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 مقدمة 

تسبب القضية    ، كماقضية الهجرة غير الشرعية من أهم القضايا التي ترهق املجتمع الدولي واملنظمات الدولية  تعد

إليها    املهاجرون  التى يسعى  للدول  العبور،  العديد من املشكالت  ارتفاع معدالت  ودول  الى  تجار  إلالجريمة وا إضافة 

 .هابيةر إل رين في الجماعات اانخراط بعض املهاجو مراض الوبائية  ال بالبشر وانتشار 

  11,500"حوالي    أن املنظمة الدولية للهجرة  أشارت  
 
من منطقة القرن    2020عام  ، في كل شهر من  شخص سافروا بحرا

 " الطريق البحري "مما يجعل هذا ،  الفريقي إلى اليمن 
 
 .في العالم أكثر طرق الهجرة ازدحاما

جتماعية، التي ال تزال تؤرق املجتمع الدولي، وهي مشكلة شديدة تشكل قضية الهجرة غير الشرعية أخطر القضايا اال 

الحساسية لكونها تمس جميع شرائح املجتمع ، بحيث أصبحت الظاهرة ال تقتصر على الشباب خاصة الذكور منهم، 

 .  بل ارتفع خط بيانها إلى فئة اإلناث و حتى الطفال ، وتعد الهجرة غير الشرعية ظاهرة عاملية

املهاجرين الفارقة    كثير منيقطع  ، حيث  الهجرة غير الشرعية عبر سواحل اليمن من املوضوعات الشائكةتعتبر قضية  

 يصل عددهم بالالف  
 
في املاء فيلقون   املسافات الطويلة نحو اليمن، ويركبون البحر بقوارب متهالكة تقذف بهم أحيانا

 وصحاريها. تحطم أحالمهم بحياة أفضل في جبال اليمن يصلون إلى الضفة الخرى، حيث ت ربما حتفهم، أو

 الهجرة غير الشرعية) املفهوم ، األسباب (  

الهجرة غير الشرعية هي قيام شخص ال يحمل جنسية الدولة أو غير املرخص له باإلقامة فيها بالتسلل إلى الدولة عبر  

منافذها الشرعية بوثائق و تأشيرات مزورة ، و تعرف املفوضة البرية أو الجوية أو دخول الدولة عبر  حدوها البحرية و 

الوروبية للهجرة غير الشرعية بأنها ظاهرة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات مختلفة يدخلون إقليم الدولة بطريقة 

و  البر  طريق  عن  مشروعة  و غير  و البحر  العبور  مناطق  ذلك  في  بما  و الجو  ماملطارات  بوثائق  عادة  ذلك  أو  يتم  زورة 

 . بمساعدة شبكات الجريمة املنظمة من املهربين و التجار

انخفاض الجور و   وانعدام المناملهاجرين من مظاهر البطالة    فهناكتتعدد الدوافع لظاهرة الهجرة غير الشرعية ،  

 تدني مستوى املعيشة في بلدانهم و و 
 
 . ما تكون الدول الفقيرة املالحظ أن دول الطرد غالبا

إلـى اتخـاذ القـرار بالهجـرة وتـرك بلدانهـم، ويشـمل ذلـك كل أنـواع الهجرة؛ سـواء  لسباب التى تدفع الشخاص  تتعدد ا

مـن   العديـد  فـي  أفريقيـا  شـرق  منطقـة  بلـدان  وتشـترك  والدائمـة،  املؤقتـة  الحـركات  وكذلـك  القسـرية،  أو  الطوعيـة 

ـرة، والتـي جعلـت مـن املنطقـة تتصـدر كافـة أقاليـم القارة األفريقيـة مـن حيـث  سـباب املشـتركة التـي تدفـع إلـى الهجال 

 . أعـداد املهاجريـن
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 شهدت السنوات الخيرة ارتفاع إعداد املهاجرين ؛ بسبب تسهيالت العصابات الحوثية وخفر السواحل اليمنية  

بمسـاعدة    -وهـم عبـارة عـن مافيـا يمنيـون وأفارقـة-حيـث يقـوم تجـار التهريـب    للهجرة غير الشرعية عبر سواحل اليمن ،

ت فـي قـوارب  ال صلـي إلـى اليمـن، عبـر رحـال نقلهـم مـن موطنهـم   اللدهـم مـن خـال ضحايـا تجـارة التهريـب مـن الخـروج مـن ب

   .صيـد، وإيصالهـم إلـى الشـواطئ اليمنيـة

  مماإقليــم أوروميــا،  في  مــن  ال ؛ بعــد قمــع قــوات  2015واخــر عــام  آ مــن بلدهــم منــذ  فروا  ثيوبييــن  المــن    الف اآلعشــرات  

إلــى نــزوح أعـداد كبيـرة مـن شـرق إثيوبيـا  أدي    مما؛    خريــنآ  آالفشــخص واعتقــال    1000أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن  

دت عوامل الجفاف وانعدام المن في الصومال بسبب جماعات الشباب االرهابية املسلحة الى فرار  أ، كما  إلـى اليمـن

الذين    الصوماليين  اململكـة الكثير من  إلـى  لـدى وصولهـم  القانونـي  الوضـع  إلـى  نظاميـة ويفتقـرون  غيـر  بطـرق  يأتـون 

 
 
 و الطرد.للمالحقة  السـعودية وبالتالـي يكونـون عرضـة دومـا

افية ، السلطة (   ساحل اليمن )الحدود الجغر

  2450بحـوالي لليمن الشريط الساحلي مساحة ساحل اليمن: يقدر  
 
 . كيلـو متـرا

 . على كال من البحر الحمر، خليج عـدن، والبحـر العربـيساحل اليمن طل الحدود الجغرافية : ي

 تعز ، املكال ، الحديدية ، الغيضة (أهم املدن : تقع على ساحل اليمن مدن هامة هي ) 

تسيطر جماعات الحوثيين على تتقاسم السلطة بين الحكومة املعترف بها دوليا وجماعات الحوثيون ، حيث  السلطة : 

( وهي منطقة مرور الهجرة  منطقة مضيق باب املندب)  اليمنواحل  سكما تتحكم تلك الجماعات في  اليمن،  غربي  شمال  

 الغير شرعية.

 دور ساحل اليمن في الهجرة غير الشرعية : 

وجود شبكات متكاملة ترتب الهجرة غير الشرعية: وهى تقوم ضافة لتسهيالت حراس الساحل و تساهم العصابات باإل 

، والطلب عليها ال ينقطع
 
 .  بالدعاية لها والترغيب فيها، وتستثمر فيها الكثير، معولة على أن العائد منها بات كبيرا

ويرسل املهربون واملتاجرون بالبشر قوارب الهجرة من "أوبوك" في جيبوتي و"بوساسو" في الصومال، وقد وصل هذا  

 .( إلى الساحل الجنوبي لليمن من الصومال% 62من املهاجرين عبر جيبوتي، بينما أتت الغلبية ) % 38العام 

 أ ستخدم ي
 
 أقصر وأكثر أمانا

 
وتي وباب املندب في اليمن، يستغرق اجتيازه عدة ساعات  بين جيب غلبية املهاجرين طريقا

يصل هؤالء املهاجرين في الغالب على متن قوارب كبيرة، وأحيانا يستخدمون سفن تهريب  ،  بواسطة زوارق صغيرة بحرية 

 يصل للشخص الواحد ، و دوالر   300تتجاوز  مليات تهريب البشر تكلفة الهجرة وع تتجاوز  ، حيث  بمقابل مادي 
 
  أحيانا
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دوالر عن كل مهاجر واملحظوظين من يصلون إلى السواحل اليمنية بأمان، لن الكثير من املهاجرين يتعرضون   500إلى  

 
 
على مغادرة السفينة أو القارب على مسافات بعيدة من السواحل   بإرغامهمتقوم عصابات التهريب    للضرب وأحيانا

 
 
 . من تعرض السفن لالحتجاز خوفا

افد  محطة عبور )ترانزيت( للمهاجرين القادمين من القرن اإلفريقي  اليمن عبارة ة :  الجنسيات الو

 شهريشخص  آالف 10كثر من أ إلىيصل عدد املهاجرين 
 
   2019 لعاممم املتحدة ال بناء  على إحصائية   ا

 (. الصومال وجيبوتي )اثيوبيا والقرن الفريقي معظم املهاجرون من بلدان  

توجههم إلى الدول  ، أو    )عمان ، السعودية(  الخليج العربي  دول وجهتهم الخيرة  تكون  أن  جهة الوصول : يسعي املهاجرين  

 (. الوربية )بريطانيا، ايطاليـا، فرنسا

 

 مناطق السيطرة الحوثية ودورها في الهجرة غير الشرعية
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 ثار السلبية للهجرة غير الشرعية  اآل

اتخذت من تلك العملية وسيلة  ، حيث  في اآلونة الخيرة تقوم عليها منظمات إجرامية   لزيادة حجم الهجرة غير الشرعية  

ة  في املرتبة الثالث  تأتيمليارات دوالر وهي نوع من التجارة الرابحة    5للربح والثراء، حيث تصل تلك الرباح املنظمة إلى  

 . عقب تجارة املخدرات والسالح

، وليس هناك مجال للشك بأن زيادة أعداد املهاجرين غير  
 
وترد تلك املنظمات تهريب ما يصل إلى مليون شخص سنويا

الشرعيين في أي بلد تعد ظاهرة لها انعكاساتها وتأثيراتها في الجوانب املختلفة للحياة في املجتمع اإلقليمي أو على الصعيد 

 . الدولي كما تؤثر الظاهرة في قاطرة التنمية التي تتبناها أي دولة

الشرسة  على الرغم من الحرب   فريقي إلى اليمن، خالل السنوات املاضية،القرن اإل بالد  استمر توافد املهاجرين من  

على    هناك،   تداعيات  من  خلفته  املستويات،  وما  الشرعية  و مختلف  غير  الهجرة  ظاهرة  االنحطاط  ساعدت  على 

تفكك  من  يتبعه  وما  واالقتصادية  اإلنتاجية  للقدرة  انخفاض  من  عليه  يترتب  وما  املجتمع  في  الخالقي  واالنحالل 

،عا  35و  16تنتهي الرحلة بحوادث مأساوية لبعض املهاجرين، الذين يبدون بأعمار بين  وربما    ،  اجتماعي
 
كما تتأثر   ما

الرسمية وغير  االجتماعية  املنظمات  في  تحكم  الجماعات من  تلك  تمارس  ملا  املنظمة  بالجريمة  االجتماعية  الناحية 

الحكومية عن طريق التدخل بطريقة غير شرعية )رشوة، تقديم مساعدات، تسهيالت( بغرض إرساء أفكارها وتجنيد  

 وتنفيذ أغراضها . املنظمات االرهابية املتطرفة ضعاف النفوس 

تقوم الجماعات املهربة بتنظيم الجريمة حيث تقوم بتهديد االقتصاد اإلقليمي والعاملي عن طريق التدخل خاصة كما  

في الدول التي تمر بمراحل تحول اقتصادها إلى اقتصاد السوق بشكل إيجابي يتمثل في قيامها بغسل أموالها واملتحصلة  

ال يتم دفع ضرائب على تلك الموال مما يؤدي إلى حرمان تلك الدولة من موارد مالية    من تجارتها غير املشروعة، حيث

على  بطريقة سلبية  الموال  تلك  تأثير  إلى  إضافة  واستثمارية،  في مشروعات عامة  توظيفها  املمكن  كان من  إضافية 

ثيين في إستغالل املهاجرين غير  ، وهو ماتقوم به جماعات الحو   النظمة املالية واملصرفية و استقرار أسعار الصرف

 الشرعيين من االفارقة في اليمن .

جتماعي فتمثل كما تهدد الجماعات املنظمة القائمة على التهجير غير الشرعي للمهاجرين سيادة الدولة ونسيجها اإل 

 لتلك الجرائم بغض النظر عما تسببه من فقدان للثقة في 
 
نقطة خطر حتى على حقوق الشخاص الذين كانوا هدفا

 ت. يها تلك الجماعاتسيطر عل العملية الديمقراطية في البالد املختلفة التي 

ظاهرة الهجرة غير    حيث  تؤثر،  تفش ي عمليات اإلجرام املنظمة الذي يعد الهجرة غير الشرعية أحد أهم ركائز وغاياته

 على الناحية المنية في الدولة باعتبارها  من الجريمة من منظمة أنتجت الجريمة املنظمة عبر الوطنية  
 
الشرعية سلبا

 الجريمة العاملية( نمط)
 
 جديدا

 
انتشر وتزايد حجم ما يقوم به حيث حيث )نوع الجريمة، أسلوبها كيفية ارتكابها(، من  ا

https://www.dw.com/ar/%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/a-52381976
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املجرم الوظيفي الذي تدفعه الظروف والعوامل الخارجية الرتكاب جريمة بفعل ظرو فه الوظيفية )جرائم أصحاب  

 .الياقات البيضاء( كذلك انتشرت جرائم شبكات االنترنت

صعو كما   المن  رجال  واستخدامهم  يجد  لجرائمها  الجماعات  تلك  تخطيط  لحسن  وذلك  الجرائم  اكتشاف  في  بة 

لمنية املعنية بالتحديث املستمر لجهزتها  ا للتقنيات الحديثة بين أنشطتها اإلجرامية، المرالذي يستتبع قيام الجهزة  

 . وبرامجها وأفرادها ملواجهة ذلك النوع من الجرائم

 اجرين في اليمن  االنتهاكات االنسانية للمه

ولكن هناك  ،  اليمنية  وحرس الحدود  منال قوات    لتسهيالتنظرا    لثيوبينارتفعت نسبة املسافرين ا  2010خالل عام  

الهجرة    تزايدت  حيثفارق واضح في أعداد املهاجرين عبر السواحل اليمنية  بين الحكومة اليمينية وسيطرة الحوثيين  

مع استمرار تصاعد أعمال العنف وعدم وضع  على بعض املواني الساحلية ، و 2014عام سيطرتهم  غير الشرعية منذ  

لهجرة من القرن اإلفريقي إلى السواحل اليمنية نشطة وبشكل يومي، زمات السياسية أصبحت االحلول واملعالجات لل 

من أكثر الدول اإلقليمية في شبه الجزيـرة العربيـة عرضـة السـتقبال النازحين الفارقة الواصلين عن  اليمن حيـث تعتبر  

ة إلى إنزال النازحين  طريق التهريب إلى السواحل اليمنية املتمثلة بسواحل محافظة أبين، شبوة، حضرموت، باإلضاف

 .بين الحين واآلخر على ساحل مديرية ذباب وباب املندب )محافظة تعز(

 ، تـهريب املهـاجرين عـن طريـق الـبر والجـو ن عملية إ
 
بين ويتحمل فيه املهاجرون كل املخاطر يـدر أرباحـا  .عاليـة للمهر ِّ

 
 
وبية التي تشهد حروب وغيرها بشكل كبير في اآلونة الخيرة،  املحافظات الجن  برزت الهجرة من إثيوبيا إلى اليمن وتحديدا

 لبعض التقاريرو   حيث ازداد تدفق العداد بصورة ملفتة للنظر على جانب الطريق الرابط بين عدن وصنعاء،
 
على    وفقا

ئات من  الطريق الساحلي الواقع بين مدينة عدن اليمنية ومنطقة مضيق باب املندب، ال يكاد يمر يوم دون عبور امل

من   يرتدونه  ما  سوى  الغالب  في  يحملون  ال  التي    مالبساملهاجرين،  الصعبة  املادية  الوضاع  حالتها  جعلتهم تعكس 

 للوصول إلى السعودية    الغرض من الهجرة هو البحثو لهجرة،  يضطرون ل
 
عن العمل وأنهم يتخذون من اليمن طريقا

الدول،   من  غيرها  ال او  صعوبة   لكن  أكثر  أصبحت  كورونا  مور  فيروس  تفش ي  إثر  على  املشددة  اإلجراءات  بسبب 

 . املستجد 

  مخاوف  يواجهون   حيث  البالد،  هذه  فيال يدرك أغلب املهاجرين من القرن الفريقي إلى اليمن حقيقة الوضاع المنية  

ن أجل الفدية م  والتعذيب  االختطاف  مثل  انتهاكات  من  أو  هناك،  النشطة  املعارك  من  وحمايتهم  بسالمتهم  تتعلق  خطيرة

 واالستغالل واالتجار بالبشر من قبل الجماعات الحوثية  

في طوابير من    ،الالجئين  الصعبة  ملعيشة  اظروف  ال اإلغاثة    ت تقاريروأوضح وتظهر "كيف يصطف الالجئون هناك 

أجل الحصول على الطعام، وذلك بجوار مكب للقمامة، دون أن تكون هناك دورات مياه" إن املعتقلين لم يتمكنوا من  
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تغيير مالبسهم أو الحصول على املستلزمات الساسية للنظافة. وتابعت: "نحن قلقون من تفش ي المراض املعدية في 

 ."التقارير وجود اعتداءات جنسية ضد النساء في املوقع كما أشارت ،تمرار الظروف املعيشية الحاليةحال اس

كانوا يريدون االستمرار في رحلتهم، نحو   2019اليمن في عام   وتشير تقارير منظمة الهجرة أن معظم  ممن وصلوا إلى

السعودية العربية  املهاجرين  ،    اململكة  وأمهرة وتيغراي    %92  وتأتي غالبية من هؤالء  أوروميا  في  الريفية  املناطق  من 

 الثيوبية

 .وتشير املنظمة الى "أنواع الذى التي يتعرض لها شباب القرن الفريقي على أيدي مهربي البشر" عبر ممر خليج عدن.

نقص في  شخصا تم حشرهم في قارب واحد، للوصول إلى اليمن" مع    280"حوالي  ان  أكدت منظمة الهجرة الدولية  

 ."الكسجين في القارب، مؤكدا أن بعض هؤالء "انتحروا بإلقاء أنفسهم في البحر

تقوم العصابات مهربي البشر من احتجاز املهاجرين عند وصولهم إلى اليمن، وتعرضوا للضرب والتعذيب وسوء  كما  

 املعاملة والتهديد واملطالبة بدفع فدية . 

الي في  املحتجزين  املهاجرين  معيشية صعبةيعيش آالف  في ظروف  اإلثيوبيين،  من  المم   ،من، ومعظمهم  وقد دعت 

 للقتال في الحرب التي تشهدها البالد، املتحدة إلى إطالق سراحهم
 
 .وتتجدد املخاوف من تجنيد بعض املهاجرين قسرا

إيران،  تقوم   املدعومة من  الحوثي اإلرهابية  بميليشيا  كان آخرها  بالقيام  الفارقة،  املهاجرين  انتهاكات جسيمة بحق 

صنعاء(  2021)مارس   في  احتجازهم  مركز  على  مقذوفات  ومطاردتهم   إطالق  منهم،  العشرات  وفاة  في  تسبب  ما   ،

بار ممثلي الجاليات على نفي جرائمها بحق املهاجرين، إلج  الحوثية  وسعت امليليشيا ،    وإجبارهم على النزوح عبر الحدود

 .وتجنيدهم القسري والزج بهم في املعارك دون أي إنسانية أو رحمة، واستغالهم بدون وجه حق في عمليات انتحارية

بمقتل عشرات املهاجرين الفارقة حرقا   اتهمت منظمة هيومن رايتش ووتش في بيان الحوثيين في اليمن بالتسببكما  

مركز الحتجاز   بعد استهداف مركز احتجاز في العاصمة اليمنية صنعاء، إثر إطالق "مقذوفات" نحو  2021في مارس  

حيث املركز  هذا  في  حريق  اندالع  في  تسبب  ما  إقامتهم املهاجرين،  ظروف  على  يحتجون  املهاجرون  مئات    كان  ونقل 

 . ق أخرى في البالد كعدناملهاجرين إلى املستشفيات للعالج في حين فر آخرون إلى مناط

وشردوا أبناءه ونهبو ممتلكاته، وأصبح     ودمروا ممتلكاته ومواطنيه إن الحوثيين عصابة مجرمة، احتلوا اليمن بالقوة 

اليوم يعاني سياسيا واقتصاديا وإنسانيا، حتى وصل إجرامهم للمهاجرين، من سجن وتعذيب وإحراق في مشاهد   اليمن

أص  حيث  الجبين.  لها  استنكرت   درتيندى  الخصوص  وبهذا  امليليشيات.  من  الوحشية  لهذه  القرارت  من  مجموعة 

في وفاة العشرات من املهاجرين في صنعاء، كما   بالتسبب  تتهم ميليشيا الحوثي  منظمة "هيومن رايتس ووتش" والتي 

 .وق اإلنسان في اليمنتطالب المم املتحدة بإدراج هذه االفعال املشينة ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حق

الحقوقية   املنظمات  فيها  وتطالب  بما  الالجئين،  وقانون  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  الدولية  الصكوك  على  التصديق 

الخاصة بحماية   1990واالتفاقية الدولية لعام   ، 1967املتعلقة بوضع الالجئين وبروتوكولها لعام  1951اتفاقية عام 
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العمال   جميع  أسرهم؛حقوق  وأفراد  حقوق    املهاجرين  تحمي  التي  الصلة  ذات  الوطنية  والسياسات  القوانين  تبنى 

توفير القدرات الضرورية لتنفيذ االلتزامات القانونية والسياسات واتخاذ إجراءات  كما طالبت ب  الالجئين واملهاجرين؛

تطبيقها اجل  من  ولتغيير    عملية  اإلنسان  حقوق  لحماية  الوعى  ونشر  هم  مناصرة  املهاجرين  بأن  الخاطئ  املفهوم 

مجرمين؛ بالبشر    بالضرورة  املتاجرين  واستهداف  القانون  إلنفاذ  قوية  آليات  خالل  من  االنتهاكات  مرتكبي  معاقبة 

 واملهربين وليس ضحاياهم.

 في مكافحة الهجرة غير الشرعية  جهود السعودية 

املتزايدعلى عرقلة    واملع  تتضافر   2009نهاية عام    منذ العربية السعودية ، حينما  للهجرة    االتجاه  نشرت اململكة 

 على الحدود اليمنية ملساعدة الحكومة اليمنية ِّ في قمع تمرد للحوثيين  
 
املؤقت للحدود بإغالق  اململكة    ، وقامتقواتا

على التهريبي  النشاط  من    ، وقللت   أعاق شبكة التهريب القائمة على طول الطريق حتى نقطة البداية في الصومال مما  

 .ميناء بوساسو وحتى السواحل الجنوبية لليمن كبير من الطريق املستخدم بشكل 

املبرم بين اململكة العربية السعودية وحكومة إثيوبيا بشأن نظام توظيف عامالت املنازل    2019يمثل اتفاق عام  كما  

طوة مشجعة نحو تسخير الفوائد االقتصادية واإلنمائية  ألف من إثيوبيا إلى اململكة خ  100وإتاحتها الهجرة الرسمية لـ  

 .للهجرة، مع حماية املهاجرين 

مليون دوالر أميركي، لتمويل خطة االستجابة اإلنسانية التي أعلنتها المم   430اململكة عن تبرعها بمبلغ    كما أعلنت فيه

اليمن لعام   ، متواصال مع وقوف اململكة منذ انقالب امليليشيا الحوثية اإليرانية على الشرعية  2021املتحدة لدعم 

 .اليمنية

  :خاتمة

الحقيقة هي معضلة خطيرة و قضية معقدة و شائكة في بنيتها و في سياقها لنها  إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية في  

 ، أمنية  و  نفسية  و حتى  اجتماعية  و  اقتصادية  و  تراكمات سياسية  إلى  بعدها  في  ترجع  و  بعوامل متداخلة  ترتبط 

لوطنية و اإلقليمية من  فالهجرة غير الشرعية اليوم من امللفات الساخنة التي أثارت العديد من الجهود الدولية و ا

خالل القوانين الردعية و اإلجراءات المنية التي اتخذتها الدول في سبيل تطويق هذا النزيف الذي نخر جسد الدول  

النامية املصدرة و الدول الغنية املستقبلة ، نتيجة لآلثار و االنعكاسات الخطيرة منها االتجار بالبشر و الجريمة غير 

 .املنظمة و غيرها
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 لنتائج  ا

أن املهاجرين والالجئين قد يواجهون انتهاكات لحقوق اإلنسان وحقوق العمل فى بلدان املقصد النهائى. وقد   ▪

يشمل ذلك العمل القسري؛ واالستغالل البدني والعاطفي والجنس ي، واالحتجاز، وعدم دفع الجور أو الترحيل 

 .  القسري، بما لهم من عواقب وخيمة واضحة فى حالة الالجئين

كأحد العوامل    النهائيتم تحديد افتقار املهاجرين وملتمس ي اللجوء للوضع القانونى فى بعض بلدان املقصد   ▪

 .التى تساهم فى ضعف وضعهم

ساحل الحدودي إضافة الى تفش ي وباء كورونا فى انخفاض  الحدودية على طول الطريق  أسهم زيادة املراقبة   ▪

 أعداد املهاجرين. 

املهاجرون أثناء سفرهم آثار الزمات اإلنسانية املتزامنة التي تؤثر على السكان املحليين في بلدان العبور،  يواجه   ▪

 
 
 ما تكون هذه الزمات من بين أكثر الفئات ضعفا

 
 .وغالبا

مليون شخص، بمن فيهم املهاجرون،   22.2إلى أن أكثر من    2018يشير برنامج اإلغاثة اإلنسانية لليمن لعام   ▪

 جة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.  بحا

 مليون شخص انعدام المن الغذائي.   17ويشهد البلد واحدة من أشد الزمات الغذائية في العالم، حيث يواجه   ▪

استخدام هؤالء من جانب "أنصار هللا" في املناطق الشمالية في الحرب، ومن أكثر الجنسيات عددا والتي تمثل   ▪

هاجرين هى الجنسية اإلثيوبية ثم الصومالية واالريترية، حيث يتم جلبهم عبر عمليات الغالبية من هؤالء امل

 تهريب دولية غير شرعية. 
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 التوصيات 

▪   
 
 إنتهاكات  إدانة

 
على أهمية تمتع جميع البشر بحقوق    حقوق اإلنسان ضد املهاجرين والالجئين والتأكيد مجددا

الحكومات على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية حقوق املهاجرين  ينبغى تشجيع  و اإلنسان دون تمييز،  

 :من خاللوالالجئين، 

 ورش عمل الخبراء ، قد تعزز الترابط اإلقليمي وتساهم في تطوير استراتيجية إقليمية. قامة إ •

املختلطة عبر خليج    تها فى قضايا الحماية الناجمة عن تدفقات الهجرةار و البلدان على مواصلة مشا  تشجيع •

 عدن، 

•  
 
 توفير مزيد من الدعم وزيادة املساعدات املقدمة للبلدان املستضيفة لالجئين والشخاص النازحين داخليا

 .فى كل من منطقة القرن الفريقي وفى اليمنواملهاجرين 

تهريب البشر واالتجار بهم، مع  كثر صرامة ملكافحة  أيجب على بلدان املنشأ والعبور واملقصد اتخاذ إجراءات   •

 . العمل فى الوقت نفسه على حماية أولئك الذين يقعون ضحايا ملهربي البشر واملتاجرين بهم

أو   • وتأسيس/  البحر  عرض  في  باإلنقاذ  املتعلقة  البحرية  االتفاقيات  على  التصديق  الساحلية  للدول  ينبغي 

 . تحسين قدراتها الخاصة بالبحث واإلنقاذ

للمنظمة   • الدعوة  املنطقة. ووجهت  بلدان  في  السواحل  املطلوب لحرس  الدعم  توفير  الدولي  للمجتمع  ينبغي 

 .البحرية الدولية لتقديم املساعدة التقنية املتاحة

لتحديد   • االحتجاز  مرافق  إلى  بالوصول  الخرى  املتخصصة  الوكاالت  من  وغيرها  للمفوضية  السماح  ينبغى 

 .تاجون إلى الحمايةالالجئين وغيرهم ممن يح

ينبغى وضع اآلليات الالزمة للعودة الطوعية، بأمان وكرامة، على الوجه المثل استنادا إلى االتفاقات الثنائية   •

 .أو متعددة الطراف

النهاية   أن  وفي  الدراسة  مـن توص ي   
 
بـدال سـقطرى  أرخبيل  مثل  اليمنية  الجزر  في  اإليواء  معسكرات  موقع  تكون 

راكز املدن اليمنية الن هذا اإلجراء التحفظي سيعمل على حصر الالجئين في منطقة محدودة  تواجدها داخل م

 في ظل اإلشراف والرقابة الجادة من الجهات املعنية ومـع العلـم املسـبق للمهاجرين الفارقة بأن 
 
فقط وخصوصا

 
 
 وتخف وسيتم التحفظ على  مصيرهم سيكون البقاء داخل تلك الجزر فإن ظاهرة التدفق سوف تتالشـى تدريجيا

النازحين حتى يتم معالجة أوضاعهم ومما الشـك فيـه أن تواجد معسكرات إيواء الالجئين داخل املدن اليمنية قد  

 على تشجيع تـدفق الهجـرة غيرالشرعية
 
 .ساعد كثيرا
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