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"فررت من اليمن بسبب الحرب وتريدونني أن أموت
عمان بسبب القوانين القائمة في األردن؟"
هنا في ّ

عاما
أمل ،الجئة يمنية29 ،
ً
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مقدمة
حـرب يف اليمــن عــى تداعيــات إنســانية مد ـمـرة تجــاوزت حــدود البــاد .فمنــذ أن شــنت الســعودية
انطــوت ال ـ
حملتهــا العســكرية ضــد جماعــة الحوثيــن املســلحة شــمايل اليمــن يف مــارس /آذار  ،2015نــزح داخل ًيــا مــا
يقرب من  4ماليني شخص [[[.فر  600ألف آخرين إىل الخارج ،ال سيما إىل مصر ،وجيبويت ،والصومال،
وماليزيــا ،واألردن.
يبحــث هــذا املوجــز السياســايت وضــع املهاجريــن اليمنيــن يف األردن ،وال ســيما أولئــك الذيــن لــم يُوافــق عــى
إقامتهم بشكل قانوين ،ويقدم توصيات بشأن كيفية معالجة التحديات التي تواجه هذه الجاليةً .
وفقا
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني[[[ ،كان األردن يستضيف  13,727طالب لجوء يمني
بح ـلـول مــارس /آذار  ،2021فضـ ًـا عــن أكــر مــن  700,000الجــئ مــن دول أخــرى ،معظمهــم ســوريون،
وعراقيــون ،وســودانيون ،وصوماليــونً .
وفقــا آلخــر تعــداد ســكاين يف  ،2015قـ ّـدرت الحكومــة األردنيــة
وجــود مــا ي ـقـرب مــن  32ألــف يمنــي مقيــم يف األردن [[[.الكثــر مــن اليمنيــن لــم ُيســجَّ َلوا لــدى املفوضيــة
الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،بحكــم حصولهــم عــى تصاريــح إقامــة كطــاب أو عــن طريــق
أربــاب عملهــم ،يف حــن لــم ُيقـ ّـن آخــرون أوضاعهــم .جزئ ًيــا ،يمكــن تفســر الفجــوة بــن عــدد اليمنيــن
املوجوديــن يف األردن وعــدد اليمنيــن املســجلني لــدى مفوضيــة شــؤون الالجئــن عــى أســاس سياســات
اللجــوء اإلقصائيــة يف األردن .فمنــذ أواخــر عــام  ،2019حثــت حكومــة األردن املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحــدة لشــؤون الالجئــن عــى وقــف تســجيل طالبــي اللجــوء الجــدد .بالتــايل ،ال يســتطيع اليمنيــون الذيــن
دخلوا األردن بعد عام  2019التقدم بطلب لجوء إىل املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
صـول عــى مســاعدة إنســانية.
أو تقنــن أوضاعهــم أو الح ـ
اعتقــد العديــد مــن طالبــي اللجــوء اليمنيــن يف األردن ،وخاصــة أولئــك الذيــن دخلــوا األرايض األردنيــة بعــد
حـرب لــن تــدوم طويـ ًـا .عــاوة عــى
انــدالع ال ـنـزاع يف اليمــن ،أن إقامتهــم ســتكون مؤقتــة ،متوقعــن بــأن ال ـ
ذلــك ،لــم يــدرك الكثــر مــن اليمنيــن املقيمــن يف األردن إمكانيــة التســجيل لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم
املتحدة لشؤون الالجئني أو ّ
فضلوا عدم تسجيل أنفسهم خالل السنوات القليلة األوىل من الحرب .ويف
غـرت أهــداف ورؤى العديــد مــن املهاجريــن اليمنيــن منــذ عــام  ،2015ال ـيـزال وضعهــم غــر مســتقر.
حــن ت ـ
يعتمــد هــذا املوجــز السياســايت عــى مقابــات شــبه منظمــة أُجريــت باللغــة العربيــة مــع  43طالــب لجــوء
سـاءً ورجـ ً
ـال  -ـتـراوح أعمارهــم بــن  16و 60عامً ــا .معظــم مــن أُجريــت معهــم املقابــات
يمنــي يف عمّ ــان  -ن ـ
غــر معــرف بهــم كالجئــن مــن ِقبــل املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن .ورغــم انتمائهــم
[ “صحيفة وقائع-اليمن ”،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ديسمرب /كانون األول https://data2.unhcr.org/en/country/yem، 2020
[ "صحيفــة وقائــع -األردن" ،املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،مــارس /آذار https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03%20-%20،2021
Jordan%20Mar%202021%20Operational%20Update.pdf

[ "املســح الوطنــي األردين للســكان غــر األردنيــن "،الحكومــة األردنيــةhttp://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/population/census2015/Non-Jordanians/Non-،2015 ،
jordanian_8.1.pdf
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إىل الطبقــة املتوســطة يف اليمــن ،إال أن أوضاعهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة أصبحــت غــر مســتقرة يف
األردن .اسـ ُتخدمت أســماء مســتعارة لجميــع مــن أجريــت معهــم املقابــات لحمايــة خصوصيتهــم.
كما يستند املوجز السياسايت إىل البحوث التي أُجريت حول استقبال السكان األجانب يف األردن وعالقة
جـرة
حـول اله ـ
البلــد بـ”املغرتبــن” .ركــز نظــام العمــل اإلنســاين يف األردن وكذلــك الدراســات األكاديميــة ـ
بشكل أسايس عىل الالجئني السوريني منذ عام  ،2011نظ ًرا لواقع أن  6ماليني سوري يقيمون حال ًيا يف
جـرة يف األردن
البلــدان املجــاورة [[[.ونتيجــة لذلــك ،تتجاهــل الدراســات األكاديميــة واإلنســانية املتعلقــة باله ـ
الالجئــن مــن األقليــات ،مثــل اليمنيــن .لــم ُتنشــر ســوى القليــل مــن التقاريــر اإلنســانية عــن طالبــي اللجــوء
اليمنيــن يف األردن[[[ ،وتتنــاول هــذه التقاريــر بشــكل رئيــي وضعهــم القا ـنـوين وظــروف تعليمهــم وإمكانيــة
وصولهــم إىل خدمــات املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن واملســاعدات اإلنســانية.
ّ
وتنقلهــم منــذ عــام  [[[.2015ويناقــش
ُيســهم هــذا املوجــز يف البحــوث الجديــدة التــي تركــز عــى اليمنيــن
وضــع اليمنيــن يف املهجــر والقيــود املفروضــة عــى تحركاتهــم إىل الخــارج .هنــاك دراســات متعــددة ُتجــرى
بالتــوازي ،يف ظــل الجهــود الجديــدة الســاعية إىل التعبئــة السياســية للنخــب السياســية اليمنيــة املوجــودة
[[[
يف املنفــى[[[ وإعــادة تصنيــف الالجئــن اليمنيــن يف جي ـبـويت حســب ال ـنـوع االجتماعــي والعــرق والهويــة.
كمــا ُيســهم هــذا املوجــز السياســايت يف هــذا ال ـنـوع الجديــد مــن األبحــاث عــر استكشــاف القيــود املفروضــة
عىل الحركة التي يعاين منها اليمنيون املقيمون يف الغربة .كما يناقش ظروف تغ ّربهم يف األردن ،والتي
ضـاع ماليــة غــر مســتقرة وعزلــة ناجمــة عــن السياســات الوطنيــة اإلقصائيــة.
تتســم بأو ـ

[ "االســتجابة اإلقليميــة لوضــع الالجئــن يف ســوريا" ،بوابــة البيانــات التشــغيلية للمفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــنhttps://data2.unhcr.org/en/situations/،2022 ،
syria

[ دينــا بلســان و روشــيل جونســتون و آنــا كفيتيغــن" ،إعمــال حقــوق طالبــي اللجــوء والالجئــن يف األردن مــن دول أخــرى غــر ســوريا ،مــع الرتكيــز عــى اليمنيــن والســودانيني"https://،2019 ،
" ;reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/71975.pdfاألردن :ترحيــل طالبــي لجــوء يمنيــن" ،هيومــن رايتــس ووتــش 30 ،مــارس /آذار https://www.hrw.،2021

صـول مختلطــة تقطعــت بهــم الســبل
سـولني املجــايل وســيمون فردويجــن" ،صوماليــون ويمنيــون مــن أ ـ
 ;org/news/2021/03/30/jordan-yemeni-asylum-seekers-deportedـ
جـرة املختلطــةhttps://mixedmigration.org/articles/somalis-and-yemenis-of-mixed-origin-stranded-and-،
يكافحــون يف عاصمــة األردن" ،2020 ،مركــز اله ـ

/struggling-in-jordans-capital

[ بوجوميــا ـهـول" ،الحريــة اليمنيــة وطموحــات التنقــل" ،مشــروع الشــرق األوســط للبحــوث واملعلومــات 8 ،نوفمــر /تشــرين الثــاين https://merip.org/2021/08/yemeni- ،2021
حـوالت يف الدراســات اليمنيــة" ،مشــروع الشــرق األوســط للبحــوث واملعلومــات 15 ،ديســمرب https://،2021
حـرب والت ـ
 /freedom-and-mobility-dreamsلــوران بونفــوي" ،الثــورة وال ـ

/merip.org/2021/12/revolution-war-and-transformations-in-yemeni-studies

[ ماريــن بواريــه" ،هــذا الشــيخ الســاحر .ب ـنـاء الوجاهــة والد ـفـاع عنهــا يف اليمــن ( ،)2009-2019مجلــة كريتيــك إنرتناشــيونال ،املجلــد  ،87العــدد  ،2أبريــل /نيســان https://www.cairn-،2020
صـاح
حـرب املديــدة :ديناميــات الشــتات اليمنــي منــذ عــام  ،"2011مبــادرة اإل ـ
سـاء شــجاع الديــن" ،ظــال ال ـ
 ;int.info/journal-critique-internationale-2020-2-page-175.htmمي ـ

العربــي ،أبريــل /نيســان _2021https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/storage.arab-reform.net/ari/2021/07/26151446/2021-07-26-EN-Diaposra_YEMEN
FINAL.pdf

[ ناتــايل بوتــس" ،خطــأ أجدادنــا :الجيــل الثالــث مــن املهاجريــن اليمنيــن يبحثــون عــن مــاذ مــن النــزوح "،املجلــة الدوليــة لدراســات الشــرق األوســط 6 ،يونيــو /حز ـيـرانhttps://www.،2019
cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/abs/fault-of-our-grandfathers-yemens-thirdgenerationmigrants-seeking-refuge-from-displacement/3BDB2FFE592AC356EAA410D8569CBEB7
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الشكل  :1الالجئون يف األردن مصنفني حسب بلد املنشأ.

املصدر“ :صحيفة الوقائع املتعلقة باألردن” ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،سبتمرب /أيلول  ،2021صحيفة
الوقائع املتعلقة باألردن-املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
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تباين األوضاع والحدود المناطقية بين أفراد
الجالية اليمنية في األردن
حـرب ،ال ســيما يف عمّ ــان ومحافظــات أخــرى
غـرة يف األردن قبــل انــدالع ال ـ
توجــد املجتمعــات اليمنيــة الص ـ
مثــل معــان وإربــد .تتألــف هــذه املجتمعــات إىل حــد كبــر مــن طــاب مــن محافظــة حضرمــوت يدرســون يف
الجامعــة األردنيــة يف عمّ ــان أو يف جامعــة الري ـمـوك يف إربــد ،إضافــة إىل مالــي املطاعــم ومالــي ومــدراء
شـركات أخــرى .ويعمــل يمنيــون ،معظمهــم مــن محافظتــي تعــز وإب ،يف املــدن الصناعيــة مثــل مــاركا
ـ
ـرقي عمّ ــان .قبــل ال ـنـزاع ،كان مــن الشــائع أن يســافر اليمنيــون مــن املحافظــات الشــمالية إىل
وســحاب شـ ّ
سـرطان
عـاج يف الخــارج مــن أ ـمـراض ال ـ
عـاج الطبــي [[[.ك ـث ًـرا مــا يلتمــس ا ـملـرىض اليمنيــون ال ـ
عمّ ــان لتلقــي ال ـ
جـراء جراحــات العظــام و ـعـاج اضطرابــات الجهــاز العصبــي ،خاصــة
وأ ـمـراض القلــب والفشــل الكلــوي ،وإل ـ
يف مصــر واألردن والهنــد.
الشكل  :2خريطة توضح توزيع اليمنيني املقيمني يف عمّان وضواحيها.

املصدر :سولني املجايل وهيلويز بيوسيل (جُ غرايف ،املعهد الفرنيس للشرق األدىن يف األردن) ،أبريل /نيسان .2021
عـاج  "،األنرثوبولوجيــا والطــب ،املجلــد ،14 .العــدد  6 ،3فربايــر /شــباط  ،2008ص https://.293-305
[ بيــث كانغــاس" ،أمــل مــن الخــارج لل ـمـرىض اليمنيــن املســافرين عــر الحــدود الدوليــة لل ـ
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13648470701612646
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حال ًيــا ،يقيــم معظــم اليمنيــن املوجوديــن يف األردن يف منطقــة الجبيهــة ،شــمال عمّ ــان .تنتشــر يف املنطقــة
مطاعم يمنية اُفتتحت قبل اندالع النزاع .وترتكز جالية يمنية صومالية مختلطة يف جبل عمّان ،بالقرب
صـول الصومالية-اليمنيــة بـ”املو ََّلديــن”
مــن وســط البلــد (أي وســط املدينــة)ُ .يشــار إىل األشــخاص ذوي األ ـ
صـول
حســب اللهجــة اليمنيــة ،وهــو مصطلــح انتقــايص ُيســتخدم لوصــف اليمنيــن املنحدريــن مــن أ ـ
متعــددة األ ـعـراق ،وخاصــة أولئــك الذيــن ولــدوا ألمهــات مــن شــرق أفريقيــا ،وخاصــة إثيوبيــات وإريرتيــات
وصوماليــات .يف األردن ،معظــم أولئــك االشــخاص ولــدوا ألب يمنــي وأم صوماليــة ،وكانــوا يقطنــون
حـرب ،وتحديـ ًـدا يف حــي الشــيخ عثمــان وحــارة البســاتني يف مديريــة دار ســعد [[1[.لديهــم
يف عــدن قبــل ال ـ
شــبكات اجتماعيــة مختلفــة عــن الجاليــات اليمنيــة األخــرى يف األردن ،امتــدت مــن اليمــن حيــث أسســوا
حواجــز عرقيــة قويــة لهــم .ال يحظــون ب ـفـرص عمــل مثــل اليمنيــن اآلخريــن (عــى ســبيل املثــال يعمــل القليــل
منهــم يف املطاعــم اليمنيــة)[ [[1ويقطنــون يف مناطــق مختلفــة مــن عمّ ــان.
ضـاع اجتماعيــة مختلفــة يف
وإضافــة إىل االنقســامات العرقيــة واملناطقيــة ،تتمتــع الجاليــات اليمنيــة بأو ـ
األردن ،بــدءً ا مــن املســتثمرين (وإن كانــت أعدادهــم أقــل بكثــر ممــا هــي عليــه يف مصــر عــى ســبيل املثــال)،
ص ً
ـول إىل العمــال الذكــور العازبــن .يلعــب كل مــن
والطــاب ،واألســر مــن الطبقتــن املتوســطة والعليــا ،و ـ
الوضــع االجتماعــي ومنطقــة املنشــأ دو ًرا قويًــا يف تحديــد مــكان إقامــة اليمنيــن يف عمّ ــانً .
وفقــا ملــن أجريــت
معهــم مقابــات ،غال ًبــا مــا يعيــش اليمنيــون يف أح ـيـاء يقطــن فيهــا أ ـفـراد ينتمــون لنفــس محافظاتهــم يف
اليمــن ،حيــث مــن املرجــح أن يقــوم املســتثمرون أو رجــال األعمــال بمســاعدة أو توظيــف أشــخاص مــن
مناطقهــم األصليــة .أدى ذلــك يف العديــد مــن الحــاالت إىل التمييــز وانعــدام الثقــة بــن املهاجريــن الذيــن
ينحــدرون مــن مناطــق مختلفــة يف اليمــن .يلعــب االنت ـمـاء الســيايس ً
أيضــا دو ًرا مهمً ــا فقــد دعــم بعــض
املهاجرين عيل عبدالله صالح ،يف حني ف ّر آخرون من التجنيد القسري الذي فرضه الحوثيون .سيتطلب
جـراء تقييــم أكــر شـ ً
ـمول لكيفيــة تأثــر السياســة عــى اليمنيــن يف املهجــر املزيــد مــن العمــل امليــداين.
إ ـ

حـرب
[ أواخــر القــرن التاســع عشــر ،اســتقر التجــار الصوماليــون يف اليمــن ،وال ســيما يف عــدن ،خــال ـفـرة االســتعمار الربيطــاين .عــاش معظمهــم يف مديريتــي املعــا والشــيخ عثمــان .بعــد انــدالع ال ـ
األهليــة يف الصومــال يف تســعينيات القــرن املــايض ،أصبحــت منطقــة البســاتني مـ ً
ـاذا رئيسـيًا لالجئــن الصوماليــن واملَوَّلديــن العائديــن مــن الصومــال.
سـراتيجية 26 ،ينايــر /كانــون الثــاين https://sanaacenter.org/ypf/ar/neither_،2021
عـاء للدراســات اال ـ
[ عائشــة الجعيــدي " ،حيــايت كواحــدة مــن املو ََّلديــن الحضــارم "مركــز صن ـ
/yemeni_nor_foreign

 | 10مالذ دون استقرار :طالبو اللجوء اليمنيون في األردن

سياسات تقييدية الستضافة المغتربين
صـراع اليمنــي أن إقامتهــم ســتكون مؤقتــة،
اعتقــد معظــم اليمنيــن الذيــن غــادروا إىل األردن يف بدايــة ال ـ
وال ســيما النخــب السياســية التــي انتقلــت للعيــش يف مناطــق األثر ـيـاء يف عمّ ــان .تقاعــس معظمهــم عــن
التسجيل لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وهو إجراء كان من شأنه -يف معظم
الحاالت -أن يقنن وضع إقامتهم يف األردن ،وإن كان سيمنعهم من العودة إىل اليمن يف حال تحسنت
وســمح لهــم بالب ـقـاء
خـول األردن دون تأ ـ
ضـاع .حتــى أبريــل /نيســان ُ ،2015ســمح لليمنيــن بد ـ
األو ـ
شـرة ُ
دون الحصول عىل تصريح إقامة .إال أن األوضاع تغريت منذ ذلك الحني حيث بات اليمنيون بحاجة إىل
جـرة ،ليــس فقــط إىل األردن ،بــل إىل البلــدان
شـرة .صعبــت هــذه القيــود عــى اليمنيــن اله ـ
صـول عــى تأ ـ
الح ـ
التــي طبقــت سياســات مماثلــة ،مثــل مصــر.
شـرة عالج.
بالنســبة لطالبي اللجوء اليمنينيُ ،تعد أســهل طريقة اللتماس اللجوء هي دخول األردن بتأ ـ
صـول عــى تقريــر طبــي يف اليمــن ،واســتكمال املعامــات عــر وكالــة ســفر لديهــا اتفاقيــة
هــذا يتطلــب الح ـ
مــع املستشــفيات األردنيــة .ورغــم أن بعــض اليمنيــن بحاجــة إىل تلقــي رعايــة صحيــة يف األردن ،يســتخدم
خـول إىل األردن واإلقامــة فيــه بشــكل قا ـنـوين ملــدة ثالثــة أشــهر .عــى
عـاج هــذه للد ـ
شـرات ال ـ
معظمهــم تأ ـ
اليمنيــن اتخــاذ ـقـرار خــال هــذه ال ـفـرة ،بشــأن التســجيل لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون
صـول عــى وضــع الجئــن و”تقنــن” إقامتهــم.
الالجئــن مــن أجــل الح ـ
جـراءات اللجــوء يف األردن ،غــر أن
ازداد عــدد اليمنيــن املســجلني لــدى مفوضيــة الالجئــن مــع إملامهــم بإ ـ
عمليــة إعــادة توطينهــم ُتعــد بطيئــة ومحــدودة .قــال العديــد مــن طالبــي اللجــوء الذيــن ُقوبلــوا عــام 2020
إنهــم ال يرغبــون يف العــودة إىل اليمــن ،ويُعــزى ذلــك إىل حــد كبــر الحتمــال تعرضهــم لالضطهــاد الســيايس
ونقص فرص العمل املجدية .هم اآلن يف االنتظار ويأملون يف إعادة توطينهم من ِقبل املفوضية السامية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف بلد ثالث ،مثل كندا أو الواليات املتحدة أو دولة أوروبية .غري أن أقل
مــن واحــد باملائــة مــن الالجئــن الذيــن يعيشــون يف بلــدان عبــور مثــل األردن ومصــر ولبنــان ُيعــاد توطينهــم
يف دولــة غربيــة ،بــل إن ـفـرص إعــادة التوطــن بالنســبة لليمنيــن تعــد أقــل شـ ً
ـيوعا .ال تتوفــر بيانــات مــن
حـول ـفـرص إعــادة توطــن اليمنيــن ،إال أن العمــل امليــداين الــذي
املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن ـ
ُ
أُعــد بــه هــذا املوجــز السياســايت يشــر إىل أن أقــل مــن  20يمن ًيــا قــد أعيــد توطينهــم منــذ عــام  ،2018خاصــة
صـول اليمنية-الصوماليــة
يف كنــدا واململكــة املتحــدة .تجــدر اإلشــارة إىل أنــه قــد ُيســجل األ ـفـراد مــن ذوي األ ـ
(مزودجــي الجنســية) عــى أنهــم صوماليــون مــن ِقبــل املفوضيــة الســامية لالجئــن ،ويُعــاد توطينهــم
كالجئــن صوماليــن.
يُنظــر إىل عمليــة طلــب اللجــوء لــدى مفوضيــة الالجئــن بشــكل مختلــف اآلن مقارنـ ًـة بمــا كان عليــه الحــال
حني دخل اليمنيون ألول مرة األردن يف  2015و .2016حينها ،لم يقتصر عدم اإلملام بإجراءات التسجيل
يف املفوضيــة عــى النخــب فقــط ،بــل عــى اليمنيــن مــن الطبقــة الدنيــا واملتوســطة ،حيــث أفــاد الكثــر بأنهــم
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صـول عــى صفــة الجــئ .مــن املحتمــل أن يكــون
شــعروا يف البدايــة بالخجــل الشــديد مــن التقــدم بطلــب الح ـ
ً
مرتبطــا جزئ ًيــا باســتضافة اليمــن لالجئــن مــن شــرق أفريقيــا .يشــكل الصوماليــون إحــدى أكــر جاليــات
هــذا
الالجئــن يف اليمــن ،حيــث تضــم  600,000إىل  800,000شــخص [[1[.كمــا أن اليمــن الدولــة الشــرق
أوســطية الوحيــدة التــي وقعــت عــى اتفاقيــة جنيــف لعــام  1951الخاصــة بوضــع الالجئــن [[1[.بالتــايل ،قــد
ينظر اليمنيون إىل صفة الجئ نظرة ســلبية ،ال ســيما يف مجتمع به طبقات اجتماعية متزمتة مثل طبقة
الهاشــميني (األشــخاص الذيــن يزعمــون نســبهم للنبــي محمــد) أو طبقــة القبائــل (رجــال القبائــل) أو حتــى
[[[1
طبقــة املهمشــن.

صـرة يف اليمــن" هيلــن الكــر (محــررة) .ملــاذا اليمــن مهــم ،كتــب دار الســاقيhttps://hal-،2014 ،
جـرة املعا ـ
غـرة لله ـ
جـرة إىل أزمــة لجــوء :الديناميكيــات املت ـ
[ هيلــن تيوليــت" ،مــن مركــز ه ـ
.sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01675524/document

صـرة يف اليمــن" هيلــن الكــر (محــررة) .ملــاذا اليمــن مهــم ،كتــب دار الســاقيhttps://hal-،2014 ،
جـرة املعا ـ
غـرة لله ـ
جـرة إىل أزمــة لجــوء :الديناميكيــات املت ـ
[ هيلــن تيوليــت" ،مــن مركــز ه ـ
.sciencespo.archives-ouvertes.fr/hal-01675524/document

سـراتيجية 13 ،يوليــو/
عـاء للدراســات اإل ـ
[ للمزيــد عــن طبقــة املهمشــن (األخــدام) ،انظــر :محمــد الحربــي ،مارتــا كولبــورن ،ســمية ســليم ،فاطمــة صالــح" ،إ ـبـراز أصــوات املهمشــن" ،مركــز صن ـ
تمــوزhttps://sanaacenter.org/files/Bringing_Forth_the_Voices_of_Muhammasheen_en.pdf،2021
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اإلقامة والتسجيل

صـول عــى وثائــق
يســجل معظــم اليمنيــن يف األردن لــدى مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن للح ـ
صـول عــى تصاريــح
طالبــي اللجــوء ،وهــو مــا ال تتعامــل معــه الحكومــة األردنيــة كإثبــات ملحــل اإلقامــة .الح ـ
صـول عــى تصريــح عمــل ،و ـتـراوح التكلفــة مــا بــن 600
اإلقامــة يرتتــب تكاليــف باهظــة (مشــروطة بالح ـ
ً
حـول دون تقنــن اليمنيــن
عائقــا رئيسـ ًيا ت ـ
إىل  1000دوالر أمريــي ســنويًا) ،مــا يعنــي أن التكلفــة تشــكل
أوضاعهم يف البالد [[1[.ويف حني تستضيف مصر أكرب عدد من اليمنيني النازحني ( 500,000إىل 700,000
شــخص) [[1[،فــإن األردن هــي الدولــة التــي تقــدم فيهــا أكــر عــدد مــن اليمنيــن بطلبــات لجــوء لــدى مفوضيــة
الالجئــن ،بســبب عــدم وجــود خيــارات أخــرى لتقنــن أوضاعهــم .فضـ ًـا عــن ذلــك ،يســهل عــى اليمنيــن
صـول عــى تصاريــح اإلقامــة ألنهــا أقــل تكلفــة بكثــر (حــوايل  6دوالرات أمريكيــة
املوجوديــن يف مصــر الح ـ
صـول عــى تصريــح اقامــة ملــدة ســتة أشــهر قابلــة للتجديــد).
للح ـ
ال تعــرف املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن واملؤسســات الحكوميــة بطالبــي اللجــوء
جـراء مقابــات متكــررة
صـول عــى صفــة الجــئ مــن املفوضيــة ،يجــب إ ـ
اليمنيــن يف األردن كـ”الجئــن” .للح ـ
مــع اليمنيــن إلثبــات أنهــم يواجهــون االضطهــاد يف اليمــن .وضعــت املفوضيــة إجراءيــن لتحديــد وضــع
الشــخص .فعــى أســاس الحــاالت ظا ـهـرة الوجاهــةُ ،يعــرف بالســكان بشــكل جماعــي كالجئــن .حصــل
جـراء مقابلــة مــع أحــد مســؤويل مفوضيــة الالجئــن.
 665,884ســوريًا[ [[1عــى صفــة الجــئ يف األردن دون إ ـ
[ قبول العبيس" ،الكفاح بعيدً ا عن الوطن :الالجئون اليمنيون يف القاهرة" ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية 19 ،ديسمرب https://sanaacenter.org/ar/publications- ،2020
all/main-publications-ar/12316

[ قبول العبيس" ،الكفاح بعيدً ا عن الوطن :الالجئون اليمنيون يف القاهرة" ،مركز صنعاء للدراسات االسرتاتيجية 19 ،ديسمرب https://sanaacenter.org/ar/publications-،2020
all/main-publications-ar/12316

[ "صحيفــة وقائــع -األردن" ،املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،مــارس /آذار https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03%20-%20،2021
Jordan%20Mar%202021%20Operational%20Update.pdf
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تستلزم عملية تحديد صفة الالجئ إجراء مقابالت عىل أساس كل حالة عىل حدة .خالل هذه املقابالت،
يتشــارك املتقدمــون قصــة حياتهــم ويناقشــون األســباب التــي دفعتهــم إىل مغــادرة بلدهــم األصــي .يجــب
عــى مســؤول املفوضيــة بعــد ذلــك تحديــد طبيعــة االضطهــاد الــذي يتعرضــون لــه ،وتحديـ ًـدا مــا إذا كانــت
الهويــة الدينيــة أو العرقيــة أو القبليــة لطالــب اللجــوء تمنعــهمــن العــودة إىل بلــده األصــي.

الشكل  :3عدد اليمنيني املسجلني لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

املصدر :س.املجايل2021 ،؛ إحصاءات املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (https://www.unhcr. ،)2015-2020
org/refugee-statistics/download/?url=s9RmHF

عـرض هــذا الرســم البيــاين مراحــل تطــور منــح اليمنيــن صفــة الجئــن مــن ِقبــل املفوضيــة الســامية لألمــم
ي ـ
املتحدة لشؤون الالجئني .منذ عام  ،2017ازداد عدد طالبي اللجوء اليمنيني بشكل كبري .مع ذلك ،ظل
ً
منخفضا مقارنة بسكان آخرين مثل العراقيني والسودانيني والصوماليني.
عدد الذين مُ نحوا صفة الجئ
ومنــذ أواخــر عــام  ،2019لــم يعــد بإمــكان املواطنــن اليمنيــن التســجيل لــدى املفوضيــة بســبب الحظــر الــذي
تفرضــه الحكومــة األردنيــة يف هــذا الصــدد .يمنــع هــذا القانــون الجديــد تقديــم طلبــات اللجــوء الجديــدة
عــر مفوضيــة الالجئــن ،مــا يعنــي أن اليمنيــن الذيــن دخلــوا إىل األردن عــام  2020أو  2021ليــس لديهــم
أي وســيلة لتقنــن إقامتهــم .أشــار أحــد اليمنيــن املســتطلعة آراؤهــم إىل أن هــذه الفئــة ُتعــرف باســم
“املجهولني” ،ألنهم ال يملكون وثائق من املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني وال تصاريح
إقامــة ويمكــن ترحيلهــم إىل اليمــن يف أي لحظــة.
عــام  ،2020مُ نحــت صفــة الجــئ لــ 762يمن ًيــا فقــط ،مــن بــن مــن تقدمــوا بطلبــات لــدى املفوضيــة الســامية
ً
شخصا إجراء مقابلة مع املفوضية
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني قبل عام  ،2019بينما ينتظر 13,881
لتحديــد وضعهــم كالجئــنُ [[1[.يعــزى عــدم اال ـعـراف باليمنيــن كالجئــن إىل عوامــل جيوسياســية داخليــة
صـول عــى صفــة
وخارجيــة عــى حــد ســواء ،وهنــاك أســباب متعــددة تجعــل اليمنيــن غــر مؤهلــن للح ـ
حـاء املنطقــة.
الجئــن يف األردن ودول أخــرى يف جميــع أن ـ
ً
أول ،إذا اعرتفت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بجميع اليمنيني كالجئني قانونيني،
ً
صـراع .مثــل هــذا
ضغوطــا سياســية عــى الســعودية ،وتســلط الضــوء عــى دورهــا املهيمــن يف ال ـ
ســتمارس
صـاءات مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لشــؤون الالجئــنhttps://www.unhcr.org/refugee-statistics/،2015-2020 ،
[ "باحــث البيانــات املتعلقــة بالالجئــن" ،إح ـ
download/?url=s9RmHF
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غ ّرب اليمنيــن يف األردن ودول أخــرى يف املنطقــة.
جـراء مــن شــأنه أن يلقــي بالالئمــة عــى الســعودية يف ت ـ
اإل ـ
ثان ًيا ،يف الســنوات األوىل من الصراع ،اســتغل اليمنيون الذين يعيشــون يف الخارج االســتقرار الذي كانت
ً
ووفقــا التفاقيــة جنيــف لعــام  ،1951يجــب عــى
تشــهده بعــض مناطــق بلدهــم األصــي للســفر ذها ًبــا وإيا ًبــا.
الالجــئ إثبــات أنــه ســيواجه االضطهــاد إذا أُجــر عــى العــودة إىل بلــده األصــي ،وأن لديــه “خــوف مــرر مــن
عـرض لالضطهــاد بســبب العــرق ،أو الديــن ،أو الجنســية ،أو االنت ـمـاء ملجموعــة اجتماعيــة معينــة،
الت ـ
أو آراء سياســية” ،وأنــه “خــارج بلــد جنســيته ،وبســبب الخــوف غــر قــادر أو غــر راغــب يف االســتفادة مــن
حمايــة ذلــك البلــد” [[1[.وبالتــايل ،يواجــه اليمنيــون املتقدمــون بطلــب لجــوء إىل املفوضيــة الســامية لالجئــن
صـول عــى صفــة الجــئ بســبب عودتهــم إىل اليمــن عــدة ـمـرات.
صعوبــة يف الح ـ
تصنف مفوضية الالجئني األفراد املستضعفني عىل أساس األصل القومي أو الطائفي أو العرقي ملقدمي
جـراءات اللجــوء ،إال أنهــا تفتقــر ملثــل هــذا
الطلــب .ووضعــت مبــادئ توجيهيــة ألكــر مــن  15دولــة تتعلــق بإ ـ
اإلطــار بالنســبة لليمنيــن الذيــن يلتمســون اللجــوء يف الخــارج .موقفهــا الرســمي هــو أنــه “نظـ ًرا ملــا يتســم بــه
الوضع يف اليمن من تقلبات شــديدة وعدم اليقني ،تدعو املفوضية جميع البلدان إىل الســماح للمدنيني
[[[2
خـول أراضيهــا”.
الفاريــن مــن اليمــن بد ـ

ال ـيـزال إطــار منــح طالبــي اللجــوء اليمنيــن صفــة الجئــن غــر واضــح ويرتبــط بتعليــق العــودة القســرية
للمواطنــن واألطــر اإلقليميــة لحمايــة الالجئــن .باملقارنــة مــع األردن ،اســتقبلت جي ـبـويت ،عــى ســبيل
[[[2
املثــال ،الالجئــن اليمنيــن عــى أســس حــاالت ظا ـهـرة الوجاهــة.
جـراء مقابــات لتحديــد وضــع
كمــا أن املوقــف الرســمي للمفوضيــة بشــأن ال ـنـزاع يف اليمــن يُصعــب عليهــا إ ـ
الالجئني يف األردن .بالتايل ،يضع هذا النازحني اليمنيني يف مأزق قانوين ،مما يؤثر عىل حياتهم اليومية
وإمكانيــة وصولهــم إىل الخدمــات اإلنســانية والخدمــات العامــة.
أكــد بعــض اليمنيــن الذيــن أُجريــت معهــم مقابــات ،أنهــم ال يســتطيعون العــودة إىل اليمــن ،كونهــم
عـاء
تعرضــوا للتهديــد املباشــر مــن جانــب قــوات الحوثيــن .فـ ّر إبراهيــم ،البالــغ مــن العمــر  36عامً ــا ،مــن صن ـ
[[[2
سـرة مــن طبقــة الهاشــميني.
بعــد أن أُجــر عــى االنضمــام إىل جماعــة الحوثيــن ،رغــم أنــه ينتمــي إىل أ ـ
طـران إىل األردن ،حيــث يعيــش حال ًيــا -هــو
عـاء عــام  2019لتســديد ثمــن تذاكــر ال ـ
ـبـاع إبراهيــم منزلــه يف صن ـ
جـراءات واملعايــر املطلوبــة لتحديــد وضــع الالجــئ بموجــب اتفاقيــة عــام  1951وبروتو ـكـول
[ املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن" ،دليــل ومبــادئ توجيهيــة فيمــا يتعلــق باإل ـ
عــام  1967املتعلــق بوضــع الالجئــن" ،أُعيــد إصــداره يف فربايــر /شــباط https://www.unhcr.org/publications/legal/5ddfcdc47/handbook-procedures-criteria-،2019
determining-refugee-status-under-1951-convention.html

[ "موقــف املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن بشــأن العــودة إىل اليمــن "،املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن ،أبريــل https://www.refworld.org/،2015
publisher,UNHCR,COUNTRYPOS,YEM,5523fdf84,0.html

[ ناتايل بوتس" ،خطأ أجدادنا :الجيل الثالث من املهاجرين اليمنيني يبحثون عن مالذ من النزوح "،املجلة الدولية لدراسات الشرق األوسط ،2019 ،ص https://www.academia. ،357-76
edu/40015537/_THE_FAULT_OF_OUR_GRANDFATHERS_YEMENS_THIRD_GENERATION_MIGRANTS_SEEKING_REFUGE_FROM_DISPLACEMENT

[ مقابلة أجرتها املؤلفة مع طالب لجوء يمني يف عمان 27 ،أكتوبر /تشرين الثاين .2020
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ً
الحقــا العمــل كبائــع عســل يف مركــز تســوق إلعالــة
وزوجتــه وطفلــه حديــث ا ـلـوالدة -عــى مدخراتــه [[2[.بــدأ
سـرته.
أ ـ
ينحــدر يمنيــون آخــرون موجــودون يف األردن مــن مناطــق أقــل تأثـ ًرا بال ـنـزاع وتمكنــوا مــن العــودة إىل اليمــن
عــدة ـمـرات .بــدأت أم مريــم ،وهــي أم لثالثــة أطفــال مــن أبــن ،الســفر مــن وإىل األردن عــام  2013هر ًبــا مــن
هجمات القاعدة يف جنوب اليمن [[2[.سافرت عدة مرات لزيارة عائلتها يف اليمن قبل أن تستقر يف األردن
عام  .2017وبعد تدمري القوات السعودية منزلها ،قررت البقاء يف األردن ومُ نحت يف نهاية املطاف صفة
ـان ســنوات بســبب عودتهــا املتكــررة إىل اليمــن.
الجئــة عــام  ،2021بعــد تأخــر دام لثمـ ِ

[ مقابلة أجرتها املؤلفة مع طالب لجوء يمني يف عمان 27 ،أكتوبر /تشرين الثاين .2020
[ مقابلة أجرتها املؤلفة مع طالب لجوء يمني يف عمان 12 ،مارس /آذار .2019
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الوصول إلى المساعدات اإلنسانية
صـول عــى املســاعدة املاليــة والخدمــات الصحيــة و ـفـرص
يتمتــع اليمنيــون يف األردن بإمكانيــة محــدودة للح ـ
إعــادة التوطــن مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن .تصنــف املفوضيــة طالبــي اللجــوء
اليمنيــن وغريهــم مــن الالجئــن غــر الفاريــن مــن ســوريا عــى أنهــم “الجئــون غــر ســوريني” .وعــى هــذا
األساس ،تعد املؤسسات اإلنسانية طالبي اللجوء من دول أخرى غري سوريا الجئني ثانويني ،ما ينكر يف
واقــع األمــر الظــروف الخاصــة بــكل جاليــة مــن جاليــات الالجئــن .إضافــة إىل ذلــك ،لــدى املنظمــات الدوليــة
غــر الحكوميــة واملفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن القليــل مــن املعلومــات عــن طالبــي
حـول هــذه الجاليــات كانــت أقــل.
اللجــوء اليمنيــن ،وذلــك ألن البحــوث التــي أُجريــت ـ
منــذ عــام  ،2018كان لــكل جاليــة مــن جاليــات الالجئــن أو طالبــي اللجــوء غــر الســوريني ،ممثلــون لــدى
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني مكلفون بنقل مخاوف تلك الجاليات .لطالبي اللجوء
اليمنيــن يف عمّ ــان ثالثــة ممثلــن موزعــن ً
وفقــا لألح ـيـاء التــي يعيشــون فيهــا :الجبيهــة /أبــو نصــر وجبــل
النزهــة وســحاب .يتيــح هــذا التمثيــل لــدى الالجئــن فرصــة لليمنيــن للتعبــر عــن مخاوفهــم عــى املســتوى
املؤســي .فمنــذ عــام  ،2018حصــل الالجئــون اليمنيــون املعــرف بهــم عــى مســاعدات ماليــة شــهرية مــن
[[[2
برنامــج األغذيــة العاملــي.

[ مقابالت أجرتها املؤلفة مع طالبي لجوء يمنيني يف عمان ،أغسطس /آب .2020
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الوصول إلى أسواق العمل
ّ
وقــع األردن اتفاقيــات مــع املجتمــع الــدويل لتســهيل إد ـمـاج الســوريني وتعزيــز ـفـرص التنميــة .عــام ،2016
صـول الالجئــن الســوريني إىل ســوق العمــل يف قطاعــات محــددة .ومــع
ُوضــع ميثــاق األردن لتســهيل و ـ
ذلــك ،يســتثني ميثــاق األردن الالجئــن مــن دول أخــرى غــر ســوريا ،بمــن فيهــم طالبــو اللجــوء اليمنيــون،
مــا يحــد مــن وصولهــم إىل الخدمــات الحكوميــة و ـفـرص العمــل والتعليــم [[2[.بصفتهــم أجانــب يف األردن،
ُيســمح لليمنيــن بالعمــل يف مجــاالت محــددة ،مثــل قطاعــات الب ـنـاء والزراعــة واملطاعــم ،حــال حصولهــم
صـول عــى تصريــح عمــل
عــى تصاريــح عمــل ووجــود كفيــل أردين بموجــب نظــام الكفالــة [[2[.يرتتــب الح ـ
تكاليــف باهظــة ،حــوايل  600دوالر أمريــي إىل  1000دوالر أمريــي ،وبالتــايل يضطــر اليمنيــون لالعتمــاد
شـاكل مــع كفيــل أردين
عــى كفالئهــم األردنيــن .عــى ســبيل املثــال ،واجــه زوج أم توفيــق مجموعــة مــن امل ـ
أث ـنـاء عملــه يف مطعــم يمنــي يف مدينــة ســحاب .اســتوىل الكفيــل عــى جــواز ســفره رغــم أن القانــون يحظــر
مثــل هــذه األفعــال .كان يعمــل  12ســاعة يف اليــوم وال يتقــاىض راتبــه يف أحيــان عــدة [[2[.هــذا الوضــع شــائع
بــن الالجئــن يف األردن ،الذيــن يبلغــون غال ًبــا عــن تعرضهــم لالســتغالل وظــروف العمــل الصعبــة.

غالبيــة الرجــال اليمنيــن الذيــن أُجريــت معهــم مقابــات مــن أجــل إعــداد هــذه الدراســة يعملــون بشــكل غــر
رســمي يف األردن كخــدم يف املقاهــي أو كعمــال يف املنــازل أو كبائعــي عســل أو ك ُنـ ّـدل يف املطاعــم اليمنيــة،
وخاصــة يف الجبيهــة [[2[.ينــأى غريهــم مــن اليمنيــن املوجوديــن يف األردن بأنفســهم عــن العمــل لعــدم
ً
عوضــا عــن
ظـرة ســلبية ،ويســعون
خـراط يف هــذه القطاعــات التــي ينظــر إليهــا املجتمــع ن ـ
رغبتهــم يف االن ـ
سـرة يف اليمــن .ويف حــن أن التحويــات املاليــة مــن املغرتبــن
صـول عــى الدعــم املــايل مــن أ ـفـراد األ ـ
ذلــك للح ـ
اليمنيــن كانــت ُتســتخدم يف الســابق بشــكل حصــري تقري ًبــا لدعــم األســر املوجــودة يف اليمــن ،يبــدو أن
صـراع بــات يغــر هــذه الديناميكيــة .أصبــح مــن الشــائع اآلن أن يعتمــد األ ـفـراد أو األســر عــى أقربائهــم
ال ـ
سـاء اليمنيــات ال يعملــن يف األردن بســبب األ ـعـراف االجتماعيــة املرتبطــة
الذيــن بقــوا يف اليمــن .معظــم الن ـ
حـرش الجنــي الــذي يتعرضــن لــه كعامــات أجنبيــات .ومــع ذلــك ،أعربــت العديــد
بال ـنـوع االجتماعــي والت ـ
سـاء الــايت أُجريــت معهــن مقابــات عــن رغبتهــن يف االســتقالل ماد ًيــا مــن خــال املشــاريع املنزليــة
مــن الن ـ
والتدريــب املهنــي.
منــذ أن بــدأت جائحــة كورونــا يف مــارس /آذار  ،2020وضعــت وزارة الداخليــة األردنيــة لوائــح تقييديــة
جديدة تطال اليمنيني .فال يُسمح لهم بالحصول معً ا عىل تصاريح عمل ووثائق طالبي اللجوء املمنوحة
[ فريونيــك باربيليــت ،جيســيكا هاغن-زانكــر ودينــا منصــور" ،ميثــاق األردن :الــدروس املســتفادة واآلثــار املرتتبــة عــى االتفاقيــات املتعلقــة بالالجئــن يف املســتقبل" ،معهــد التنميــة ملــا وراء البحــار،
فربايــر /شــباط https://cdn.odi.org/media/documents/12058.pdf،2018

[ نظــام الكفالــة هــو النظــام الــذي يدخــل فيــه العمــال الوافــدون ويقيمــون بشــكل قا ـنـوين يف الدولــة املضيفــة بدعــم مــن الكفيــل الــذي يوظفهــم .يرتبــط وضــع العمــال املهاجريــن بعقــد العمــل .وال
صـول ً
أول عــى إذن كتابــي واضــح مــن صاحــب العمــل.
يمكنهــم تغيــر وظائفهــم أو مغــادرة البــاد دون الح ـ
[ مقابلة أجرتها املؤلفة مع طالب لجوء يمني يف سحاب 24 ،يوليو /تموز .2020
[ يف املطاعم اليمنية بالجبيهة ،نســبة العمال اليمنيني املســجلني لدى املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني ليســت مائة باملائة .فبعضهم كان يف األردن منذ فرتة طويلة ولديهم
تصاريــح عمــل.
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مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن [[3[.وبالتــايل ،لــم يبـ َـق أمامهــم ســوى خياريــن يف
صـول عــى صفــة الجئــن مــن
األردن :إمــا العمــل بشــكل قا ـنـوين دون خيــار إعــادة توطينهــم .أو االنتظــار للح ـ
مفوضيــة الالجئــن ،وإعــادة توطينهــم ،وهــي عمليــة قــد تســتغرق مــن  10إىل  15عامً ــا .منــذ تطبيــق هــذه
ظ ًرا إلصدارهــم ً
أيضــا
جـراءات طلــب تصريــح العمــل ن ـ
اللوائــح ،رُحّ ــل العديــد مــن اليمنيــن إىل اليمــن خــال إ ـ
وثائــق مــن مفوضيــة الالجئــن [[3[.يخــى طالبــو اللجــوء اليمنيــون العمــل يف األردن مخافــة ترحيلهــم إىل
عـرض مجــد ًدا للعنــف واالضطهــاد.
اليمــن ،حيــث يواجهــون خطــر الت ـ

[ األردن :ترحيل طالبي لجوء يمنيني" ،هيومن رايتس ووتش 30 ،مارس /آذار https://www.hrw.org/news/2021/03/30/jordan-yemeni-asylum-seekers-deported،2021
[ األردن :ترحيل طالبي لجوء يمنيني" ،هيومن رايتس ووتش 30 ،مارس /آذار https://www.hrw.org/news/2021/03/30/jordan-yemeni-asylum-seekers-deported،2021
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فرص الحصول على التعليم
صـول عــى التعليــم مســألة صعبــة بالنســبة لليمنيــن يف األردن ،فهــم يُصنفــون أجان ًبــا وليســوا
يظــل الح ـ
يتعي عليهم إثبات إقامتهم القانونية لتسجيل أطفالهم يف املدارس .فالوثائق املمنوحة
الجئني ،وبالتايل
ّ
لهم من مفوضية الالجئني ،التي تثبت أنهم مسجلون لديها ،ليست كافية .إضافة إىل تصريح اإلقامة،
يتطلــب التســجيل يف املــدارس االبتدائيــة والثانويــة بالنســبة لليمنيــن أال يكــون الطفــل قــد توقــف أكــر مــن
عامــن عــن الدراســة [[3[.يعتمــد االلتحــاق باملــدارس الحكوميــة األردنيــة ً
أيضــا عــى املناطــق التــي يعيــش فيهــا
اليمنيــون وقــدرة املدرســة املحليــة عــى اســتيعاب طــاب إضافيــن .لــم تتمكــن أم محســن مــن تســجيل ابنهــا
البالغ من العمر  4سنوات يف املدرسة التي التحقت بها ابنتهاُ .طلب منها تقديم تصريح إقامتها ،إال أنه
أخريا من تسجيله بحكم عالقاتها ببعض املعلمني
لم يكن بحوزتها سوى وثائق لجوئها فقط [[3[.تمكنت ً
صـول عــى املســاعدة.
يف املدرســة وتواصلهــا مــع املؤسســات الخرييــة املحليــة للح ـ
صـول الجاليــات اليمنيــة إىل ـفـرص التعليــم يف مصــر أكــر تنظيمً ــا .تأسســت أول
عــى ســبيل املقارنــةُ ،يعــد و ـ
مدرســة يمنيــة يف مصــر عــام  ،2017وتســتضيف القا ـهـرة حال ًيــا ثــاث مــدارس يمنيــة خاصــة ،تعتمــد منهجً ــا
دراسـ ًيا يمن ًيــا [[3[.يف الوقــت الراهــن ،ال توجــد مشــاريع أو مبــادرات مــن هــذا القبيــل يف األردن.

[ دينــا بلســان وروشــيل جونســتون و آنــا كفيتيغــن" ،إعمــال حقــوق طالبــي اللجــوء والالجئــن يف األردن مــن دول أخــرى غــر ســوريا ،مــع الرتكيــز عــى اليمنيــن والســودانيني"https://،2019 ،
;reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/71975.pdf

[ مقابلة أجرتها املؤلفة مع طالب لجوء يمني يف عمان 25 ،مايو /أيار 2020
سـراتيجية 19 ،ديســمرب /كانــون األول https://sanaacenter.org/ar/ ،2020
عـاء للدراســات اال ـ
[ ق ـبـول العبــي" ،الكفــاح بعيــدً ا عــن الوطــن :الالجئــون اليمنيــون يف القا ـهـرة" ،مركــز صن ـ
publications-all/main-publications-ar/12316
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مبادرات اليمنيين للجاليات الموجودة في األردن
حــاول املغرتبــون اليمنيــون إطــاق مبــادرات لدعــم الجاليــة اليمنيــة يف األردن ،إال أن السياســة الداخليــة
هنــاك تحــد مــن قدرتهــم عــى القيــام بذلــك .رغــم ذلــك ،قــدم بعــض املغرتبــن اليمنيــن ورجــال األعمــال
شـركة
الدعــم لألســر اليمنيــة الف ـقـرة منــذ عــام  ،2015مــن خــال التربعــات .عــى ســبيل املثــال ،قدمــت ـ
الشــاي اليمنيــة “مجموعــة الكبــوس” ،التــي تتخــذ مــن عمّ ــان م ـق ًرا لهــا منــذ  ،2013مســاعدات ماليــة لألســر
اليمنية الفقرية خالل فرتة اإلغالق بسبب وباء كورونا يف مايو /أيار  ،2020بالتعاون مع السفارة اليمنية
يف األردن.
يقــدم آخــرون مــن رجــال األعمــال اليمنيــن األثر ـيـاء ،املقيمــن يف األردن وخارجــه ،تربعــات ماليــة لألســر
املحتاجــة أو الطــاب .عــادة مــا يُنظــم هــذا ال ـنـوع مــن املســاعدات املاليــة بشــكل غــر رســمي عــر الجاليــة
[[[3
اليمنيــة ،خاصــة مــن خــال مجموعــات الواتســاب .إال أن هــذه املبــادرات تعتــر مرحليــة وغــر منظمــة.

[ مقابالت أجرتها املؤلفة مع طالبي لجوء يمنيني يف عمان ،أغسطس /آب .2020
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االستنتاجات والتوصيات
•تك ّيف اليمنيون املوجودون يف الغربة بطرق مختلفة .ففي عام  ،2015كان اليمنيون يف األردن يعزفون
عــن التســجيل كالجئــن ،إال أنهــم ســعوا يف الســنوات التــي تلــت ذلــك العــام إىل تقنــن أوضاعهــم ،إمــا
طـاع يج ـيـزه القانــون أو عــر التســجيل لــدى املفوضيــة الســامية لألمــم
صـول عــى عمــل يف ق ـ
مــن خــال الح ـ
املتحــدة لشــؤون الالجئــن عــى أمــل إعــادة توطينهــم يف نهايــة املطــاف يف أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية.
شـرة والســفرُ ،يعــد اليمنيــون املنتمــون إىل الطبقــة الوســطى األكــر
•يف ظــل التكاليــف املرتتبــة عــى التأ ـ
قــدرة عــى العثــور عــى مــاذ يف بلــد أجنبــي .بمجــرد وصولهــم إىل األردن ،يخضــع اليمنيــون مــن جميــع
ضـاع االجتماعيــة واالقتصاديــة لسياســات تقـوّض حصولهــم عــى اإلقامــة القانونيــة
الخلفيــات واألو ـ
و ـفـرص العمــل.
•ب ـنـاءً عــى ذلــك ،وُضعــت التوصيــات التاليــة تماشـ ًيا مــع مُ خرجــات البحــث ومــا تــم تناولــه يف هــذا املوجــز
السياســايت:

إىل املجتمع الدويل:

حـول الجاليــات اليمنيــة املتناميــة يف مصــر وجي ـبـويت
جـراء املزيــد مــن الدراســات اإلنســانية واألكاديميــة ـ
•إ ـ
واألردن والصومــال (بمــا يف ذلــك أرض الصومــال وبونتالنــد) وماليزيــا والســودان لتســليط الضــوء عــى
احتياجاتهــم القانونيــة واملاليــة واالجتماعيــة.
•زيــادة ـفـرص إعــادة التوطــن للنازحــن اليمنيــن مــن خــال تســهيل شــروط دخولهــم إىل الــدول الغربيــة
صـول الطــاب اليمنيــن عــى منــح دراســية جامعيــة (غال ًبــا مــا يكــون الطــاب
املضيفــة ،وزيــادة ـفـرص ح ـ
املوجوديــن يف األردن حاصلــن عــى شــهادات جامعيــة).

إىل املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن واملنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة واملحليــة
يف األردن:
جـراءات تحديــد
•اال ـعـراف باليمنيــن كالجئــن عــى أســاس حــاالت ظا ـهـرة الوجاهــة أو ضمــان تطبيــق إ ـ
وضــع الالجئــن لجميــع طالبــي اللجــوء اليمنيــن.
•الدعوة إىل وضع سياسة تتيح الحصول عىل إقامة سنوية مللتميس اللجوء والالجئني.
•زيادة الدعم لليمنيني املقيمني يف األردن من خالل تقديم:

•املساعدة املالية لتغطية النفقات املعيشية األساسية والعالج الطبي والرسوم املدرسية.

•دعم ســبل كســب العيش ،مثل توفري قروض التمويل البالغ الصغر والتدريب املهني ،لدعم املشــاريع
الصغرية واملشــاريع املنزلية التي يديرها الالجئون.
جـراءات التســجيل يف املــدارس والد ـفـاع عــن الطــاب الذيــن
•رفــع مســتوى الوعــي بــن اليمنيــن بشــأن إ ـ
يواجهــون صعوبــات يف االلتحــاق باملــدارس.
•الدعوة إىل وضع برامج مناهضة للتمييز يف املدارس من أجل مكافحة التمييز /العنصرية تجاه الطالب
اليمنيني ،وال سيما املو ََّلدين ،وتشجيع أوجه التفاعل اإليجابية بني الطالب من مختلف الجنسيات.

إىل ممثيل الجالية اليمنية:

•إتاحة الفرص أمام أعضاء الجالية من أجل التواصل والتنظيم فيما بينهم.

جـراءات املفوضيــة الســامية لألمــم
•رفــع مســتوى الوعــي بــن طالبــي اللجــوء اليمنيــن بشــأن حقوقهــم وإ ـ
املتحدة لشؤون الالجئني ،وأوجه الدعم واملساعدة املتاحة .يمكن تحقيق ذلك من خالل تنظيم ورش
جـراءات املفوضيــة وحقــوق والتزامــات طالبــي اللجــوء اليمنيــن.
عمــل ،عــى ســبيل املثــال للتعريــف بإ ـ

ســولين المجالــي :هــي زميلــة غيــر مقيمــة فــي مركــز صنعــاء
للدراســات االســتراتيجية ،حيــث تركــز أبحاثهــا علــى الالجئيــن
اليمنييــن .وهــي مــن أصــول فرنســية أردنيــة ومرشــحة للحصول
علــى درجــة الدكتــوراه فــي األنثروبولوجيــا االجتماعيــة مــن
أيضــا مهندســة
جامعــة إيكــس مرســيليا فــي فرنســا .وهــي ً
أبحــاث مســاعدة فــي المركــز الوطنــي الفرنســي للبحــث
العلمــي فيمــا يتعلــق بمشــروع ( ITHACAربــط الســجالت
واألرشــيفات المتعلقــة بحركــة المهاجريــن :الســرديات
المترابطــة عبــر أوروبــا ومنطقــة البحــر األبيــض المتوســط)
الخــاص بالمعهــد الفرنســي للشــرق األدنــى فــي األردن .تتخــذ
عمــان مق ـ ًرا لهــا ،وتركــز أبحاثهــا بشــكل أساســي
ســولين مــن ّ
علــى السياســات اإلقصائيــة لــأردن تجــاه الالجئيــن اليمنييــن
وآثارهــا االجتماعيــة علــى حياتهــم اليوميــة .كمــا أنهــا مــن
المهتميــن بصــورة عامــة بالمغتربيــن اليمنييــن علــى مــدى
تاريــخ اليمــن.

هــذا الموجــز السياســاتي هــو جــزء مــن سلســلة إصــدارات
أنتجهــا مركــز صنعــاء بتمويــل مــن حكومــة مملكــة الســويد،
وتتنــاول الجاليــات اليمنيــة فــي الشــتات.
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