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االستجابة لكوفيد- 19 
المنظمة الدولية للهجرة - اليمن  

المنظمة الدولية للهجرة

2020
النداء الموحد للمنظمة الدولية 

للهجرة* 

* شاماًل االستجابة 
لكوفيد- 19 

155 مليون 
دوالر أمريكي 

5 مليون 
شخص 

2,081 حالة تم اإلبالغ عنها

نظرة عامة على الوضع

مهاجر يقف في مخيم غير رسمي في مأرب، حيث يعيش هو ومهاجرون آخرون في خيام ومساكن مؤقتة © المنظمة الدولية للهجرة 2020

تستعد المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها للموجة الثانية من كوفيد- 19 في اليمن مع اقتراب موسم الشتاء واألنفلونزا.  
وبالفعل إن المعلومات حول انتشار الجائحة غير معروفة بشكل كامل منذ شهر مارس بسبب قدرات الفحص والترصد ورفع 
التقارير المحدودة. وتناقص عدد الحاالت المبلغ عنها بشكل كبير منذ أغسطس، وفيما يتعلق بالموجة الثانية المتوقعة في 
وتأمين  المجتمعية  والمشاركة  المخاطر  عن  واإلبالغ  والفحوصات،  الترصد  زيادة  حول  األولويات  تتمحور  القادمة،  األشهر 
المستلزمات الحيوية. ومن األنشطة المهمة التي سيتم تنفيذها هي تغييرات سلوكية تهدف إلى تقليل انتشار المرض على 
مستوى المجتمع. وفيما يتعلق باالستجابة لكوفيد- 19، فهناك تحديات متمثلة بمشاكل في الوصول إلى بعض األماكن وشح 
الوقود والتدهور االقتصادي الذي تشهده اليمن. وتشير توقعات األمم المتحدة إلى فترة مشحونة بالتحديات في األشهر 
القادمة، وتشير التحليالت أنه وللمرة األولى منذ سنتين، يواجه 13.5 مليون شخص انعدام األمن الغذائي بما في ذلك 

16,500 شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة. 

10.84 اختبار تم إجراؤه 606 حالة وفاة مبلغ عنها2 1,383 حالة تعافي

2. حتى 3 أكتوبر 2020

مهاجر حصلوا على 
دعم صحي ومواد 

إغاثة

مساعدات المهاجرين 

3,654
شخص استفادوا من 

خدمات الرعاية الصحية 

خدمات الرعاية الصحية 

7,556
الدعم للعودة

مهاجر تم تسجيلهم 
للمشاركة في رحالت 

العودة الطوعية اإلنسانية 

 3,800
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ومنذ 01 ديسمبر، سجلت فرق المنظمة الدولية للهجرة 491 حركة نزوح 
اليمن.  إجمااًل، تم تسجيل  في مناطق مختلفة في 13 محافظة في 
28,207 أسرة نازحة منذ بداية العام.  وال يزال النزاع في مأرب والحديدة 
وتعز السبب الرئيسي وراء حاالت النزوح ألن الناس يفرون من القتال إلى 
مناطق أكثر أمانًا. ومع أنه تم تسجيل أكثر من 10,000 حالة نزوح مرتبطة 
بكوفيد- 19 حتى شهر أغسطس، ولم تذكر أي أسرة كوفيد- 19 كسبب 

للنزوح بعد ذلك.  

استجابًة لوباء كوفيد- 19، أعلنت السلطات المحلية في اليمن حالة طوارئ صحية على مستوى البلد وفرضت قيودًا على 
الحركة والتنقل على طول نقاط العبور والحدود الرئيسية. ووضعت السلطات اليمنية إجراءات وقائية إضافية وفحوصات 
فرز لألفراد الذي يمرون عبر عشرة نقاط عبور ُتستخدم للتحركات العامة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وخاصة في 
النقاط المتواجدة في محافظتي تعز والبيضاء. مؤخرًا، تم تخفيف هذه القيود وتم ألغاء فحوصات اإلصابة بكوفيد- 19. 
وبالنسبة لليمنيين العائدين من المملكة العربية السعودية عبر نقطة دخول منفذ الوديعة فأن الحصول على تقرير اختبار 
بي سي آر خاص بفيروس كوفيد- 19 شيء مفروض من السلطات اليمنية. باإلضافة إلى ذلك، قامت السلطات في 
نقطة دخول الوديعة بتجهيز منشأة إلجراء فحص كوفيد- 19 عند نقطة دخول المسافرين الذين يصلون وليس بحوزتهم 

تقارير تفيد إجرائهم الفحص الخاص بكوفيد- 19 .

مفتاح الخارطة 

نقاط الحدود غير الرسمية

حدود بحرية غير رسمية  حدود برية غير رسمية

منفذ جوي 

نقطة حدود برية

نقطة حدود بحرية

نقطة عبور داخلية

حاالت كوفيد-19 مبلغ عنها
1,00030020010050

سقطرى

المهرة

كوفيد- 19والنزوح

أسباب النزوح

بيانات النزوح لعام 2020
اهم خمس احتياجات 

للنازحين داخليًا 
النزوح داخل المحافظة أو إلى محافظة 

أخرى أو الى مديرية المنشأ
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وشهد هذا العام انخفاض كبير في أعداد المهاجرين الوافدين إلى اليمن إال أن الوضع بالنسبة ألولئك المهاجرين العالقين 
في اليمن ازداد سوءًا بشكل كبير. وتسببت عوائق التحرك التي جلبتها الجائحة مع الموارد المحلية الشحيحة التي يوفرها 
االقتصاد المتدهور في تقطع السبل بـ 14,500 مهاجر يقصدون عبور اليمن ذهابًا إلى المملكة العربية ويحظون بوصول 
التآكل، وتستجيب المنظمة الدولية للهجرة مع شركاؤها  محدود جدًا إلى الخدمات. واستمرت آليات التأقلم التقليدية في 
في االستجابة الحتياجات جماعات مهاجرين ثابتة آخذة في التزايد وخصوصًا في محافظتي مأرب وعدن. ويواصل المهاجرين 
في مواجهة تحديات في الوصول إلى الخدمات األساسية والرعاية الصحية مع وجود مصادر دخل قليلة ودعم من محدود 
من المجتمعات المحلية.  وأصبحت مخاطر الحماية شديدة بشكل أكبر خصوصًا في ظل السياسات المعادية للمهاجرين مثل 

االحتجاز والنقل القسري بين المحافظات واالعتماد على المهربين.   

وبسبب هذه التحديات يسعى المزيد من المهاجرين إلى العودة إلى وطنهم. ويصعب تنفيذ هذا اآلن أكثر من أي وقت 
مضى نظرًا ألثر كوفيد- 19 على التحركات.  وتستمر المنظمة في العمل مع الشركاء لتقديم حلول العودة اآلمنة. وفي 
عدن، ومنذ شهر أكتوبر، سجلت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 3,800 مهاجر من طالبي العودة عبر برنامج العودة الطوعية 
 30 تأريخ  عدن في  إلى  إثيوبيا  حكومة  الهجرة في  الخارجية ومسؤولي  الشؤون  وزارة  من  اإلنسانية. ووصل مسؤولون 
نوفمبر إلجراء أنشطة التحقق من الجنسية لهذا العدد من المهاجرين. إجمااًل، تم التحقق من 1,160 مهاجر إثيوبي والتزمت 
الحكومة اإلثيوبية بإصدار وثائق سفر لهم في أسرع وقت ممكن )وتم التخطيط ألنشطة تحقق إضافية في عام 2021(.  
ومع هذا التقدم، سيتم معاودة رحالت العودة الطوعية اإلنسانية بحلول شهر يناير 2021، وسيتم تقديم فرص عودة آمنة 
ومنقذة للحياة.  وفي الوقت الحالي، ُيشارك 1,200 مهاجر في حملة تنظيف عبر برنامج النقد مقابل العمل في مدينة عدن، 

وستوسع المنظمة هذه المبادرة لدعم أفراد المجتمع المستضيف. 

الهجرة والتحديات الماثلة أمامها

انخفاض كبير في أعداد الواصلين الجدد إلى اليمن. 1
زيادة في القيود على الحركة مما نتج عنه وجود تعداد مهاجرين ثابت. 2
انخفاض في فرص العمل المتوفرة وفي آليات التأقلم األخرى وكذلك وصول محدود إلى الرعاية الصحية.. 3
زيادة في الوصم والتحرش. 4
اعتقاالت واحتجازات ونقل قسري/ترحيالت. 5
عودة مهاجرين غير آمنة إلى القرن األفريقي ُيَيسرها المهربين. 6

اتجاهات رئيسية

مهاجر يشارك في حملة نظافة في مدينة عدن وتأتي هذه الحملة في ظل مشروع برنامج النقد مقابل العمل © المنظمة الدولية للهجرة 2020
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ال ينبغي استغالل وباء كوفيد- 19 وتسخيره كأداة لخدمة أولويات األمن القومي مثل انشاء معسكرات للمهاجرين أو . 1
احتجازهم أو للنقل/الترحيل القسري.

يجب إطالق سراح المهاجرين الموجودين في مراكز االحتجاز.. 2

يجب استئناف رحالت العودة الطوعية اإلنسانية كإجراء فوري للتصدي لألوضاع المهددة للحياة التي يواجهها المهاجرين . 3
والمخاطر التي يتعرضون لها عند محاولة العودة إلى القرن األفريقي بتسهيل من المهربين.

يجب منح المهاجرين العالقين ممرات آمنة وتوفير الحماية الالزمة لهم.. 4

يجب منح العاملين في المجال اإلنساني فرصة الوصول غير المشروط إلى جميع السكان المحتاجين.. 5

يجب وقف الخطاب الذي يلقي باللوم على المهاجرين في تفشي فيروس كورونا )كوفيد- 19(. 6

أهم مناشدات المنظمة الدولية للهجرة في اليمن

أثر كوفيد- 19 على الهجرة 

لحج

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.

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

مهاجرون ُنِقلوا قسرًا من محافظات 
أخرى،

 وقد تقطعت بهم السبل 
ويحتاجون للمساعدة.

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
أحتجاز مهاجرين

االعتقال واالحتجاز والنقل القسري إلى المحافظات 
الجنوبية

حوادث وفاة في البحر

5000

10000

15000

20000

نوفمبر أكتوبر أغسطس سبتمبر يوليو يونيو مايو ابريل مارس فبراير يناير

 6,589
وافد

1,340
وافد

2020

2019

المهاجرين الوافدين في عامي 2019 و 2020م
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أهداف االستجابة 

اإلبالغ عن المخاطر 
والمشاركة المجتمعية

378,000
مستهدف

الوقاية من العدوى 
ومكافحتها 

 150,000
مستهدف

إدارة الحاالت واستمرارية 
الخدمات األساسية

 150,000
مستهدف

معالجة اآلثار االجتماعية
واالقتصادية

 50,000
مستهدف

الحماية

 86,000
مستهدف

الترصد الوبائي

 120,000
مستهدف

إدارة المخيمات وتنسق 
أنشطتها

 51,000
مستهدف

مصفوفة تتبع النزوح

 1,100,000
مستهدف

الجماعات  احتياجات  لتلبية  لكوفيد- 19  التأهب واالستجابة  أنشطة  للهجرة  الدولية  المنظمة  بداية شهر مارس، وسعت  منذ 
زالت األنشطة اإلنسانية متعددة  التي تستضيفهم. ال  المجتمعات  النازحين داخليًا والمهاجرين - وكذلك  - األفراد  المتنقلة 
القطاعات للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك أنشطة االستجابة لكوفيد- 19، جارية من خالل ثمانية فرق صحة وحماية متنقلة 

و17 عيادة صحية في أماكن مختلفة من البالد وفي 60 موقعًا الستضافة األفراد النازحين داخليًا

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن

حضرموت

المهرة

شبوة

صعدةالجوف

عمران

حجة

ذمار

تعز

 إب

لحجالبيضاء
عدن

أبين

 أمانة العاصمة

 الحديدة

ريمة

 المحويت

الضالع

مأرب

سقطرى
درجة التعرض لخطر األمراض السارية بحسب المديرية*

درجة حرجة من الُضعف
درجة شديدة من الُضعف

درجة كبيرة جدًا من الُضعف

ال يوجد موقع الستضافة النازحين
درجة ُدنيا أو ثانوية من الُضعف

درجة كبيرة من الُضعف
درجة متوسطة من الُضعف

* كتلة إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها - اليمن

 مفتاح الخريطة

المرافق الصحية ومواقع استضافة النازحين التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة حسب المحافظة

مستشفى المديريةمراكز الرعاية الصحية الرئيسية

تعز

شبوة

لحج

البيضاء

صعدة

 أمانة العاصمةالجوف

مأرب

عدن

مكتب فرعي المكتب الرئيسي

1

1

1

2

1

2 1 1

11

362 8

527

333 3

1111 2

مواقع المهاجرينمواقع استضافة النازحينالفرق الطبية/ فرق التوعية المتنقلة

1

2

1

مايو 2020
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توفر المنظمة الدولية للهجرة المياه بواسطة شاحنات المياه 
أو عبر القسائم أو عبر تعبئة خزانات العائالت وتوريد المياه 
إلى نقاط توزيع المياه في أكثر من 55 موقع في محافظات 
86,619 شخص. وزعت  إب ومأرب وتعز وأستفاد من ذلك 
و9,972  صابون  قطعة   1,872 التقرير  فترة  خالل  المنظمة 
ناموسية طويلة األجل معالجة بمبيدات حشرية في محافظات 
عدن وتعز و3,600 حقيبة نظافة في محافظات عدن وأبين 

وتعز.  

الوقاية من العدوى ومكافحتها

عقدت المنظمة الدولية للهجرة تدريبًا حول إجراءات الوقاية من 
كوفيد- 19 لعدد 27 شخص من موفري الرعاية الذين يدعمون 
النازحين داخليًا الضعفاء في المواقع التي تدعمها المنظمة 

الدولية للهجرة في محافظة مأرب.  

إدارة المخيمات وتنسيق انشطتها

المنظمة 
الدولية للهجرة 

المجتمعية  والنقاط  للمهاجرين  االستجابة  نقاط  خالل  من 
استلم  للهجرة  الدولية  للمنظمة  التابعة  المتنقلة  والفرق 
عدن وصنعاء مواد معونات  3,654 مهاجر في محافظات 
غذائية  مساعدات  إلى  باإلضافة  شخصية  نظافة  ومواد 
برنامج  في  مهاجر   3,800 تسجيل  تم  عدن،  وفي  طارئة. 
في  منهم   1,200 ويشارك  اإلنسانية  الطوعية  العودة 

أنشطة النقد مقابل العمل. 

الحماية

تستضيف المنظمة الدولية للهجرة تدريب في مجال إدارة المخيمات وتنسيق أنشطتها في محافظة مأرب وتضمن التدريب جلسات حول كوفيد- 19 © المنظمة الدولية للهجرة 

الطبية  بالمستلزمات  الدعم  للهجرة  الدولية  المنظمة  تقدم 
والموارد البشرية في 17 منشأة صحية في مواقع مختلفة 
وأمانة  والبيضاء  وصعدة  وعدن  الجوف  محافظات  من 
أيضًا  المنظمة  وتقدم  وشبوة.   ومأرب  ولحج  العاصمة 
فرق  ثمانية  خالل  من  الطارئة  الصحية  الرعاية  إلى  وصواًل 
صحية ُمتنقلة في مواقع النزوح وعلى طول ممرات الهجرة 
التقرير،  فترة  وخالل  ومأرب.  ولحج  عدن  محافظات  في 

استفاد 7,566 شخص من الوصول إلى خدمات الصحة. 

إدارة الحاالت واستمرارية الخدمات

تستمر المنظمة في إطالق مبادرات متنوعة لتوليد الدخل 
وتوفير سبل لكسب العيش عبر مشروع النقد مقابل العمل 
الصغيرة.   المنح  مساعدات  ومشروع  المهني  والتدريب 
وخالل فترة التقرير، شارك 351 شخص في حملة النظافة 
الُمنفذة عبر برنامج النقد مقابل العمل وتم التبرع بمعدات 
محافظة  في  والتحسين  النظافة  صندوق  لصالح  النظافة 
حضرموت.  وأيضًا في حضرموت، استلمت 20 امرأة نازحة 
آالت خياطة بعد االنتهاء من التدريب المهني على الخياطة. 
المصلحة  وتم االنتهاء من جلسات االستشارة مع أصحاب 
في مديريات مأرب المدينة ومأرب الوادي وصرواح والجوبة 
وحريب للتعرف على أولويات مشاريع تحسين الخدمات مثل 
والصرف  بالمياه  الخاصة  التحتية  والُبنى  الصحية  المرافق 

الصحي والنظافة.  

التعامل مع اآلثار االجتماعية االقتصادية
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اإلبالغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية 
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