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مقدمة

منــذ عــدة ســنوات تحــّول اليمــن إلــى ممــر وطريــق للمهاجريــن مــن أفريقيــا إلــى الســعودية عبــر رحلــة طويلــة 
وقاســية محفوفــة بالمخاطــر، ومواجهــة االنتهــاكات الجســيمة مــن مختلــف األطــراف.

ــا عــن فــرص العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية يحــاول ســنوًيا 
ً
وهرًبــا مــن الفقــر والمالحقــات األمنيــة، وبحث

عشــرات إلــى مئــات اآلالف مــن األفريقييــن الهجــرة إلــى المملكــة، رغــم جملــة مــا يتعرضــون لــه مــن صنــوف 
االنتهــاكات.

ونتيجــة للظــروف االقتصاديــة والسياســية والصراعــات التــي تشــهدها القــارة األفريقيــة، أصبحــت ظاهــرة الهجــرة 
غيــر الشــرعية باإلضافــة إلــى مشــكلة الالجئيــن والنازحيــن تشــكل أحــد أكبــر التحديــات التــي تواجــه القــارة األفريقية، 
وفــي ضــوء ذلــك أعلــن االتحــاد األفريقــي أن عــام 2019 هــو عــام »الالجئيــن والعائديــن والمشــردين داخلًيــا« نظــًرا 

ألهميــة مشــكلة الالجئيــن والنازحيــن فــي القــارة األفريقيــة، والتــي تضــم نحــو ثلــث المشــردين فــي العالــم.
ومنــذ عــام 2010، نــزل أكثــر مــن 337 ألــف مهاجــر والجــئ بالســاحل اليمنــي علــى البحــر األحمــر وخليــج عــدن. وزادت 
 ثــم انحســرت مــرة أخــرى فــي يوليو/تموز 2013، بســبب حملة الســعودية على العمــال المهاجرين 

ً
أعدادهــم كثيــرا

غيــر الشــرعيين، ثــم زاد العــدد مــرة أخــرى فــي مــارس/آذار 2014، واســتمر ســنويا بأعــداد تقدر بعشــرات اآلالف.
ومــن بيــن العمــال المهاجريــن فــي الســعودية -الذيــن جــاوز عددهــم 10 مليــون عامــل- أكثــر مــن 500 ألــف عامــل 

إثيوبــي، وفــد الكثيــر منهــم بشــكل غيــر رســمي إلــى الســعودية مــرورا باليمــن.
ورغــم أن العوامــل االقتصاديــة هــي الدافــع األبــرز للهجــرة مــن إثيوبيــا وعمــوم أفريقيــا؛ إال أن هنــاك أعــداًدا ال 

يســتهان بهــا تفــر مــن انتهــاكات خطيــرة لحقــوق اإلنســان ارتكبتهــا حكوماتهــم.
ولــم يمنــع مــا يعانــي منــه اليمــن حالًيــا مــن نــزاع مســلح، أطرافــه الحكومــة اليمنيــة والتحالــف بقيــادة الســعودية 
وبمشــاركة اإلمــارات، فــي مواجهــة الحوثييــن، وبرغــم وصــف األمــم المتحــدة مــا يجــري فــي اليمــن بأنــه أســوأ 

وأكبــر أزمــة إنســانية فــي العالــم؛ اســتمرار تدفــق المهاجريــن الباحثيــن عــن الفــرص فــي بــالد النفــط العربــي.
ففــي اليمــن هنــاك نشــاط ُيقــدر بمالييــن الــدوالرات، مــن اإلتجــار بالمهاجريــن وابتزازهــم، مــع مرورهــم باألراضــي 
اليمنيــة، لذلــك لــم يكــن غريبــا وصــول أكثــر مــن 50 ألــف مهاجــر مــن الصومــال وإثيوبيــا – بينهــم 30 ألــف طفــل 

–لليمــن بيــن يناير/كانــون الثانــي وأغســطس/آب 2017، بحســب »المنظمــة الدوليــة للهجــرة«. 
وحتــى فبراير/شــباط 2018، كان اليمــن يســتضيف نحــو 281 ألــف الجــئ منهــم الكثيــر مــن الصومالييــن، المعتــرف 
بهــم كالجئيــن تلقائيــا، وطالبــي لجــوء، وربمــا يكــون العــدد أكبــر مــن ذلــك بكثيــر بالنظــر إلــى المشــاكل التــي 

يواجههــا المهاجــرون لــدى التســجيل لــدى وكاالت اإلغاثــة اإلنســانية.
ووفــق إحصائيــات منظمــة الهجــرة الدوليــة؛ فــإن أكثــر مــن 150 ألــف مهاجــر وصلــوا إلــى اليمــن عــام 2018، بزيــادة 
ناهــزت 50% مقارنــة بعــام 2017م. أمــا عــام 2019 فقــد شــهد وصــول 107 آالف حتــى بدايــة شــهر أكتوبــر الماضــي.

وفــي هــذا التقريــر، يوثــق المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان، ومنظمــة ســام لحقــوق اإلنســان، أبــرز 
االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون فــي الرحلــة المحفوفــة بالمخاطــر.
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ا لقانونيتها:
ً

: مفهوم الهجرة وتقسيمها وفق
ً
أوال

يمكــن تعريــف الهجــرة علــى أنهــا »انتقــال األفــراد مــن منطقــة إلــى أخــرى ســواء كان ذلــك داخــل حــدود الدولــة 
أو خارجهــا، وقــد تتــم الهجــرة بشــكل قانونــي أو مــن خــالل التســرب إلــى الدولــة المقصــودة بطــرق غيــر شــرعية، 

وذلــك لفتــرة قصيــرة أو طويلــة، مؤقتــة أو دائمــة، ســواء كان ذلــك بإرادتــه أو رغًمــا عنــه«. 
وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن تقســيم الهجــرة إلــى عــدة أنمــاط أو أنــواع مختلفــة وذلــك حســب أســبابها، ومدتهــا، 
واتجاههــا، وتاريخهــا، وشــكلها، إال أن مــا تعنــي بــه هــذه الدراســة هــو تقســيم الهجــرة حســب قانونيتهــا والتــي 

يمكــن تقســيمها إلــى:  

1. هجرة قانونية أو شرعية:
ــا لإلجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا؛ مــن تأشــيرات للدخــول، 

ً
والتــي ينتقــل فيهــا األفــراد مــن بلــد إلــى آخــر وفق

وبطاقــات لإلقامــة التــي تمنحهــا الســلطات المختصــة بالهجــرة والجــوازات.

2. الهجرة غير الشرعية:
هــو كل انتقــال يقــوم بــه األفــراد مــن بلــد إلــى بلــد آخــر دون حيــازة التراخيــص القانونيــة والتأشــيرات القانونيــة 
الالزمــة لذلــك، ويتــم ذلــك عــن طريــق الدخــول بالبــر أو البحــر أو التســلل إلــى إقليــم دولــة أخــرى بواســطة وثائــق 
ــا المهاجريــن الذيــن يدخلــون البلــدان بطريقــة 

ً
مــزورة أو بمســاعدة شــبكات الجريمــة المنظمــة، وقــد تشــمل أيض

شــرعية، وعبــر القنــوات الرســمية إال أنهــم يصبحــون غيــر شــرعيين لتجاوزهــم تأشــيراتهم.
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ثانيا: دوافع المهاجرين من أفريقيا:

تتعــدد األســباب التــي تدفــع األشــخاص إلــى اتخــاذ القــرار بالهجــرة وتــرك بلدانهــم، ويشــمل ذلــك كل أنــواع الهجرة؛ 
ســواء الطوعيــة أو القســرية، وكذلــك الحــركات المؤقتــة والدائمــة، وتشــترك بلــدان منطقــة شــرق أفريقيــا فــي 
العديــد مــن األســباب المشــتركة التــي تدفــع إلــى الهجــرة، والتــي جعلــت مــن المنطقــة تتصــدر كافــة أقاليــم القارة 

األفريقيــة مــن حيــث أعــداد المهاجريــن.
وشــهدت األعــوام األخيــرة ارتفــاع وتيــرة تهريــب المهاجريــن األفارقــة ال ســيما األثيوبييــن والصومالييــن؛ بســبب 
تــردي األوضــاع االقتصاديــة واإلنســانية فــي بلدانهــم، حيــث يقــوم تجــار التهريــب -وهــم عبــارة عــن مافيــا يمنيــون 
وأفارقــة- بمســاعدة ضحايــا تجــارة التهريــب مــن الخــروج مــن بالدهــم مــن خــالل نقلهــم مــن موطنهــم األصلــي 

إلــى اليمــن، عبــر رحــالت فــي قــوارب صيــد، وإيصالهــم إلــى الشــواطئ اليمنيــة.
ــذ أواخــر عــام 2015؛ بعــد قمــع قــوات األمــن  وبشــكل فعلــي، فــّر عشــرات اآلالف مــن اإلثيوبييــن مــن بلدهــم من
لمتظاهريــن، ال ســيما فــي إقليــم أوروميــا، مــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 1000 شــخص واعتقــال آالف آخريــن. 
وأدت المصادمــات بيــن الحكومــة وجماعــات عرقيــة فــي شــرق إثيوبيــا منــذ 2016 إلــى نــزوح أكثــر مــن مليــون 
نســمة، حيــث انتقلــت أعــداد كبيــرة مــن شــرق إثيوبيــا إلــى اليمــن فــراًرا مــن االنتهــاكات، ومــن يــد األمــن اإلثيوبــي 

ــدول المجــاورة.  ــة فــي ال الطويل
ويغــادر آالف اإلريترييــن بلدهــم شــهرًيا هرًبــا مــن الخدمــة العســكرية المفتوحــة )تجنيــد ألجــل غيــر مســمى(. وفــي 
ــزاع والجفــاف وانعــدام األمــان  ــزوح الداخلــي الموســع جــراء الن ــزاع والن ــة بالن الصومــال، فــإّن االنتهــاكات المتصل
بالمناطــق الخاضعــة للحكومــة والعنــف ضــد المدنييــن مــن قبــل »جماعــة الشــباب« اإلســالمية المســلحة، أدت 

مجتمعــة بالنــاس إلــى الفــرار.
وتتــم غالبيــة عمليــات الهجــرة بالقــوارب عبــر البحــر األحمــر ثــم بــًرا عبــر اليمــن، إلى الســعودية. وغالبيــة المهاجرين 
يأتــون بطــرق غيــر نظاميــة ويفتقــرون إلــى الوضــع القانونــي لــدى وصولهــم إلــى المملكــة الســعودية وبالتالــي 

يكونــون عرضــة دومــا للمالحقــة والطرد.

أبرز عوامل الهجرة:

1- البطالة والمصاعب االقتصادية األخرى.

2- الجفاف.

3- القمع األمني والمالحقات على خلفية سياسية.

4- الحروب والنزاعات المسلحة.

5- انتهاكات حقوق اإلنسان.

6- البحث عن تحسن مستوى المعيشة.
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الدولة

جيبوتي اريتريا إثيوبيا كينيا الصومال جنوب 
السودان

السودان أوغندا

الخدمة 

الوطنية 

االلزامية

العوامل 

االجتماعية 

واالقتصادية

انعدام 

األمن 

المزمن

الصراعات الصراعات

العوامل 

االقتصادية

الصراعات 

اإلثنية

العوامل 

االقتصادية

العوامل 

االقتصادية

القمع 

السياسي

العوامل 

البيئية

العوامل 

البيئية

انعدام االمن 

الغ<ائي

العوامل 

البيئية

ويوضح الجدول اآلتي بشيء من اإلجمال أسباب الهجرة

صادية
ل االقت

م
العوا

صادية
ل االقت

م
العوا

صادية
ل االقت

م
العوا

ب
سبا

أبرز األ

source: Katrin Marchand (et.al), Study on Migration Routes in The East and Horn 

of Africa , (Maastricht, Maastricht Graduate School of Governance, Maastricht 

University, Augast 2017) p.5
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ثالثا: اليمن ممر المهاجرين

تدفــق مئــات اآلالف مــن المهاجريــن مــن القــرن األفريقــي خــالل الســنوات األخيــرة، إلــى اليمــن، وقــد جــاء بعضهــم 
 عــن العمــل فــي اليمــن، كخــدم منزلييــن أو فــي أعمــال البنــاء والزراعــة، لكــن أغلبهــم ســعوا للســفر إلــى 

ً
ــا بحث

 عــن العمــل. 
ً
الســعودية المجــاورة بحثــا

وســجلت أولــى موجــات المهاجريــن الوافــدة مــن القــرن األفريقــي إلــى اليمــن ومنهــا إلــى الســعودية فــي 
ــدأت موجــات جديــدة مــن المهاجريــن  ــاء فرارهــم مــن الحــرب وانعــدام األمــان فــي بالدهــم. وب الســبعينيات، أثن
تمــر فــي التســعينيات، بعــد أن وصلــت الحكومــة األثيوبيــة للســلطة فــي عــام 1991 وأزاحــت القيــود علــى الهجــرة. 
ودفــع النــزاع المســلح فــي الصومــال أكثــر مــن 966 ألــف الجــئ إلــى بلــدان قريبــة، علــى مــدار عشــرات الســنين، 
، بنــاء علــى جنســيتهم. ولقــد مــر 

ً
 يعيشــون فــي اليمــن وقــد حصلــوا علــى وضــع اللجــوء تلقائيــا

ً
بينهــم 244 ألفــا

 بالقــرن األفريقــي، أفارقــة مــن أماكــن بعيــدة مثــل نيجيريــا والنيجــر، فــي طريقهــم إلــى بلــدان 
ً
 باليمــن، مــرورا

ً
أيضــا

شــبه الجزيــرة العربيــة األكثــر ثــراء.
، أصبــح مــن الصعــب علــى الحكومــة الســيطرة علــى الكثيــر مــن 

ً
ومنــذ انــدالع أحــداث 2011 فــي اليمــن تحديــدا

األراضــي، بمــا فــي ذلــك الحــدود البريــة والبحريــة، وهــو األمــر الــذي ربمــا شــجع التّجــار وزاد مــن الهجــرة.
وفــي عــام 2010، وفــد 53 ألــف مهاجــر والجــئ إلــى شــطآن اليمــن، وتضاعــف هــذا العــدد إلــى 104 آالف فــي 
 لتقديــرات 

ً
 فــي 2013، طبقــا

ً
2011، وارتفــع مــرة أخــرى إلــى 108 آالف فــي عــام 2012، ثــم تراجــع إلــى 65 ألفــا

مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن. وجــاء التراجــع بســبب حملــة الســعودية فــي عــام 2013 
الخاصــة بترحيــل المهاجريــن غيــر الشــرعيين وتشــديد األمــن علــى الحــدود. وفــي عــام 2014 تزايــدت األعــداد مــرة 
 لتقديــرات مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــؤون الالجئيــن. وبيــن يناير/كانــون الثانــي ومــارس/

ً
أخــرى، طبقــا

 علــى شــواطئ اليمــن.
ً
آذار 2014، وفــد 8148 مهاجــرا

ووفــق إحصائيــات منظمــة الهجــرة الدوليــة؛ فــإن أكثــر مــن 150 ألــف مهاجــر وصلــوا إلــى اليمــن عــام 2018، بزيــادة 
ناهــزت 50% مقارنــة بعــام 2017م. أمــا عــام 2019 فقــد شــهد وصــول 107 آالف حتــى بدايــة شــهر أكتوبــر الماضــي.
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رابعا: طريق الهجرة

يفصــل مضيــق بــاب المنــدب الــذي يبلــغ عرضــه 30 كــم بيــن اليمــن وجيبوتــي، لهــذا الســبب تعــد جيبوتــي بلــد 
العبــور األول لكثيــر مــن المهاجريــن الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى المملكــة العربيــة الســعودية عبــر اليمــن. ينحــدر 

معظمهــم مــن إثيوبيــا والصومــال. 
 
ً
والرحلــة عبــر اليمــن مــن القــرن اإلفريقــي إلــى المملكــة العربيــة الســعودية واحــدة مــن أســرع طــرق الهجــرة نمــوا

فــي العالــم - علــى الرغــم مــن الحــرب الضاريــة المشــتعلة فــي اليمــن.
ويســعى المهاجــرون إلــى الهــروب مــن الفقــر مــن خــالل إيجــاد عمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ويكــون 

معظــم أولئــك المهاجريــن فــي ســن الشــباب.
 مــا يتــم 

ً
ــم علــى المهاجريــن عبــور المحيــط الهنــدي، وغالبــا

ّ
وللوصــول إلــى اليمــن عبــر القــرن اإلفريقــي، يتحت

 
ً
 مــا يعــرض حياتهــم للخطــر. وفــي كانــون األول/ينايــر 2019، ووفقــا

ً
نقلهــم فــي قــوارب متهالكــة وصغيــرة جــدا

ــا قبالــة شــواطئ جيبوتــي.
ً

للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، توفــي مــا ال يقــل عــن 52 مهاجــًرا غرق
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مــا أن تنتهــي الســاعات الطويلــة التــي يقضيهــا المهاجــرون علــى متــن القــوارب الخشــبية المزدحمــة والمتهالكــة 
حتــى يتــم نقلهــم فــي شــاحنات بواســطة المهربيــن إلــى مجمعــات فــي الصحــراء.

 
لحقوقهــم  تــام  تجاهــل  فــي  اللجــوء،  المهاجريــن وطالبــي  التعذيــب ضــد  أبشــع طــرق  المهربــون  ويمــارس 

اإلنســانية. وكرامتهــم  األساســية 
واســتعرض مهاجــرون التقاهــم فريــق مشــترك مــن المرصــد األورومتوســطي ومنظمــة ســام، الطــرق التــي 

يســلكونها للوصــول إلــى وجهتهــم، وكيــف انتهــى المطــاف بالكثيــر منهــم فــي مناطــق اليمــن باآلتــي:

ــدان اإلفريقيــة  ــا يقصــدون البل »يتــم التعامــل مــع المهاجريــن علــى حســب خروجــه مــن بــالده -وهن
- فمنهــم مــن لديــه األمــوال حيــث يحــّول ذووهــم المبالــغ عنــد وصــول األشــخاص إلــى مناطقهــم 
المطلوبــة، ومنهــم مــن يتــم التحفــظ عليــه فــي األحــراش والمخيمــات علــى الحــدود اليمنيــة حيــن 
تحويــل األمــوال، ومنهــم مــن يســتقر فــي اليمــن ويعمــل بهــا، ومنهــم مــن يريــد مواصلــة الهجــرة 
لكنهــم ال يملكــون المــال أو تنقطــع بهــم الســبل وهــؤالء أكثــر الفئــات التــي تتعــرض لالنتهــاكات 

واالعتــداءات«.
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خامسا: رأس العاره.. طريق الجحيم

تعــد منطقــة رأس العــاره، وهــي إحــدى المناطــق الســاحلية، التابعــة لمديريــة المضاربــة، بمحافظــة لحــج جنوبــي 
اليمــن، المــأوى الــذي تســتقر فيــه مافيــا التهريــب. كمــا أن أشــهر مناطــق التهريــب هــي العزافــة والتــي تبعــد 

ــا.
ً

حوالــي 20 كيلومتــر غــرب العــاره، وبئــر عيســى التــي تبعــد 25 كيلومتــر غربهــا أيض
وفــي هــذه المنطقــة توجــد أحــواش خاصــة للمهاجريــن االفارقــة مــن الجنســية األثيوبيــة واألريتيريــة والصومــال 
ومعظــم مــن يتــم اســتقبالهم فــي هــذه األحــواش مــن الجنســية األثيوبيــة واألقليــة األروميــة مــن فتيــات 

وقاصــرات وشــباب واطفــال قصــر.
تحتــوي منطقــة رأس العــاره مــا يزيــد علــى 80 مــكان تجمــع )عبــارة عــن أحــواش( يجلــب األفارقــة إليهــا، إذ تفتقــر 
ألدنــى مقومــات الحيــاة؛ وال يتوفــر فــي معظمهــا مســاكن خاصــة أو حتــى حمامــات ميــاه، غيــر خــزان مــاء ال يصلــح 

غالًبــا لالســتخدام اآلدمــي.  
وتتخــذ عصابــات تهريــب المهاجريــن مــن منطقــة رأس العــاره الســاحلية مقــًرا لهــا فــي إدارة أعمالهــا اإلجراميــة، 
ــا اغتصــاب 

ً
ــا تجمــع األفارقــة فيهــا، ومــن ثــم تســتخدم معهــم أســاليب التعذيــب والضــرب وأحيان

ً
إذ أنشــأت أحواش

النســاء والفتيــات وحرمانهــم مــن الطعــام والملبــس والمــأوى إلجبارهــم علــى دفــع مبالــغ ماليــة، ومســاومة 
ذويهــم علــى تحويــل األمــوال مقابــل اإلفــراج عــن أقاربهــم.

وبحســب شــهادات مــن ســكان منطقــة العــاره فــي لحــج، فــإّن األحــواش التــي بناهــا المهربــون علــى بعــد )5 كــم( 
، ويــروي 

ً
مــن المنطقــة تشــبه المســالخ، إذ يقومــون فيهــا بتعذيــب المهاجريــن، وهــي بعيــدة عــن الســكان قليــال

بعــض الناجيــن منهــم قصــص ومشــاهد مرعبــة حــول مــا يتعــرض لــه القادمــون إلــى اليمــن.

ــق العديــد مــن الناشــطين بمنطقــة رأس العــاره الســاحلية سلســلة مــن االنتهــاكات التــي تمارس بحــق القادمين 
ّ
وث

مــن األفارقــة، وبحســب أحــد التقاريــر المحليــة، فقــد تــم رصــد أســلحة ومــواد مخــدرة، إلــى جانــب توثيــق لصنــوف 
مــن التعذيــب، بعضهــا بالعصــي أو الكــي بالنــار أو الحــرق أو دق المســامير فــي أطــراف الضحايــا مــن قبــل عصابــات 
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وفــي شــهادته علــى الحــاالت التــي قدمــت إلــى المستشــفى المحلــي يقــول الدكتــور 
مطهــر يوســف »مدير المستشــفى«:

 كبيــرة فــي تقديــم الرعايــة األوليــة 
ً
 بالرغــم مــن إمكانــات المشــفى الشــحيحة، إال أننــا نبــذل جهــودا
ــر المــاء والغــذاء لــكل مهاجــر.

ّ
لتلــك الحــاالت المصابــة، كمــا نوف

 تــم االتفــاق 
ً
، وحاليــا

ً
ويضيــف: الحــاالت المرضيــة مــن األفارقــة يتــم معالجتهــا فــي المستشــفى مجانــا

مــع منظمــة الهجــرة الدوليــة علــى أن نقــوم باســتقبال الحــاالت المرضيــة، ويتــم تحويــل الحــاالت 
الخطيــرة والمصابــة إلــى عــدن عبــر منــدوب تابــع لهــم، وقــد حصلنــا علــى ســيارة إســعاف كمنحــة بعــد 

جهــود مضنيــة.
وأشــار مطهــر: أن تعذيــب األفارقــة مــن قبــل تجــار البشــر مســتمر منــذ فتــرة طويلــة، لكــّن زادت وتيرتــه 
بعــد الحــرب خاصــة بعــد أن اســتعان المهربــون بــوكالء عنهــم مــن األفارقــة أنفســهم، حيــث يقومــون 
بتعذيــب إخوانهــم واســتجوابهم، حتــى يتمكنــون مــن االتصــال بأهــل الضحيــة لدفــع مبلــغ مالــي 
 عــن حــاالت قتــل بســبب تشــاجر المهربيــن فيمــا بينهــم، والتعذيــب بالضــرب وبأعقــاب 

ً
الفتدائــه، كاشــفا

البنــادق، والحــرق مؤكــًدا أن القضيــة بحاجــة لقــرار سياســي وتدخــل مــن الرئيــس ومجلــس الــوزراء 
والمحافــظ لمحاربــة هــذه الظواهــر التــي شــوهت صــور اليمــن، ولهــا أثــار ســلبية كثيــرة.

وأفــاد مديــر المستشــفى أثنــاء شــهادته لفريــق »األورومتوســطي« و«ســام« بــأن الحــاالت التــي 
ــت داخــل المستشــفى جــراء ســوء المعاملــة والتعذيــب هــي ســبع حــاالت، حيــث ُيســند لألمــن أخــذ 

ّ
توف

األدلــة ومعاينــة الجثــة.
وكانــت بعــض أســباب الوفــاة الســقوط مــن ســيارات المهربيــن، كمــا حــدث إلحــدى الفتيــات و التــي 
ــا مــن اغتصابهــا، مــا أدى إلصابتهــا بنزيــف حــاد جــراء االرتطــام بــاألرض، 

ً
ســقطت مــن أحــد الســيارات خوف

وتوفــت علــى الفــور، حيــث عثــر علــى جثتهــا ســكان محليــون علــى قارعــة أحــد الطــرق، ونقلهــا إلــى 
المستشــفى ، وحضــر األمــن بعــد نصــف ســاعة لتســجيل الواقعــة، قبــل أن يتــم دفنهــا فــي مقبــرة 

المنطقــة.

التهريــب، التــي تنشــط فــي تلــك المنطقــة دون وضــع حــد لهــا حتــى اآلن، مســتغلين حالــة الصمــت الحكومــي 
والخــوف مــن قبــل الســكان المحلييــن لمواصلــة تلــك الممارســات.

وعــن حجــم االنتهــاكات الممارســة بحــق المهاجريــن األفارقــة وأعدادهــا، أفــاد بعــض العامليــن فــي المستشــفى 
المحلــي فــي منطقــة رأس العــاره فــي شــهاداتهم »لألورومتوســطي« و«ســام« بوصــول حــاالت كثيــرة مــن 

المهاجريــن وطالبــي اللجــوء للمستشــفى المحلــي عليهــا آثــار تعذيــب وحــروق.
 ونظــًرا لبســاطة تجهيــزات المستشــفى، فإنــه يتــم تقديــم اإلســعافات األوليــة للمهاجريــن وفقــا لإلمكانــات 
المتوفــرة، أمــا الحــاالت الصعبــة والتــي تحتــاج إلــى تدخــل طبــي متقــدم فتحــول لمستشــفى ابــن خلــدون أو ترســل 
إلــى مشــافي عــدن. ويؤكــد عاملــون صحيــون أن الحــاالت التــي وصلــت أخبرتهــم عــن حــاالت تعذيــب كثيــرة تجــري 

فــي األحــواش، ومــن يحــاول الهــرب يتــم قتلــه بشــكل مباشــر.
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سادًسا: شهادات مروعة على االنتهاكات

حصــل المرصــد األورومتوســطي ومنظمــة ســام علــى شــهادات مروعــة تظهــر جانبــا مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض 
لهــا المهاجــرون األفارقــة علــى يــد عصابــات التهريــب وتجــار البشــر فــي منطقــة رأس العــاره الحدوديــة، إذ أظهــرت 
تلــك الشــهادات الممارســات المختلفــة لتلــك العصابــات كالتعذيــب واالضطهــاد والعنــف الجســدي واالعتــداء 

ّصــر.
ُ

الجنســي علــى كال الجنســين، ومختلــف الفئــات العمريــة بمــا فــي ذلــك الق

وأفــاد بعــض ســكان مــن قريــة تســمى »المهانــد« بــأن أحــد مهربــي البشــر كان يحمــل فــي ســيارته مــا يقــارب 
50 فــردا مــن الجنســين ويمشــي بســرعة جنونيــة مــا تســبب فــي ســقوط أحــد األفارقــة وتوفــي فــي الحــال، 
ولــم يكلــف الســائق نفســه للتوقــف أو محاولــة إســعاف هــذا الشــاب مــا دفــع أهالــي القريــة لدفــن الجثــة فــي 

المنطقــة.

» االعتداءات من المهربين تصل للقتل واالغتصاب حيث قام أحد تجار البشر من 
مالكي هذه األحواش بدهس وقتل ما يقارب سبعة شبان من الجنسية اإلثيوبية 

بدم بارد بسيارته « 

يقول »قاسم ابو زكي الصبيحي« وهو أحد السكان المحليين: 
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» هذه األحواش يرتكب فيها المهربون أبشع وأفظع الجرائم من االغتصاب والقتل 
 لمن ال يقوم أهله بتحويل األموال للمهربين «

ً
أحيانا

» ربطوني على كرة، وذراعّي خلف ظهري، وقيدت ركبتّي باتجاه صدري، بقيت 
 وتعرضت للضرب بشكل متكرر.. ومن كان يضربني شخص 

ً
 هكذا لمدة 11 يوما

ً
مقيدا

من إثيوبيا ولكنه ينتمي إلى جماعة عرقية منافسة »تيغراي« علًما أنني من 
أورومو «

:
ً
يقول »عمران الزبيدي« أحد العاملين بالمنطقة سابقا

يقول إبراهيم حسان )21 عاًما( وهو أحد المهاجرين الذين احتجزوا في شهاداته إلحدى المؤسسات:

 وأضــاف »بالنســبة للتحــرش الجنســي معظــم الفتيــات تتعرضــن لــه مــن مهربيــن أفارقــة، حتــى أن بعــض الفتيــات 
ل« األفريقــي لخدمتــه وإشــباع رغباتــه« علــى 

ّ
واألطفــال القصــر ال يتــم تهريبهــن أو ترحيلهــن ويبقيــن عنــد »الــدال

حــد تعبيــره.

 مــن ســكان المدينــة التــي أقطــن بهــا، وجمــع المبلــغ 
ً

وأضــاف »أطلــق ســراحي بعــد أن اســتدان والــدي أمــواال
الــذي طلبــه المهربــون )2600 دوالر(.
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»الظروف المعيشية الصعبة في بالدنا، وعدم القدرة على توفير االحتياجات األساسية 
للعيش، هي التي أجبرتنا على ترك بالدنا والهجرة، وإضافة لذلك، نشاهد أصدقاء لنا سبقونا 

بالهجرة وأصبح وضعهم المادي جيد جدا، إذ يرسلون األموال إلى ذويهم بشكل منتظم، 
وهذا ما شجعنا للهجرة إلى المملكة العربية السعودية رغم مخاطر الطريق«.

» نظرا لألوضاع االقتصادية الصعبة، وعدم توافر األموال لدينا، لم تكن لدينا أّية فرصة للهجرة 
إال عن طريق المرور بمناطق وساحل اليمن، والذي ساعدنا في ذلك ما تمر به المنطقة من 

انفالت أمني وعدم وجود أي ضوابط للدخول أو الخروج فلم يبق لنا أي سبيل إال سواحل 
اليمن «.

كمــا جمعــت الفــرق الميدانيــة التابعــة لألورومتوســطي ومنظمــة ســام شــهادات حيــة لبعــض المهاجريــن الذيــن 
التقتهــم فــي اليمــن. وأفــاد ثالثــة مهاجريــن أفارقــة لباحثينــا عــن حجــم األلــم والمعانــاة واالنتهــاكات التــي 

تعرضــوا لهــا علــى يــد عصبــات التهريــب منــذ خروجهــم مــن دولهــم إلــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر.

وجاء في إفادتهم عند سؤالهم عن األسباب التي دفعتهم للهجرة:

وعند سؤالنا لهم لماذا اخترتم اليمن للوصول إلى السعودية ودول الخليج؟ أجابوا
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سابعا: تصنيف المهاجرين:

 لشــهادة المهاجريــن علــى النحــو 
ً
وبالتالــي فإنــه يمكــن تقســيم المهاجريــن األفارقــة إلــى أربــع مجموعــات وفقــا

اآلتي:

المجموعة األولى:
يتــم تهريــب بعــض األفارقــة ممــن يملكــون المــال إلــى الســودان أو دول أوروبــا علــى حســب طلــب المهاجــر ودفــع 

المبلــغ المطلوب.

المجموعة الثانية:
هــؤالء مــن لديهــم أمــوال لكــن ليســت بتلــك المتواجــدة مــع ســابقيهم حيــث يتــم معاملتهــم بشــكل جيــد أثنــاء 
نقلهــم مــن بلدانهــم إلــى اليمــن، وعنــد وصولهــم إلــى ســواحل اليمــن يتــم نقلهــم بســيارات النقــل بعــد وصــول 
الدفعــة األولــى مــن المبلــغ المحــدد وبرغــم األمــوال التــي يدفعهــا المهاجــر إال أنــه يوضــع داخــل ســيارات ترحيــل 
يوجــد بهــا مــن 50 إلــى 60 شــخص ويتــم توجيههــم إلــى مندوبيهــم فــي المحافظــات الواقعــة تحــت ســيطرة 
جماعــة الحوثــي، ليتــم بعــد ذلــك نقلهــم إلــى وجهتهــم المــرادة عبــر منــدوب التهريــب، حيــث يملــك بعــض 
المهاجريــن بعــض األقــارب فــي محافظــة البيضــاء فــي اليمــن ممــن يعملــون بزراعــة القــات ويريــدون العمــل 
معهــم فيتــم نقلهــم إلــى ذويهــم، والبعــض اآلخــر يتــم ترحيلــه إلــى الحــدود الســعودية وتوصيلهــم إلــى 
ذويهــم واســتالم مســتحقات الرحلــة المتفــق عليهــا، أمــا مــن توقفــت رحلتــه فــي هــذه المناطــق بســبب عــدم 

توفــر المــال لهــم فيتــم تجنيدهــم مــن قبــل جماعــة الحوثــي للقتــال معهــم.

المجموعة الثالثة:
مــن يمتلكــون مــال أقــل مــن المجموعــة الثانيــة، حيــث يعاملــون بشــكل جيــد فــي البحــر لكــن فــور وصولهــم 
األراضــي اليمنيــة يتــم فرزهــم بشــكل خــاص علــى حســب المناطــق واألمــوال التــي يملكونهــا، ومــن ثــم يتــم 
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التحقيــق معهــم، وبعــد ذلــك يتــم ترحيــل األشــخاص الذيــن يريــدون المواصلــة فــي حالــة توافــر األمــوال لديهــم 
أو قــام أحــد ذويهــم بتحويــل األمــوال إلــى مليشــيات التهريــب، أمــا مــن ال يملــك المــال يتــم إخــالء ســبيله ويتــرك 

ــة. لوحــده ليكمــل طريقــه دون أي حماي

المجموعة الرابعة:
وتضــم هــذه المجموعــة األفــراد الذيــن خرجــوا مــن بلدانهــم بعــد وعــود أقاربهــم بدفــع المــال أو خروجهــم 
بــدون مبالــغ للمنــدوب وإخبــار المندوبيــن بأنــه ســيتم التســديد عنــد الوصــول، حيــث تعــد هــذه المجموعــة أكثــر 
المجموعــات التــي تتعــرض للضــرب والتعذيــب والتخويــف إلجبارهــم علــى االعتــراف بأماكــن األمــوال أو الحــواالت 
التــي يملكونهــا، أو إجبارهــم علــى التواصــل مــع أحــد أقاربهــم فــي اليمــن لتحويــل األمــوال، حيــث يذهــب أحــد 
مندوبــي أولئــك المهربيــن مــع المهاجريــن الســتالم األمــوال وأخذهــا. وفــي حــال عدم دفع األمــوال إلى عصابات 
ــة أمــوال قــد يملكهــا أولئــك  التهريــب، فإنهــم يتعرضــون لجميــع أنــواع التعذيــب واإلهانــة مــن أجــل اســتخراج أّي
المهاجريــن، ومــن تلــك االنتهــاكات التــي تمــارس بحقهــم إطــالق الرصــاص تحــت أقدامهــم أو بجانبهــم إلرعابهــم 
أو الضــرب المبــرح بكابــالت الحديــد وكابــالت الكهربــاء علــى أجســادهم، أو اختطــاف األطفــال والنســاء وإخفائهــم 
كنــوع مــن الضغــط علــى الرجــال مــن أجــل دفــع األمــوال. وفــي حــال دفعــوا األمــوال ســواء التــي كانــت بحوزتهــم 
أو مــن خــالل تواصلهــم مــع أحــد األقــارب يتــم إخــالء ســبيلهم، ومــن ال يســتطيع دفــع األمــوال يتــم تعذيبــه حتــى 
يلقــى حتفــه أو يتــم رميــه فــي الصحــراء أو علــى إحــدى الطــرق المهجــورة، ومــا يســاعد فــي ذلــك غيــاب الجهــود 

الحقيقيــة للقــوات الرســمية التابعــة للحكومــة اليمنيــة وحالــة االنفــالت األمنــي التــي تعانــي منهــا البــالد.
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ا: أنماط االنتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون:
ً
ثامن

يتعــرض المهاجــرون فــي رحلــة الهجــرة الخطــرة خاصــة خــالل مرحلــة المــرور عبــر اليمــن، إلــى انتهــاكات عديــدة، 
ــًرا بالكرامــة اإلنســانية. ــل انتهــاكات جســيمة لمواثيــق حقــوق اإلنســان، ومساًســا خطي جميعهــا تمث

وجمعــت فــرق المرصــد األورومتوســطي ومنظمــة ســام، مجموعــة مــن الشــهادات حــول بعــض هــذه االنتهــاكات 
علــى النحــو اآلتــي: 

الجوع حتى الموت
بعــض شــهادات  فــي  وجــاء  لتهديــد ضحاياهــم.  المهربــون  يســتخدمه  آخــر  عقــاب  هــو  المــوت  حتــى  الجــوع 
المهاجريــن أنهــم ُســجنوا علــى أيــدي مهربيــن لعــدة أشــهر، ولــم يحصلــوا خــالل هــذه الفتــرة إال علــى وجبــة 

واحــدة يومًيــا، تتكــون مــن قطــع مــن الخبــز ورشــفة مــن المــاء.

وقال أحدهم، ويدعى عبده ياسين )23 عاًما(

1- االحتجاز في أماكن غير مؤهلة وتفتقر إلى 

الحد األدنى من مقومات الحياة.

2- التعذيب الجسدي بالضرب المبرح بكابالت 

الحديد والكهرباء.

3- المس بالسالمة البدنية، عبر إطالق النار، 

والضرب، وصوال إلى القتل واإليذاء.

4- اإلخفاء القسري لألطفال والنساء.

5- االحتجاز غير القانوني لمدد غير محددة.

6- االبتزاز وإجبار المهاجرين على دفع أموال 

للسماح بنيل حريتهم.

7- الحرمان من الطعام والشراب.

8- التحرش واالعتداء الجنسي.

9- إلقاءهم في الصحراء وأماكن خالية.

10- عدم توفير عالجات صحية.

ومن أبرز االنتهاكات التي وثقها »المرصد األورومتوسطي« و«سام« ضد 
المهاجرين وطالبي اللجوء:

»وافقت أن أدفع للمهربين في إثيوبيا حوالي 600 دوالر للرحلة عبر اليمن إلى 
الحدود السعودية، لكن عندما وصلت إلى رأس العاره، أحضرت إلى وكر خاص 

 آخرين وطلب المهربون 1600 دوالر«.
ً
بالمهربين يضم 71 شخصا
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االغتصاب وااليذاء 
نقلــت وكالــة » أسوشــيتدبرس األمريكيــة« إفــادات جمعتهــا أثنــاء تحقيقهــا عــن جرائــم المهربيــن بحــق المهاجريــن 
األفارقــة قيــام تلــك العصابــات باغتصــاب النســاء والفتيــات عــدة مــرات باإلضافــة إلــى تعذيبهــم بشــكل قــاٍس دون 

مراعــاة للظــروف الخاصــة ألولئــك النســوة ومنهــا مــا نقلتــه الوكالــة عــن إحــدى الفتيــات وتدعــى »زهــرة« .

خــالل مــدة االحتجــاز التــي اســتمرت خمســة أشــهر كنــت أتعــرض للضــرب باســتمرار فــي أماكــن مختلفــة مــن جســدي، 
حيــث وضعــوا الصلــب الســاخن علــى جلــدي، وضربونــي بصخــرٍة أدت إلــى التــواء أحــد أصابعــي.

 علــى عقــب، واألســوأ كان الجــوع، فبســبب الجــوع، لــم تعــد 
ً
وفــي أحــد األيــام، ربطــوا ســاقي وعلقونــي رأســا

قدمــاي تقويــان علــى حمــل جســدي، كمــا لــم يســمح لــي بتغييــر مالبســي أو االغتســال طــوال فتــرة االحتجــاز.
ووثقــت فــرق »األورومتوســطي« و«ســام« العديــد مــن حــاالت الوفــاة نتيجــة التعذيــب والحرمــان مــن الطعــام. 
حيــث وصــل رجــل مــن المهاجريــن يعانــي مــن ضعــف شــديد ألحــد المشــافي المحليــة؛ نتيجــة لعــدم تناولــه الطعــام 
لمــدة طويلــة، وحــاول طاقــم المستشــفى إعطــاءه بعــض المحاليــل لكنــه توفــي بعــد ســاعات مــن وصولــه نتيجــة 

لنقــص التغذيــة الشــديد والتعذيــب الــذي تعــرض لــه أثنــاء احتجــازه علــى يــد المهربيــن.

معانــاة زهــرة الفتــاة اإلثيوبيــة تعــد مثــاال حيــا علــى مــا يعانيــه المهاجــرون الذيــن يحاولــون الوصــول إلــى اليمــن 
حيــث تبــدأ تلــك المعانــاة عنــد عبورهــم الخليــج والطريــق المحفوفــة بالمخاطــر خــالل تهريــب أولئــك المهاجريــن 
عــن طريــق البحــر ومــا يقــوم بــه المهربــون مــن ممارســات تشــكل تهديــًدا حقيقًيــا لحيــاة أولئــك المهاجريــن، 
ومنهــا تكديــس عشــرات منهــم فــي مراكــب غيــر مجهــزة ومعــدة لهــذه األعــداد، حيــث وجــدت زهــرة نفســها 

هنــاك بيــن مئــات المهاجريــن مــن الرجــال، والنســاء، والمراهقيــن الذيــن وصلــوا إلــى شــواطئ اليمــن.
 مســلحين ببنــادق آليــة فــي انتظارنا على الشــاطئ، وحينها 

ً
 وأضافــت الفتــاة اإلثيوبيــة )20 عاًمــا(: »شــاهدت رجــاال

صبــت بالرعــب ألننــي ســمعت قصًصــا مــن مهاجريــن عــن التجار الوحشــيين، الذيــن يأخذونهم كعبيد«.
ُ
أ

 وتحّملــت الفتــاة هــي و300 مــن األفارقــة ســت ســاعات فــي قــارب تهريــب خشــبي لعبــور المضيــق الضيــق بيــن 
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البحــر األحمــر والخليــج، وعندمــا وصلــوا قــام المهربــون بتحميلهــم فــي شــاحنات وقادوهــم إلــى مجمعــات 
ســكنية فــي الصحــراء خــارج قريــة رأس العــاره الســاحلية.

 وقالــت زهــرة إنهــا ُســجنت رفقــة 20 امــرأة مــدة شــهر فــي كــوخ وحرمــت مــن الطعــام، واتصــل المهربــون بأهلهــا 
لمطالبتهــم بتحويــل 2000 دوالر، لكنهــا قالــت إنهــا ليــس لديهــا عائلــة كــي تدفــع لهــا.

 وعندما طالبت بحريتها اغتصبها خاطفوها، واغتصبوا النساء العشرين األخريات معها لعدة أسابيع.
وفــي الســياق نفســه، أشــارت بعــض المصــادر اليمنيــة المحليــة إلــى قصــص مروعــة عــن اغتصاب للنســاء واألطفال 
وحتــى الرجــال مــن قبــل المهربيــن األفارقــة علــى الحــدود اليمنيــة الســعودية، وذكــرت المصــادر أن أعــداد ضحايــا 
االغتصــاب فــي شــهر أكتوبــر الماضــي بلــغ 11 ضحيــة منهــم 8 إنــاث، 3 منهــن فــي ســن الطفولــة، إلــى جانــب 

اغتصــاب 3 ذكــور.

وتقول )ن.أ( وهي فتاة اثيوبية تبلغ من العمر 22 عاًما.

أمــا )م.أ( طفلــة أثيوبيــة تبلــغ مــن العمــر 16 عامــا، فقــد أفــادت بتعرضهــا لالغتصــاب مــن أربعــة أشــخاص، قبــل أن 
يتــم إســعافها لمستشــفى الالجئيــن فــي حالــة صحيــة ســيئة.

 »لحظة نزولنا إلى ساحل العاره، احتجزتنا نقطة أمنية، وتم بيعنا لدالل إثيوبي 
ا مختلفة من العذاب عند الدالل، وتم اغتصابي 3 

ً
بالدوالر«. وتضيف: »عانيت صنوف

مرات إحداها كان أمام ابن عمي الذي كان يرافقني، كما اغتصب المسلحون 3 شبان 
آخرين كانوا معنا«.

مراكز اإليواء

رصــد فريــق المرصــد »األورومتوســطي« ومنظمــة »ســام« أثنــاء زيارتــه إصالحيــة الســجن المركزي فــي تعز والتي 

صــص مــكان صغيــر مــن الســجن المركــزي 
ُ

تــدار مــن الحكومــة اليمنيــة أوضاًعــا مأســاوية وإنســانية صعبــة، إذ خ

ألولئــك المهاجريــن إليوائهــم بعــد فرارهــم مــن الحوثييــن أو ممــن تقطعــت بــه الســبل وانتهــى بــه األمــر داخــل 

تلــك اإلصالحيــة. 

وأول مــا يالحــظ عنــد دخــول تلــك اإلصالحيــة تدنــي الخدمــة اإلنســانية والصحية، حيث يعانــي المهاجرون هناك من 

تكــدس األعــداد وقلــة أعــداد الغــرف الممنوحــة لهــم باإلضافــة إلــى صغــر حجمهــا وعــدم مالءمتهــا لالســتخدام 

البشري.

كمــا يعانــون مــن ضعــف التغذيــة وعــدم وجــود مالبــس وأغطيــة كافيــة لهــم، باإلضافــة لعــدم وجــود وحــدة 

 ونســاء بحاجــة لرعايــة طبيــة خاصــة. أمــا عــن وجبــات الطعــام فيتــم 
ً

طبيــة متخصصــة ال ســيما وأّن بينهــم أطفــاال

تقســيمها بينهــم وبيــن المعتقليــن داخــل تلــك اإلصالحيــة.

 وأفــاد مديــر اإلصالحيــة التابعــة للســجن المركــزي فــي تعــز لفريقنــا، أّن ظــروف الحــرب والحصــار فــي المدينــة منــذ 
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خمــس ســنوات ألقــت بظاللهــا علــى أوضــاع المتواجديــن داخــل اإلصالحيــة ال ســيما وأن األعــداد فــي تزايــد، وما يزيد 

األوضــاع صعوبــة االنفــالت األمنــي علــى الحــدود اليمنيــة وضعــف الــدور الحكومــي فــي ضبــط دخــول األفــراد فــي 

ــا  ظــل ســيطرة قــوات الحوثــي علــى العديــد مــن المناطــق، األمــر الــذي ســهل دخــول عشــرات المهاجريــن يومًي

إلــى اليمــن، والذيــن يكملــون طريقهــم إلــى الســعودية، أو يقــوم الحوثييــن بتشــغيلهم فــي تجــارة المخــدرات 

ونقــل الســالح والمشــاركة فــي المعــارك الدائــرة هنــاك.

تاسعا: غياب دور الحكومة اليمنية

تعانــي اليمــن منــذ عــام 2011 اضطرابــات سياســية نتيجــة انــدالع مظاهــرات طالبــت برحيــل الرئيــس اليمنــي وقتهــا 
»علــي عبداللــه صالــح« وتحســين األوضــاع االقتصاديــة واإلنســانية للشــعب اليمنــي، لكــن حــدة تلــك التظاهــرات 
تطــورت نظــًرا لتدخــل عــدة أطــراف عربيــة فــي الصــراع الدائــر فــي اليمــن وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية 
واإلمــارات اللتــان شــاركتا فيمــا يســمى بـ«عاصفــة الحــزم«، والتــي كان لهــا أثــر كبيــر فــي انتهــاك حقــوق اليمنيــن 
ســواء باالعتــداء علــى حياتهــم نتيجــة القصــف واســتخدام الذخائــر المختلفة، أو حتى التدخل السياســي لحكومات 

تلــك الــدول فــي الشــأن اليمنــي.
كل تلك الظروف أدت إلى ضعف بســط الحكومة اليمنية ســلطتها ونفوذها على الكثير من مناطق اليمن ومن 
ضمنهــا منطقــة رأس العــاره الواقعــة ضمــن حــدود محافظــة لحــج الحدوديــة، حيــث كان لغيــاب الــدور الحكومــي 
ــرز فــي انتشــار عمليــات تهريــب المهاجريــن األفارقــة واالتجــار بالبشــر، وبرغــم حجــم االنتهــاكات غيــر  ــدور األب ال
المســبوق فــي منقطــة رأس العــاره، إال أّن دور الحكومــة اليمنيــة لــم يــرق للمســتوى المطلــوب. وعلــى الرغــم 
مــن ادعــاء الحكومــة اليمنيــة تســير دوريــات أمنيــة فــي المناطــق الحدوديــة ال ســيما مناطــق تهريــب المهاجريــن 

إال أن شــهود العيــان والتقاريــر الميدانيــة والوقائــع علــى األرض تنفــي تلــك االدعــاءات.
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عاشًرا: سياسات االتحاد األوروبي تجاه المهاجرين

أدت سياســات االتحــاد األوروبــي المتشــددة تجــاه الالجئيــن إلــى تقليــل أعــداد المهاجريــن الواصليــن إلــى الــدول 
األوروبيــة ال ســيما الــدول األفريقيــة، إذ انتهــج االتحــاد سياســة إغــالق أبــواب اســتقبال الالجئيــن منــذ بدايــة عــام 
2016 وحتــى هــذه اللحظــة، بــل وصــل األمــر إلــى تقليــل جهــود إنقــاذ المهاجريــن عبــر البحــر، األمــر الــذي أدى إلــى 

غــرق مئــات منهــم.
وســجلت بعــض التقاريــر منــع الحكومــات األوروبيــة ســفن إنقــاذ محليــة ودوليــة إنســانية مــن الرســو داخــل مرافئها 
إنــزال يتــم تجميــع  إلــى اقتــراح دول االتحــاد األوروبــي أن يكــون هنــاك دول  ألنهــا تحمــل مهاجريــن، إضافــة 
المهاجريــن فيهــا قبــل دراســة أوضاعهــم القانونيــة واإلنســانية وتحديــد المقبوليــن منهــم لدخــول االتحــاد، علــى 

أن تكــون تلــك الــدول خــارج االتحــاد األوروبــي.
ــا إلــى 

ً
ــدول أخــرى للهجــرة ومنهــا اليمــن انطالق ــر ب كل تلــك العوامــل دفعــت المهاجريــن األفارقــة إلــى التفكي

المملكــة العربيــة الســعودية، لكــن المشــكلة تكمــن فــي االنتهــاكات التــي تمارســها جماعــات التهريــب وغيــاب 
الــدور األمنــي للســلطات اليمنيــة وصمــت دولــي غيــر مقبــول أمــام كل تلــك االنتهــاكات، األمــر الــذي ســاعد تلــك 
الجماعــات فــي االســتمرار بجرائمهــا وانتهاكاتهــا بحــق المهاجريــن وطالبــي اللجــوء، دون أن يكــون هنــاك أي 
موقــف قانونــي أو إجرائــي لهيئــة األمــم المتحــدة ومجلــس األمــن أمــام التقاريــر التــي ترصــد األوضاع المأســاوية 

واإلنســانية للمهاجريــن األفارقــة بشــكل عــام واألفارقــة المتواجديــن فــي اليمــن بشــكل خــاص.
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الحادي عشر: التوصيات

فــي ضــوء جملــة االنتهــاكات الجســيمة التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون، فــإن المرصــد األورومتوســطي ومنظمــة 
ســام، يوصيــان باآلتــي:

مطالبــة الســلطات اليمنيــة بتحمــل مســؤولياتها تجــاه مــا يجــري علــى الحــدود اليمنيــة ال ســيما منطقــة 
رأس العــاره مــن خــالل تســيير دوريــات أمنيــة لمالحقــة ومتابعــة عصابــات تهريــب المهاجريــن واإلتجــار 

ــا ومعاقبتهــم بمــا يتناســب والجرائــم التــي يرتكبونهــا. بالبشــر، والعمــل علــى مالحقتهــم قانونًي

مطالبــة الســلطات اليمنيــة بتوفيــر المســتلزمات والمــواد الطبيــة للمستشــفيات المحليــة فــي المناطــق 
الحدوديــة التــي تقــوم برعايــة ومتابعــة المهاجريــن األفارقــة، وتوفيــر المــواد الغذائيــة األساســية لهــم، 
وبنــاء أماكــن مخصصــة الســتقبال أولئــك المهاجريــن مــع توفيــر أبســط االحتياجــات األساســية مــن غــذاء 

ودواء وحمايــة لتلــك األماكــن.

دعــوة المانحيــن لتقديــم دعــم مباشــر للجهــات والمؤسســات الحكوميــة واألهليــة العاملــة فــي مجــال 
مســاعدة المهاجريــن.

التأكيــد علــى ضــرورة مراجعــة دول االتحــاد األوروبــي لسياســاتها تجــاه ملــف الهجــرة، والتــي أدت إلــى 
تعقيــد أوضــاع المهاجريــن األفارقــة بشــكل خــاص وتعريــض حياتهــم للخطــر، وزيــادة نشــاط عصابــات اإلتجــار 
الصعبــة ألولئــك  اإلنســانية واالقتصاديــة  باســتغالل األوضــاع  تقــوم  التــي  التهريــب  بالبشــر ومافيــات 

ــا.
ً
المهاجريــن وتقديــم وعــود كاذبــة بإيصالهــم إلــى دول أكثــر أمان

تكثيــف عمليــات اإلنقــاذ مــن الــدول األوروبيــة والســماح للســفن اإلنســانية الدوليــة والمحليــة بممارســة 
مهامهــا دون تقييــد أو منــع، والعمــل علــى اســتقبال أولئــك المهاجريــن وتوفيــر الحمايــة القانونيــة 

التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي.

دعــوة الســلطات الســعودية إلــى وقــف إرجــاع المهاجريــن األفارقــة وخاصــة األثيوبييــن إلــى الحــدود 
اليمنيــة نظــًرا لالنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا أولئــك المهاجريــن فــي تلــك المناطــق، وضــرورة تطبيــق 
تمتعهــم  تضمــن  مخصصــة  أماكــن  توفيــر  مــن  بالمهاجريــن  يتعلــق  فيمــا  الدولــي  القانــون  قواعــد 

والحمايــة. والــدواء  الغــذاء  مــن  األساســية  بحقوقهــم 
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دعــوة الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ومجلــس األمــن إلــى التحــرك الفعلــي علــى أرض الواقع لضمان 
وقــف االنتهــاكات التــي يمارســها تجــار البشــر وعصابــات التهريــب علــى الحــدود اليمنيــة الســعودية، 
 عــن جرائمهــم 

ً
وتوفيــر آليــات تضمــن حمايــة أولئــك المهاجريــن باإلضافــة لمالحقــة تلــك العصابــات قانونيــا

المرتكبــة بحــق المهاجريــن وطالبــي اللجــوء. 

مطالبــة المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى الســلطات الحاكمــة فــي اليمــن لمعالجــة جرائــم التعذيــب 
القانونــي للمهاجريــن. واالحتجــاز غيــر 

ــزاز واالســتغالل  إيجــاد آليــات واضحــة لمحاربــة ظاهــرة االتجــار بالمهاجريــن وطالبــي اللجــوء، ومنــع االبت
الجنســي ضدهــم، وفتــح تحقيــق عــادل فــي جرائــم التعذيــب والقتــل واالغتصــاب، وتقديــم المتورطيــن 

فيهــا للعدالــة، وتحقيــق اإلنصــاف وجبــر الضــرر للضحايــا.

دعــوة الــدول اإلفريقيــة؛ إلــى وضــع حــد لالنتهــاكات المبرمجــة لحقــوق اإلنســان، وتوفيــر مقومــات الحياة 
الكريمــة لشــعوبهم؛ مــن أجــل الحــد مــن ظاهــرة الهجرة.

تقديم المساعدة النفسية والصحية للناجين من ضحايا التعذيب والحجز غير القانوني للمهاجرين.

إعداد استراتيجية متكاملة، لوقف نشاطات معسكرات الحجز والتعذيب. 

تخصيــص مــوارد كافيــة إلمــداد المهاجريــن المحرريــن مــن األســر بالطعــام الكافــي والمــأوى والرعايــة 
الصحيــة، إلــى أن يتــم إعادتهــم لبالدهــم، بعــد التأكــد مــن ضمــان ســالمتهم حــال العــودة.




