
 اليمن في العالقين المهاجرين أزمة حول اليمن في اإلنسانية الشؤون لمنسق بيان

 

 م3162أبريل  61صنعاء، 

 

 المعدمين المهاجرين من اآلالف يعيشها التي المحنة تفاقم بشأن مخاوفه عن اليمن في اإلنسانية الشؤون منسق أعرب

 تتطلب أوضاعهم أن إلى مشيرا   اليمن، شمال مناطق في لالسب بهم تقطعت الذين األفريقي القرن منطقة من الوافدين

 .طارئة معالجات

 

 عن للبحث اليائسة محاوالتهم أثناء المهاجرين من العديد يعاني: "قائل   حديثه في أحمد شيخ ولد إسماعيل السيد وأشار

 ممن العديد يمر  : "ئل  قا وأضاف ،"جسيمين وجنسي اقتصادي واستغلل شديدة جسدية انتهاكات من للعيش أفضل فرص

 وجه وعلى هذه محنتهم معالجة تتم أن الضروري ومن للغاية، صعبة بظروف األطفال، فيهم بمن ، السبل بهم تقطعت

 ".السرعة

 

 أحلمهم معهم يحملون وهم والصومال، إثيوبيا من خصوصا شهر، كل األفريقي القرن منطقة األشخاص من اآلالف يغادر

 في بالمخاطر محفوفة رحلة لذلك ويخوضون. العربية الجزيرة شبه منطقة في أفضل بحال عيشلل فرص على بالحصول

 أكثر أن م1122 عام في للجئين المتحدة األمم مفوضية قد رت وقد. اليمن إلى متجهين عدن خليج بهم تعبر مكتظة قوارب

 .اليمن إلى طريقهم في فقدوا أو غرقوا إما مهاجر 211 من

 

. المهاجرين لهؤالء هامة عبور بلد تمث ل السياسي االستقرار وعدم العنف من لسنوات معاناتها رغم ناليم تزال وما

 وصل التي السنة وهي م،1121 عام في 2100111 إلى م1121 عام في 000111 من اليمن إلى الوافدين عدد وتضاعف

 .اليمن شواطئ إلى صومالي 100111 و إثيوبي 000111 فيها

 غير المهاجرين أن غير ،2502 لعام اللجئين اتفاقية على موقعة دولة بصفتها اللجئين لحماية رسميا راإطا اليمن توفر

 ال المهاجرين معظم. باألشخاص والمتاجرين المهربين قبل من واالبتزاز المعاملة لسوء عرضة األشد هم النظاميين

 .محدودةساسية أ خدمات أو مصادر رزق علىحصولهم  وفرص قانونية وثائق يحملون

 من هن اليمنية السواحل على اليابسة يبلغون الذين المهاجرين من تقريبا المائة في 11. للمتاجرين فريسة اآلخرون يقع

 تختفي الضعيفة الفئة هذه ضمن الغالبية ولكن السعودية، العربية المملكة إلى الوصول منهن العديد وتحاول. والفتيات النساء

 على القائم والعنف الجنسي العنف من يعانون آخرين. اليمن شمال حرض مدينة إلى فيه يصلن أن ينبغي الذي الوقت في

 .الرحلة طوال متكرر نحو وعلى النوع

 في الحكومات مع يعمل أن الدولي المجتمع على الضروري من: "قائل   حديثه في أحمد شيخ ولد إسماعيل السيد أضاف وقد

 مكافحة على والعمل فيها الوطنية الحدود وإدارة الهجرة إدارة لتعزيز يدعمها وأن الخليج طقةومن األفريقي القرن منطقة

 تقديم كذلك يتم أن ينبغي كما: "وأضاف". بالمهاجرين الخاصة اإلنسان قوحق واحترام الجنسيات متعددة المنظمة الجريمة

 ".تالمساعدا تقديم على تعمل التي اإلنسانية للوكاالت المالي الدعم

 

 وما حرض مدينة في شخص 100111 و 200111 بين ما إلى يصل الشرعيين غير المهاجرين من بعدد السبل تقطعت

 األشخاص هؤالء ويعتمد. اليمن جنوب عدن في علقوا وآخرون. اليمن من الشمالية المناطق في حجة محافظة في حولها

 اليمني األحمر الهلل وجمعية للهجرة الدولية المنظمة مثل انيةاإلنس والمنظمات اليمنيين المحليينالسكان  كرم على كليا

 .اإليواء واحتياجات والطبية منها الغذائية األساسية احتياجاتهم لتغطية

 

. ديارهم إلى للعودة اليمن في المتواجدين المهاجرين آلالف طوعية عودة رحلت لسنوات اإلنسانية المنظمات نظمت

 البعيد المدى على والبد. إليه يلجؤون آخر سبيل لديهم ليس الذين ألولئك بالنسبة أرواح إنقاذ عملية اإلجراء هذا ويعتبر

 .المعنية األطراف من المصلحة أصحاب جميع فيها يشارك استدامة أكثر حلول إلى التوصل

 

  اليمن، في رةللهج الدولية المنظمة مكتب في جيوردانو نيكوليتا بالسيدة االتصال يرجى المعلومات من للمزيد
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