
مناطق معينة. ففي العام الماضي، تم نقل أكثر من 15,000 مهاجر قسرًا من المحافظات الشمالية إلى الجنوبية، مما زاد بشكل كبير من وجودهم 

هناك، ال سيما في مدينة عدن ، وأدى إلى تفاقم احتياجاتهم ونقاط الضعف الموجودة مسبقًا.

كما دفع التمييز المتزايد ونقص وسائل البقاء على قيد الحياة وإغالق الحدود بالعديد من المهاجرين إلى تغيير خطتهم األولية لمحاولة العبور إلى المملكة 
العربية السعودية والبحث عن سبل للعودة إلى الوطن. ونظرًا ألن برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى إثيوبيا قد توقف 
مؤقًتا بسبب المخاوف المتعلقة بالجائحة، فقد افتقر المهاجرون إلى خيارات العودة اآلمنة. ومنذ مايو 2020 ، قطع أكثر من 6,000  مهاجر طريقهم من 
اليمن إلى جيبوتي، عائدين على متن قوارب التهريب ليخاطروا مرة أخرى بحياتهم في البحر وفي الصحراء. وتخطط المنظمة الدولية للهجرة، بالتنسيق مع 
حكومة إثيوبيا، الستئناف برنامج العودة اإلنسانية الطوعية إلى إثيوبيا في عام 2021 ، كخدمة حيوية طارئة آلالف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل 

في اليمن والذين طلبوا الدعم اإلنساني للعودة إلى ديارهم.

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

تجمع للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في مجمع صندوق النظافة، مأرب © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م
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طرق الهجرة بين القرن اإلفريقي واليمن

عدن

الحديدة

 أمانة العاصمة

مفتاح الخارطة

مهاجرون عالقون 

حوادث ضد مهاجرين 

طرق هجرة نشطة 

طرق هجرة غير نشطة 

مأرب

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
االعتقال واالحتجاز والنقل القسري إلى المحافظات 

الجنوبية

حوادث وفاة في البحر

اتجاهات الهجرة 

سجلت مصفوفة تتبع النزوح  التابعة للمنظمة الدولية للهجرة وصول 4,413 مهاجرًا إلى اليمن بين أكتوبر وديسمبر 2020 عبر خمس نقاط 
لمراقبة التدفق على طول الساحل. وقد غادر حوالي 1,628 شخصًا من جيبوتي، بينما غادر 2,785 شخصًا من الصومال. وقد مثل هذا 
انخفاضًا بنسبة 85.5 في المائة تقريبًا عن نفس األشهر في عام 2019 ، ولكنه يمثل زيادة عن الربع الثالث من عام 2020 عندما تم تسجيل 

وصول 1,505  مهاجر.

ال 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 مقابل الفدية والعمل القسري والعنف الجسدي. وعلى طول رحلتهم، يغادر 
العديد من المهاجرين الوطن وليس لديهم المعرفة الكافية بمخاطر الهجرة عبر اليمن التي يمكن أن تحدث جراء الصراع وعدم االستقرار وكذلك 
جائحة كوفيد- 19. وبالرغم من ذلك، حتى أولئك الذين يعرفون بعض أو كل المخاطر، ما زالوا يقررون دخول البالد ومحاولة خوض الرحلة 

المحفوفة بالمخاطر إلى المملكة العربية السعودية، مجازفين بحياتهم وسالمتهم وكرامتهم. 

فالمهربون هم المصدر الرئيسي للمعلومات حول مسار العديد من المهاجرين قبل المغادرة ويبدو أنهم مسؤولون جزئيًا عن هذا النقص 
في المعلومات أو تقديم معلومات مضللة، حيث يزعمون أن الطريق سهل لعمالئهم المرتقبين. وتتعرض النساء والفتيات بشكل خاص 
للمخاطر أثناء الرحلة وهن أكثر عرضة لالتجار بهن وتعريضهن لالنتهاكات. ولقد أدت جائحة كوفيد- 19إلى تفاقم نقاط ضعفهم وتفاقم 
الظروف المعيشة للمهاجرين، وال سيما آلالف المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل. وما يزال الغذاء والماء من بين االحتياجات الرئيسية، 

إلى جانب المأوى والدعم النقدي ومواد اإلغاثة. 

كما أن الطريق إلى المملكة العربية السعودية لم تعد مجزية للمهربين كما كان األمر قبل الجائحة: أي أنه كلما كان عدد المهاجرين في الرحلة 
أقل، كلما قل الدفع للمهربين والُمتاِجرين. ولقد وجد المهربون طرقًا بديلة الستغالل المهاجرين لتحقيق ربح خالل هذه الفترة. على سبيل 
المثال، ُتجبر العديد من النساء المهاجرات بشكل كبير على دفع ديونهن بالعمل في المزارع أو االنتقال إلى المدن للعمل كعامالت في 

المنازل.

وفي الشمال، تفتقر الجهات الفاعلة اإلنسانية إلى الوصول إلى السكان المهاجرين، مما يمنع تقديم المساعدة للفئات الضعيفة، ال سيما 
في المناطق القريبة من نقاط العبور الحدودية أو في مواقع العبور الرئيسية. وقد تم نقل أكثر من 2,800 مهاجر قسرًا إلى الجنوب من 

تلك المناطق خالل الربع األخير من عام 2020م.

ولم تظهر بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة حتى اآلن زيادة في وصول المهاجرين إلى اليمن بسبب أعمال 
القتال األخيرة في إثيوبيا. فعادة ما يسافر األشخاص الفارون من الخطر، كإجراء فوري، إلى أقرب مكان آمن وبالتالي يتم تسجيل الكثير من 
االجتيازات إلى السودان القريب منهم. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر عدم االستقرار العام وتبعاته على المجتمعات واالقتصادات سواًء هاجر 

الناس أو لم يهاجروا.
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خصائص المهاجرين

المهاجرون الوافدون في عامي 2019 و 2020 م

على الرغم من االنخفاض الكبير في عدد الوافدين إلى البالد، فقد ظل وضع المهاجرين في اليمن على حاله طوال عام 2020م، حيث 
كان غالبية المهاجرين )89%( من اإلثيوبيين والبقية من الصوماليين )11%(، ومعظمهم من الشباب ذوي المستوى التعليمي المنخفض، 
والذين ينحدرون من المجتمعات الريفية. وتمثل النساء أو الفتيات 19 في المائة من جميع الوافدين المسجلين إلى اليمن في عام 2020م.  
كما  أن معظم المهاجرين غير مدركين بوجود صراع في اليمن وكذلك جائحة كوفيد- 19، حيث أفاد الكثيرون أنهم لم يتخذوا أي تدابير احترازية 

أثناء رحلتهم.

و على الرغم من اختالف أسباب الهجرة، فإن المهاجرين عمومًا يسافرون من القرن األفريقي إلى اليمن أو عبره ألسباب اقتصادية أو 
2020 ألسباب  عام  األمر في  بادئ  المائة في  85 في  المتوفرة، فقد هاجر  للبيانات  كليهما. ووفقًا  القسرية، وأحيانًا  بالهجرة  متعلقة 
اقتصادية كتلك المتمثلة في العمالة، والفرص االقتصادية األفضل، وانعدام األمن الغذائي. ورغم أن النساء والرجال أفادوا أنهم هاجروا 
ألسباب متشابهة إلى حد كبير، إال أن حركات الهجرة للنساء غالبًا ما تكون مدفوعة بالتمييز المرتبط بالنوع االجتماعي في بلدانهن مما يمنعهن 

من البحث عن فرص حياة أفضل في بلدانهن األصلية.

ومع انخفاض الدعم التقليدي من المجتمعات المحلية في اليمن بشكل تدريجي منذ أبريل، وتحول المهاجرين إلى شبكات التهريب لتلبية 
المهاجرين ضحايا للممارسات االستغاللية، على سبيل  )الغذاء والماء والمأوى(، فهناك تقارير متزايدة عن وقوع  احتياجاتهم األساسية 
المثال، العمل القسري، والتعذيب، واالعتداء الجسدي والجنسي، واالختطاف مقابل الفدية. ونظرًا ألن التباعد الجسدي و النظافة العامة 
والصرف الصحي ليست متاحة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والذين ينامون في ظروف قاسية في اليمن، فهم معرضون بشدة 

لإلصابة باألمراض المعدية المنتقلة عبر المياه، وغالبًا ما ُيحرمون من الوصول إلى المرافق الصحية.

مهاجرون في مأرب يشربون الشاي معًا خارج الخيام التي يأوون فيها © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م
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تفاصيل الوافدين
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https://dtm.iom.int/yemen :يمكن االطالع على أحدث التقارير حول الهجرة الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة في هذا الرابط
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أصوات المهاجرين

مهاجر تقطعت به السبل ينظر من نافذة مبنى في نقطة االستجابة للمهاجرين التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في عدن  © المنظمة الدولية للهجرة، 2020

»عندما غادرت بلدي، إثيوبيا، كنت آمل في أن أحصل على وظيفة جيدة في المملكة العربية السعودية. كانت رحلتي غير سهلة، فقد 
استغرقنا أربعة أيام للوصول إلى جيبوتي بالسيارة ثم قضينا سبع ساعات في البحر دون طعام أو ماء. خالل الرحلة البحرية كان المهربون 
عدوانيين للغاية معنا. وفي اليمن، مشيت لعدة أيام وعندما وصلت إلى صنعاء، تم القبض عليَّ وُحِبست في قبو لمدة ثالثة أشهر؛ 
ثم تم إرسالي إلى عدن. أتيت إلى اليمن منذ عام، وكان هذا أسوأ عام في حياتي. ليس لدي وظيفة أو عائلة أو أصدقاء هنا. أنام في 
الشوارع أو المباني المهجورة أو تحت األشجار. و ال أملك نقودًا لشراء الطعام، لذلك أذهب إلى المطاعم ألكل أي بقايا طعام. واآلن، 

أملي الوحيد هو العودة إلى منزلي في إثيوبيا«.

إدريس 

»عمري 20 عامًا ولدي عائلة كبيرة في إثيوبيا. وبسبب ظروف المعيشة الصعبة في بلدي، وكذلك إغالق األعمال نتيجة فيروس كورونا، 
قررت السفر إلى المملكة العربية السعودية للعمل. لقد أخبرني أحد المهربين كيف أصل إلى هناك وأنه يمكنني الحصول على وظيفة 
جيدة بدخل جيد. و منذ أن غادرت منزلي في إثيوبيا، استغرق األمر ثالثة أيام للوصول إلى جيبوتي ثم ثماني ساعات في البحر للوصول 
إلى اليمن. كانت الرحلة صعبة للغاية، حيث كانت مشمسة ومرهقة. وبعد الوصول إلى شواطئ اليمن، ركبنا سيارة مهرب آخر قال لنا 
إن الطريق آمنة ومفتوحة إلى صعدة. وعندما وصلت إلى صعدة بعد ثالثة أيام من السفر، تم اعتقالي واحتجزت هناك ألكثر من شهر. 
ثم نقلونا في شاحنات لنقل الماشية إلى أدنى البالد ؛ نقلونا إلى القرب من عدن. اآلن، أنا عالق هنا في عدن بال مكان أسكن فيه وال 
عمل وال حتى نقود. لقد مرت خمسة أشهر منذ أن سافرت إلى اليمن. أدركت اآلن أن المهرب كان يكذب علينا. أحتاج إلى العودة إلى 

بلدي للعثور على وظيفة وعمل«.

إبسا

» لقد سئمت من الحياة في إثيوبيا. حاولت أن أعمل في أكثر من مهنة، على سبيل المثال ، كمزارع، ونجار، وحمال، ولكن الرواتب لم تكن 
كافية لي لمساعدة أسرتي أو تأمين تكاليف الزواج. قررت السفر مع صديقي للعمل أو الحصول على الغذاء. كان الجو عاصفًا جدًا لمثل 
هذه الرحلة. وكان على بعض الناس الوقوف؛ وكان بعضهم جالسين، حيث كان القارب مزدحمًا للغاية. وعندما وصلنا إلى اليمن ، لم يتبَق 
لدينا نقود لندفع للمهربين لنقلنا بالسيارات. مشينا لوقت طويل للوصول إلى صعدة. و في صعدة تم اعتقالنا.وقد احتجزونا هناك ألكثر 
من شهر ثم نقلونا إلى صنعاء في شاحنات. حبسونا في زنزانة جماعية صغيرة جدًا تحت األرض وطلبوا المال. و بعد ثالثة أشهر، دفعنا 
1500 ريال ]ريال سعودي[ إلطالق سراحنا. ثم أخذونا بعيدًا عن صنعاء باتجاه الجنوب. اآلن، أنا عالق هنا في عدن مع العديد من اإلثيوبيين 
اآلخرين بال عمل أو منزل. أنام في الشارع فوق الورق المقوى وأتناول أي بقايا طعام نجدها في المطاعم أو في الشارع. أنا متعب وآمل 

أن تساعدني المنظمة في العودة إلى إثيوبيا«.

أحمد 

* تم تغيير جميع األسماء لحماية هوية األشخاص الذين تمت مقابلتهم.
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استجابة المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين في اليمن خالل2020م

الصحة  تدخالت  دمج  ضمان  إلى  للهجرة  الدولية  المنظمة  تهدف 
المستجد  كورونا  لفيروس  االستجابة  خطة  في  والحماية  العامة 
في اليمن وأن تكون شاملة لجميع الفئات السكانية، بما في ذلك 
الرئيسية  التدخالت  وتشمل  وضعهم.  عن  النظر  بغض  المهاجرون 

للمنظمة الدولية للهجرة:

تواصل المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها تقديم المساعدة الصحية والحماية األساسية من خالل مراكز المهاجرين التابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة، والعيادات المدعومة والفرق المتنقلة في مراكز العبور الرئيسية على طول طرق الهجرة وفي نقاط الوصول الجديدة على طول 

الساحل الجنوبي. وبما أن المساحة التشغيلية في الشمال ماتزال مقيدة، فإن معظم األنشطة متوقفة.

و تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10,000 مهاجر تقطعت بهم السبل بين محافظتي عدن ومأرب ألكثر من 7-8 أشهر منذ بداية الجائحة، وهم 
يعيشون في الشوارع أو في أماكن إيواء مؤقتة، ومعرضون لخطر اإلخالء من المجتمعات المحلية. و منذ بداية الجائحة، كثفت المنظمة 
الدولية للهجرة وشركاؤها دعمهم لهذه الفئة من السكان، مع التركيز على توفير المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة )المواد غير الغذائية ، 
والمأوى ، والمياه والصرف الصحي ، والغذاء ، والرعاية الصحية( ودعم الحماية من خالل مركز المهاجرين في عدن وفرق الصحة والحماية 
المتنقلة عبر نقاط العبور الرئيسية على طول طرق الهجرة. وشملت المساعدة مبادرات جديدة ، مثل إدخال قسائم الطعام بين الخدمات 

المقدمة، وتهيئة فرص النقد مقابل العمل، من خالل حمالت التنظيف بالتنسيق مع منظمة حكومية محلية.

وعالوة على ذلك، تمكنت المنظمة الدولية للهجرة في هذا الربع من مساعدة 42 مهاجرًا من جنسيات مختلفة، بما في ذلك باكستان 
وبنغالديش واألردن والهند ومصر، للعودة بأمان إلى ديارهم. وبالتنسيق مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وحكومة الصومال، 

تجري االستعدادات الستئناف العودة التلقائية لمساعدة الالجئين الصوماليين في العودة من عدن إلى بربرة في الصومال.

كما أن التغطية التشغيلية للجهات اإلنسانية الفاعلة التي تدعم المهاجرين محدودة في اليمن. ونتيجة لذلك، هناك حاجة حقيقية لمزيد من 
الجهات اإلنسانية الفاعلة لدعم الجهود المبذولة لالستجابة لالحتياجات الضرورية التي يواجهها المهاجرون في المناطق التي يتم فيها تقديم 

الوصول والدعم.

االستجابة الشاملة لفيروس كورونا المستجد 

أحد أعضاء فريق المنظمة الدولية للهجرة يساعد أمًا إثيوبية في نقل 
اإلمدادات الغذائية إلى مأواها  © المنظمة الدولية للهجرة، 2020م

الوعي بالنظافة العامة والوقاية الصحية بين السكان 
المهاجرين والمجتمعات المحلية

مراقبة الحماية لمواصلة تحديد مخاطر الحماية وانتهاكات 
حقوق اإلنسان، التي تفاقمت بسبب الظروف الناجمة 

عن جائحة كورونا، والتخفيف منها واالستجابة.

دعم وزارة الصحة من خالل توفير المعدات والدورات 
التدريبية لموظفي المختبرات

ضمان سالمة الموظفين من خالل تزويد الموظفين 
والوعي  الشخصية  الوقاية  بمعدات  الميدانيين 

بفيروس كورونا المستجد

مهاجرًا تم تزويدهم بالمشورات الصحية 

مهاجرًا تم دعمهم بمساعدة الحماية

تقارير شهرية داخلية عن مراقبة الحماية تم إصدارها بالتنسيق مع الشركاء

اجتماعات متعلقة بخطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين تم عقدها بين المنظمة الدولية للهجرة والشركاء العاملين على 
االستجابة للهجرة في اليمن

استجابة المنظمة الدولية للهجرة يوليو إلى سبتمبر 2020 
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مهاجرًا تم تزويدهم بالمشورات الصحية 

مهاجرًا تم دعمهم بمساعدة الحماية

تقارير شهرية داخلية عن مراقبة الحماية تم إصدارها بالتنسيق مع الشركاء

اجتماعات تشاورية حول خطة االستجابة اإلقليمية للمهاجرين في اليمن


