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املهاجرون األفارقة.. رحلة املوت بحثًا عن األمل

مقدمة
مــــنذ مــــنتصف تــــسعينيات الــــقرن املــــاضــــي، بــــاتــــت الــــيمن إحــــدى وجــــهات الهجــــرة األفــــريــــقية مــــن (أثــــيوبــــيا وأرتــــيريــــا 
والـصومـال)، ونـتيجة لـلظروف االقـتصاديـة والـسياسـية والـصراعـات الـتي تشهـدهـا الـقارة األفـريـقية، أصـبحت ظـاهـرة 
الهجــرة غــير الشــرعــية بــاإلضــافــة إلــى مــشكلة الــالجــئني والــنازحــني تــشكل أحــد أكــبر التحــديــات الــتي تــواجــه الــقارة 

األفريقية.
وتـحّول الـيمن إلـى مـمر وطـريـق لـلمهاجـريـن مـن إفـريـقيا إلـى الـسعوديـة عـبر رحـلة طـويـلة وقـاسـية مـحفوفـة بـاملـخاطـر؛ 

وذلك هربًا من الفقر واملالحقات األمنية في بلدانهم، وبحثًا عن فرص العمل في اململكة العربية السعودية.
ويـحاول عشـرات إلـى مـئات اآلالف مـن إفـريـقيا سـنويـا الهجـرة مـن بـلدانـهم، رغـم جـملة مـا يـتعرضـون لـه مـن صـنوف 
االنـتهاكـات. فـمنذ عـام 2010، نـزل أكـثر مـن 337 ألـف مـهاجـر والجئ بـالـساحـل الـيمني عـلى البحـر األحـمر وخـليج 
عــدن، و زادت األعــداد كــثيراً ثــم انحســرت مــرة أخــرى فــي يــولــيو/تــموز 2013، بســبب حــملة الــسعوديــة عــلى الــعمال 
املـهاجـريـن غـير الشـرعـيني، ثـم زاد الـعدد مـرة أخـرى فـي مـارس/آذار 2014، واسـتمر سـنويـا بـأعـداد تـقدر بعشـرات 
اآلالف. وأعـــلن االتـــحاد األفـــريـــقي أن عـــام 2019 هـــو عـــام "الـــالجـــئني والـــعائـــديـــن واملشـــرديـــن"، وذلـــك نـــظرًا ألهـــمية 

مشكلة الالجئني والنازحني في القارة األفريقية، والتي تحتوي على ثلث املشردين في العالم.
ومــن بــني الــعمال املــهاجــريــن فــي الــسعوديــة الــذيــن جــاوز عــددهــم 10 مــليون عــامــل، مــا يــناهــز الـ 500 ألــف عــامــل 

إثيوبي، وفد الكثير منهم بشكل غير رسمي إلى السعودية مرورا باليمن سالكني ممرات وطرق خطرة.
وعـلى الـرغـم مـن أن الـعوامـل االقـتصاديـة هـي الـدافـع األبـرز للهجـرة مـن إثـيوبـيا وعـموم إفـريـقيا؛ إال أن هـناك أعـداًدا 

ال يستهان بها تفر من انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ارتكبتها حكومات بالدهم.
ويــعانــي الــيمن حــالــيًا مــن نــزاع مســلح، أطــرافــه الــحكومــة الــيمنية والــتحالــف بــقيادة الــسعوديــة وبــمشاركــة اإلمــارات، 
فــي مــواجــهة جــماعــة الــحوثــي، وقــد وصــفت األمــم املتحــدة مــا يجــري فــي الــيمن بــأنــه أســوأ وأكــبر أزمــة إنــسانــية فــي 

العالم؛ وعلى الرغم من ذلك استمر تدفق املهاجرين الباحثني عن الفرص في بالد النفط العربي مرورا باليمن.
فـــفي الـــيمن هـــناك أنشـــطة تـــقدر بـــماليـــني الـــدوالرات مـــن اإلتـــجار بـــاملـــهاجـــريـــن وابـــتزازهـــم، مـــع مـــرورهـــم بـــاألراضـــي 
الــيمنية، لــذلــك لــم يــكن غــريــبا وصــول أكــثر مــن 50 ألــف مــهاجــر مــن الــصومــال وإثــيوبــيا – بــينهم 30 ألــف طــفل –

لليمن بني يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2017، بحسب "املنظمة الدولية للهجرة".  
ووفــق إحــصائــيات مــنظمة الهجــرة الــدولــية؛ فــإن أكــثر مــن 150 ألــف مــهاجــر وصــلوا إلــى الــيمن عــام 2018، بــزيــادة 

ناهزت 50% مقارنة بعام 2017م. أما عام 2019 فقد شهد وصول 107 آالف.
ووفــــق مــــتابــــعة املجــــلس، واملــــعطيات املــــتوفــــرة مــــن املــــنظمة الــــدولــــية للهجــــرة، فــــإنــــه عــــلى الــــرغــــم مــــن انــــخفاض أعــــداد 
املــــــهاجــــــريــــــن األفــــــارقــــــة الــــــقادمــــــني إلــــــى الــــــيمن بــــــشكل كــــــبير فــــــي عــــــام 2020 بســــــبب الــــــقيود الحــــــدوديــــــة املــــــتعلقة بـ 

COVID-19 ، وصل ما يزيد قليالً عن 35000 مهاجر إلى اليمن في عام 2020. 
وبـعدمـا لـم يـتمكن آالف املـهاجـريـن مـن الـوصـول إلـى الـسعوديـة، عـلقوا فـي الـيمن وبـاتـوا يـعيشون فـي ظـروف بـالـغة 

الصعوبة وتفتقر ألدنى مقومات الصحة والحماية من وباء كورونا املستجد.
ويـــتضح مـــن مـــعلومـــات أولـــية جـــمعها مجـــلس جـــنيف لـــلحقوق والحـــريـــات عـــن مـــعانـــاة املـــهاجـــريـــن األفـــارقـــة تـــعرضـــهم 

النتهاكات متعددة خالل رحلة الهجرة القاسية بحثا عن تحسني ظروفهم املعيشية.

ويـواجـه هـؤالء املـهاجـريـن تحـديـات كـبيرة عـلى صـعيد الـوصـول لـألراضـي الـيمنية، كـما يـتعرضـون ملـخاطـر بـالـغة تـؤدي 
بــحياة العشــرات مــنهم عــلى الــطريــق، ويــخضعون لــظروف قــاســية تــفرضــها الســلطات الــيمنية فــور نــقلهم إلــى مــراكــز 

االحتجاز.
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 كـــما أن أزمـــة كـــورونـــا عـــمقت مـــن مـــعانـــاة املـــهاجـــريـــن بحســـب تـــقديـــرات مجـــلس جـــنيف وتـــقاريـــر املـــنظمات الـــصحية 
الـدولـية، عـن احـتمالـية أن يـصاب أكـثر مـن نـصف سـكان الـيمن بـالـفيروس، فـي ظـل مـؤشـرات خـطرة تهـدد مـن خـطر 

انتشار الفيروس وامكانية أن يتسبب بوفاة 42 ألف شخص في اليمن جراء كورونا.
وفـــي هـــذا الـــتقريـــر نســـتعرض فـــي املـــحور األول الـــدوافـــع الـــتي أجـــبرت آالف املـــهاجـــريـــن عـــلى تـــرك أوطـــانـــهم وحجـــم 
وطـبيعة املـخاطـر الـتي يـمكن أن يـتعرضـوا لـها، وفـي املـحور الـثانـي نـتناول أعـداد هـؤالء املـهاجـريـن ومـصيرهـم داخـل 
الــــيمن وأبــــرز التحــــديــــات الــــتي تــــواجــــههم، وفــــي املــــحور الــــثالــــث نســــتعرض أهــــم االنــــتهاكــــات ونــــرصــــد شــــهادات حــــية 
ألشخاص تعرضوا للتعذيب أو كانوا شهودا على وقائع االغتصاب والتعذيب والقتل وغيرها من االنماط الوحشية.
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وفـي املـحور الـرابـع نـتناول دور الـحكومـة الـيمنية واإلمـارات فـي قـضية تـعذيـب املهـربـني وطـبيعة الـوحـدة الـتي تشـرف 
عـــلى تـــعذيـــب املـــعتقلني ونســـتعرض جـــانـــب مـــن تـــواطـــؤ الـــضباط مـــع املهـــربـــني البـــتزاز املـــعتقلني، ثـــم نـــختم بجـــملة مـــن 

النتائج والتوصيات أبرزها:
1) أزمــة كــورونــا أثــرت عــلى املــهاجــريــن فــي الــيمن وأدت إلــى إغــالق الــدول حــدودهــا وحــالــت دون وصــول املــهاجــريــن 

إلى دول الخليج أو عودتهم إلى بلدانهم.
2)مـــنذ انـــدالع أحـــداث 2011 فـــي الـــيمن تحـــديـــداً، أصـــبح مـــن الـــصعب عـــلى الـــحكومـــة الـــسيطرة عـــلى الـــكثير مـــن 

األراضي، بما في ذلك الحدود البرية والبحرية، وهو األمر الذي شجع املُتجِرين وزاد من الهجرة.
3)الـعمل مـع الـحكومـات املـانـحة والـوكـاالت الـدولـية لـجعل مـراكـز احـتجاز املـهاجـريـن تسـتجيب لـلمعايـير الـدولـية وفـقا 

لـ "قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء "قواعد مانديال".
املحور األول: أسباب ودوافع الهجرة لليمن:

تـحت أشـعة الـشمس الـحارقـة ومـوجـات الـريـاح املحـملة أحـيانـاً بـالـغبار الـكثيف، يـعبر املـهاجـرون الـقادمـون مـن دول 
الـقرن األفـريـقي، سـيراً عـلى األقـدام مـسافـات تـمتد ملـئات الـكيلومـترات فـي مـناطـق الـساحـل الـيمني، بـعد أن وصـلوا 
عـــلى مـــنت قـــوارب تهـــريـــب مـــتهالـــكة تـــعج بـــاملـــهاجـــريـــن، إلـــى الـــبلد الـــذي طـــحنته الحـــرب مـــنذ أكـــثر مـــن خـــمس ســـنوات 
والزال يــــعيش الــــكارثــــة، لــــكنهم وفــــي ظــــل عــــدم إدراك الــــعديــــد مــــنهم بــــحقيقة املــــخاطــــر والتحــــديــــات الــــتي يــــمكن أن 
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تـــعترضـــهم، يســـتمرون بـــالهجـــرة والـــتوافـــد، وتـــدفـــعهم فـــي ذلـــك أحـــالم الـــحياة الـــورديـــة الـــتي يـــرســـمها ويـــسوقـــهم لـــهم 
املُهـربـون، حـيث يـتم إغـرائـهم بـالـوصـول إلـى الـسعوديـة املـجاورة لـليمن لـتحقيق االحـالم، فـي رحـلة قـد تـنتهي بـبعضهم 

باملوت في عرض البحر أو على قارعة الطريق.
دوافع الهجرة الى اليمن:

ووفـــقاً لـــلقاءات املـــيدانـــية والـــشهادات مـــع ســـكان املحـــليني عـــلى الـــطريـــق الـــساحـــلي الـــواقـــع بـــني مـــديـــنة عـــدن الـــيمنية 
ومـنطقة مـضيق بـاب املـندب مـع الـفريـق الـخاص ملجـلس جـنيف، أفـادوا أنـه ال يـكاد يـمر يـوم دون عـبور العشـرات بـل 
واملـئات مـن املـهاجـريـن، ال يحـملون فـي الـغالـب سـوى مـا يـرتـدونـه مـن ثـياب تـعكس حـالـتها األوضـاع املـاديـة الـصعبة 

التي دفعتهم إلى الهجرة، وعادة ما يطلبون من املارة وأصحاب املركبات التي تتوقف في طريقهم شربة ماء.

�

وفـــعليا فـــر عشـــرات اآلالف مـــن اإلثـــيوبـــيني مـــن بـــلدهـــم مـــنذ أواخـــر عـــام 2015؛ بـــعد حـــملة قـــمع قـــوات األمـــن عـــلى 
املـــتظاهـــريـــن، ال ســـيما فـــي إقـــليم أورومـــيا، مـــا أســـفر عـــن أكـــثر مـــن 1000 وفـــاة وعشـــرات اآلالف مـــن االعـــتقاالت. 
وأدت املــصادمــات بــني الــحكومــة وجــماعــات عــرقــية فــي شــرق إثــيوبــيا مــنذ 2016 إلــى نــزوح أكــثر مــن مــليون نــسمة 
ومــقتل املــئات. انــتقل الــكثير مــن الــناس مــن شــرق إثــيوبــيا إلــى الــيمن فــرارا مــن االنــتهاكــات ومــن يــد األمــن اإلثــيوبــي 
الـــطويـــلة فـــي الـــدول املـــجاورة، ويـــغادر آالف اإلريـــتريـــني بـــلدهـــم شهـــريـــا هـــربـــا مـــن الخـــدمـــة الـــعسكريـــة بـــدون أجـــل 
مـسمى. وفـي الـصومـال، فـإن االنـتهاكـات املـتصلة بـالـنزاع والـنزوح الـداخـلي املـوسـع جـراء الـنزاع والـجفاف وانـعدام 
األمــان بــاملــناطــق الــخاضــعة لــلحكومــة والــعنف املســتهدف لــلمدنــيني مــن قــبل "جــماعــة الشــباب" اإلســالمــية املســلحة، 

أدت مجتمعة بالناس إلى الفرار.
أبرز عوامل الهجرة:

1-القمع واملالحقات على خلفيات أمنية وسياسية.
2- الحروب والنزاعات املسلحة املتصاعدة في بلدانهم.

3-انتهاكات حقوق اإلنسان وارتفاع وتيرتها.
4-تردي األوضاع االنسانية وارتفاع مؤشر البطالة واملصاعب االقتصادية األخرى.

5-الجفاف وشح املوارد وانعدام الفرص.
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6-البحث عن فرص جديدة للعمل في ظل انعدامها في بلدانهم.

�
ويظهـــر فـــي الجـــدول أعـــاله األســـباب الـــرئـــيسية الـــتي شـــكلت بـــيئة مـــحفزة لـــلمهاجـــريـــن ملـــغادرة بـــلدانـــهم طـــمعا فـــي 

مستقبل أفضل.

واتـــضح مـــن اســـتطالع أجـــري مـــع مجـــموعـــات مـــن املـــهاجـــريـــن تـــتألـــف املجـــموعـــة األولـــى مـــن نـــحو 10 أفـــراد وأخـــرى 
ســبعة وثــالــثة أربــعة أفــراد بــني مــنطقتي "رأس الــعارة" و"خــور عــميرة" بــمحافــظة لــحج الــيمنية فــي الـ25 مــن مــايــو/
أيـار املـاضـي مـن الـعام 2020 عـن الـوجـهات الـتي يـقصدونـها وأسـباب الهجـرة؟، أفـاد عـدد مـنهم، بـأنـهم يـهاجـرون 
بســبب قــسوة ظــروف الــحياة ويــتوجــهون لــلبحث عــن عــمل وأنــهم يتخــذون مــن الــيمن طــريــقاً لــلوصــول إلــى الــسعوديــة 

طمعا في الحصول على مصدر رزق ينقذهم من الواقع الصعب.

وتــــبني بــــاملــــتابــــعة أن عشــــرات اآلالف مــــن اإلثــــيوبــــيني يــــفرون مــــن بــــالدهــــم نــــتيجة حــــمالت الــــقمع ال ســــيما فــــي إقــــليم 
أورومـيا، والـتي أسـفرت عـن أكـثر مـن 1000 وفـاة وعشـرات اآلالف مـن االعـتقاالت، وأدت املـصادمـات بـني الـحكومـة 
وجــماعــات عــرقــية فــي شــرق إثــيوبــيا إلــى نــزوح أكــثر مــن مــليون نــسمة ومــقتل املــئات، وانــتقل الــكثير مــن الــناس مــن 
شــرق إثــيوبــيا إلــى الــيمن فــرارا مــن االنــتهاكــات ومــن يــد األمــن اإلثــيوبــي الــطويــلة فــي الــدول املــجاورة، ويــغادر آالف 

اإلريتريني بلدهم شهريا هربا من الخدمة العسكرية بدون أجل مسمى. 

وفـي الـصومـال، فـإن االنـتهاكـات املـتصلة بـالـنزاع والـنزوح الـداخـلي املـوسـع جـراء الـنزاع والـجفاف وانـعدام األمـان 
بـــاملـــناطـــق الـــخاضـــعة لـــلحكومـــة والـــعنف املســـتهدف لـــلمدنـــيني مـــن قـــبل "جـــماعـــة الشـــباب" اإلســـالمـــية املســـلحة، أدت 

مجتمعة بالناس إلى الفرار.
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�

املحور الثاني: أبرز املخاطر والتحديات:

تســتغل الشــبكات الــعامــلة فــي التهــريــب غــياب اإلجــراءات األمــنية عــند الحــدود البحــريــة فــي الــيمن وذلــك لــتقوم بــنقل 
أعـداد مـتزايـدة مـن املـهاجـريـن غـير الشـرعـيني، حـتى أصـبح املهـّربـون أكـثر تـنظما فـي الـجانـبنَي األفـريـقي والـيمني 

على السواء، ويصل عشرات املهاجرين إلى اليمن بصورة يومية.

وتسـتغرق الـرحـلة نـحو ثـمانـي عشـرة إلـى 24 سـاعـة بحسـب األحـوال الـجويـة وحـالـة املـراكـب، ونـظراً إلـى املـنافـسة بـني 
املهــــّربــــني تــــنخفض الــــرســــوم كــــثيراً، إذ يُــــكلف نــــقل األشــــخاص مــــن الــــيمن إلــــى أفــــريــــقيا مــــن 170 إلــــى 200 دوالر 
أمــيركــي، وبــإمــكان املــهاجــريــن أن يــدفــعوا لــدى وصــولــهم لــليمن، إال أنــه ال يــسمح لــهم بــالــذهــاب فــي ســبيلهم إال بــعد 

تسديد كامل املبلغ املتوّجب عليهم، وإال قد يُسَجنون في مراكز االعتقال التي يتولى املهربون إدارتها.

أعداد املهاجرين: 
مــــنذ انــــدالع أحــــداث 2011 فــــي الــــيمن تحــــديــــداً، أصــــبح مــــن الــــصعب عــــلى الــــحكومــــة الــــسيطرة عــــلى الــــكثير مــــن 

األراضي، بما في ذلك الحدود البرية والبحرية، وهو األمر الذي ربما شجع املُتجِرين وزاد من الهجرة.
وفــــي عــــام 2010، وفــــد 53 ألــــف مــــهاجــــر والجئ إلــــى شــــطآن الــــيمن، وتــــضاعــــف هــــذا الــــعدد إلــــى 104 آالف فــــي 
2011، وارتــفع مــرة أخــرى إلــى 108 آالف فــي عــام 2012، ثــم تــراجــع إلــى 65 ألــفاً فــي 2013، طــبقاً لــتقديــرات 
مـفوضـية األمـم املتحـدة الـسامـية لـشؤون الـالجـئني. وجـاء الـتراجـع بسـبب حـملة الـسعوديـة فـي عـام 2013 الـخاصـة 
بـترحـيل املـهاجـريـن غـير الشـرعـيني وتشـديـد األمـن عـلى الحـدود. وفـي عـام 2014 تـزايـدت األعـداد مـرة أخـرى، طـبقاً 
لــتقديــرات مــفوضــية األمــم املتحــدة الــسامــية لــشؤون الــالجــئني. بــني يــنايــر/كــانــون الــثانــي ومــارس/آذار 2014، وفــد 

8148 مهاجراً على شواطئ اليمن.
ووفــق إحــصائــيات مــنظمة الهجــرة الــدولــية؛ فــإن أكــثر مــن 150 ألــف مــهاجــر وصــلوا إلــى الــيمن عــام 2018، بــزيــادة 

ناهزت 50% مقارنة بعام 2017م. أما عام 2019 فقد شهد وصول 107 آالف حتى بداية شهر أكتوبر.
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ومـعظم املـهاجـريـن الـذيـن يـصلون إلـى الـبالد هـم مـن اإلثـيوبـيني ويـغادرون الـقرن األفـريـقي مـن الـصومـال وجـيبوتـي، 
وذلـك بـمتوسـط 10 آالف إلـى 12 ألـف شـخص شهـري وذلـك بـناء عـلى إحـصائـية الـعام 2019، لـكن الـعدد انـخفض 

بنسبة تصل إلى 85 باملائة بني يناير/كانون الثاني الذي بلغ عدد املهاجرين فيه أكثر من 11 ألفاً.

�

ووفــــق مــــتابــــعة املجــــلس، واملــــعطيات املــــتوفــــرة مــــن املــــنظمة الــــدولــــية للهجــــرة، فــــإنــــه عــــلى الــــرغــــم مــــن انــــخفاض أعــــداد 
املــــــهاجــــــريــــــن األفــــــارقــــــة الــــــقادمــــــني إلــــــى الــــــيمن بــــــشكل كــــــبير فــــــي عــــــام 2020 بســــــبب الــــــقيود الحــــــدوديــــــة املــــــتعلقة بـ 

.COVID-19 ، وصل ما يزيد قليالً عن 35000 مهاجر إلى اليمن في عام 2020. 

وبـعدمـا لـم يـتمكن آالف املـهاجـريـن مـن الـوصـول إلـى الـسعوديـة، عـلقوا فـي الـيمن وبـاتـوا يـعيشون فـي ظـروف بـالـغة 
الصعوبة وتفتقر ألدنى مقومات الصحة والحماية من وباء كورونا املستجد.

وفـي أبـريـل/نـيسان 2020 انـخفض الـعدد إلـى 1725 شـخصا ويـرى املجـلس أن هـذا االنـخفاض يـعود إلـى تـوقـف 
عـملية املـغادرة عـبر مـنطقة جـيبوتـي، بـينما اسـتمرت الـعملية لـبعض املـغادريـن مـن الـصومـال، ورجـحت أن يـكون ذلـك 

نتيجة زيادة املراقبة الحدودية على طول الطريق من إثيوبيا عبر الصومال وجيبوتي.

املخاطر التي تواجه املهاجرين:
اسـتمر تـوافـد املـهاجـريـن مـن الـقرن األفـريـقي إلـى الـيمن، خـالل الـسنوات املـاضـية عـلى الـرغـم مـن الحـرب الـكارثـية 
الـدائـرة فـي األخـيرة، ومـا خـلفته مـن تـداعـيات عـلى مـختلف املسـتويـات، بـما فـيها تـلك املـرتـبطة بسـالمـة الهجـرة إلـى 
الـــيمن واملـــخاطـــر الـــتي تهـــدد الـــقادمـــني مـــن الـــضفة األخـــرى مـــن البحـــر إلـــى الشـــريـــط الـــساحـــلي الـــيمني املـــمتد مـــن 
البحــر األحــمر وحــتى البحــر الــعربــي. وبحســب شــهادات يــمنيني مــن ســكان وعــامــلني عــلى الــطريــق الــساحــلي فــإن 

هذه الرحلة قد تنتهي بحوادث مأساوية لبعض املهاجرين ألسباب متعددة:
1_الوفاة نتيجة املرض ومخاطر الطريق:
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 يــتعرض املــهاجــرون لــإلصــابــة أو املــرض أو الــوفــاة أثــناء الــطريــق، والــذيــن تــتراوح أعــمارهــم مــا بــني 15 و40 عــامــاً، 
حـيث أن بـعضهم يـقضي أو يـصاب نـتيجة مـحاولـته تسـلق نـاقـلة أثـناء مـرورهـا فـي الـطريـق بـغية الـتغلب عـلى املـسافـة 

التي يعبرها سيراً على األقدام وسط الشمس الالهبة.
2_الوفاة نتيجة نقص الغذاء والتعرض للعنف:

  يـفارق بـعض املـهاجـريـن الـحياة نـتيجة عـدم تـوفـر املـاء والـغذاء فـي ظـل طـول املـسافـة، ومـنها عـلى سـبيل املـثال قـطع 
مـــسافـــة نـــحو 150 كـــيلومـــتر مـــتر بـــني بـــاب املـــندب وعـــدن حـــيث أقـــصر الـــطرق، كـــما إنـــهم يـــتعرضـــون اآلن ملـــزيـــد مـــن 
الـعنف فـي الـشوارع، والـكثير مـن املـضايـقات، وهـذا مـا يـدفـعهم لـطلب املـساعـدة مـرة أخـرى مـن املهـربـني لـنقلهم إلـى 

أماكن أخرى.

3_ وفاة نتيجة الغرق:
كــانــت أســوأ كــارثــة مــن نــوعــها خــالل عــام 
2020، حــــــــــني أعــــــــــلنت مــــــــــنظمة الهجــــــــــرة 
الــــدولــــية أن "140 شــــخصا عــــلى األقــــل" 
قـضوا عـندمـا غـرق مـركـب مـهاجـريـن قـبالـة 
ســــواحــــل الــــسنغال. وقــــالــــت املــــنظمة فــــي 
بـــــيان إن "140 شـــــخصا غـــــرقـــــوا بـــــعدمـــــا 
غـــــــرق مـــــــركـــــــبهم الـــــــذي كـــــــان يـــــــقّل مـــــــئتي 
شــــــــخص، قــــــــبالــــــــة ســــــــواحــــــــل الــــــــسنغال". 
وأضــافــت "أنــه حــادث الــغرق األســوأ فــي 

العام 2020 ».

4_ التسبب بالوفاة نتيجة الترحيل قسرا للحدود:
أفــادت تــقاريــر خــاصــة ملجــلس جــنيف أن قــوات الــحوثــي طــردت قســرا آالف املــهاجــريــن اإلثــيوبــيني مــن شــمال الــيمن 
فـــي أبـــريـــل/نـــيسان 2020 مـــتذرّعـــة بـــفيروس "كـــورونـــا"، مـــا أدى إلـــى مـــقتل العشـــرات وإجـــبارهـــم عـــلى الـــنزوح إلـــى 
الحــــدود الــــسعوديــــة. ثــــم أطــــلق حــــرس الحــــدود الــــسعوديــــون الــــنار عــــلى املــــهاجــــريــــن الــــفاريــــن، مــــا أســــفر عــــن مــــقتل 

العشرات، بينما فر مئات الناجني إلى منطقة حدودية جبلية.
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�
صـــورة مـــن األقـــمار الـــصناعـــية فـــي 9 أغســـطس/آب 2020 تُظهـــر مـــباٍن جـــديـــدة فـــي مـــركـــز االحـــتجاز املـــحتمل فـــي 

الداير، في منطقة جازان، السعودية. بعض املباني أُنجِزت في أبريل/نيسان 2020. 

5_أزمة كورونا تعمق معاناة املهاجرين:
الـــظروف املـــعيشية فـــي الـــيمن بـــائـــسة حـــتى بـــالنســـبة لـــليمنيني أنـــفسهم، إذ يـــفتقر 60% مـــن الـــناس إلـــى إمـــكانـــية 
الــوصــول إلــى مــياه الشــرب، كــما أن نــصف املــرافــق الــعامــة فــقط تــعمل كــما يــجب. وهــذه الــظروف الــبائــسة تــزيــد مــن 
خــطر أزمــة كــورونــا فــي الــيمن. ومــن املــتوقــع، بحســب تــقديــرات مــنظمات دولــية، أن يــصاب أكــثر مــن نــصف ســكان 

اليمن بالفيروس، كما تتوقع املنظمة الدولية للهجرة أن يموت 42 ألف شخص في اليمن جراء كورونا.
أزمــة كــورونــا أثــرت عــلى املــهاجــريــن فــي الــيمن مــن عــدة جــوانــب، إذ أدت إلــى إغــالق الــدول حــدودهــا، مــا حــال دون 
وصـول املـهاجـريـن إلـى دول الخـليج أو عـودتـهم إلـى بـلدانـهم. واملـهاجـرون الـذيـن مـا زالـوا عـالـقني فـي الـيمن والـذيـن 
يـنامـون فـي الـعراء، مـثل ديـريـج، أكـثر عـرضـة لخـطر اإلصـابـة بـالـفيروس، كـما أنـهم أكـثر عـرضـة لـالسـتغالل مـن قـبل 

املهربني، وفقاً لكريستا روتنشتاينر، رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة في اليمن.

كـما تـعرض املـهاجـرون األفـارقـة لـعمليات الـوصـم والـتنمر واإلسـاءة مـنذ أعـلنت صـنعاء أن أول حـالـة إصـابـة بـفيروس 
كــورونــا كــانــت لــالجئ صــومــالــي، حــيث تــعرض املــهاجــرون فــي الــيمن لــإلســاءة الجســديــة والــلفظية والحجــر القســري 
والحـرمـان مـن الـحصول عـلى الخـدمـات الـصحية وتـقييد الحـركـة واإلجـبار عـلى الـنقل القسـري إلـى الخـطوط األمـامـية 

للصراع وإلى أماكن صحراوية، وتركهم بال طعام أو ماء أو خدمات أساسية.
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املحور الثالث: االنتهاكات بحق املهاجرين األفارقة:

اســتمرت االنــتهاكــات بــحق املــهاجــريــن فــي الــيمن حــيث أفــادت مــعطيات جــمعها مجــلس جــنيف أن بــعض املــسؤولــني 
والضباط الحكوميني اليمنيني يمارسون أفعاال وحشية مع املهاجرين.

أنماط االنتهاكات التي يتعرض لها املهاجرون:
يـتعرض املـهاجـرون فـي رحـلة الهجـرة الخـطرة خـاصـة خـالل مـرحـلة املـرور عـبر الـيمن، إلـى انـتهاكـات عـديـدة، جـميعها 

تمثل انتهاكات جسيمة ملواثيق حقوق اإلنسان، وتشكل مساسا خطيرا بالكرامة اإلنسانية.

�
حـيث قـال محتجـزون سـابـقون فـي شـهادات مـختلفة ملجـلس جـنيف إن الحـراس ضـربـوهـم بـقضبان حـديـديـة وهـراوات 
وسـياط وركـلوهـم ولـكموهـم وهـددوهـم بـالـقتل والـترحـيل، واعـتدوا عـليهم جـنسيا، وأطـلقوا عـليهم الـنار وقـتلو عـدد مـنهم، 
حـــيث أجـــبر الحـــراس الـــنساء عـــلى خـــلع عـــباءاتـــهن وحـــجابـــهن، وصـــادروا نـــقود املـــهاجـــريـــن وأغـــراضـــهم الـــشخصية 

ووثائقهم املمنوحة لهم من وكالة األمم املتحدة لالجئني.
وتُظهـــر مـــقاطـــع فـــيديـــو وصـــور خـــاصـــة بـــمراكـــز االحـــتجاز الـــيمنية أن مـــئات الـــرجـــال والـــصبية وضـــعوا فـــي قـــاعـــات 
خــرســانــية مــكتظة بــالــنزالء، ونــساء وفــتيات يجــلسن عــلى األرض الحجــريــة، وأفــاد محتجــزون ســابــقون بــأنــهم وضــعوا 
فـي مـنشآت كـانـت مـزدحـمة لـلغايـة، وتـركـوا فـي ظـروف صـحية مـتدهـورة لـلغايـة وكـارثـية، مـع غـياب شـبه كـلي لـلرعـايـة 
الـطبية، وكـان تـقديـم الـطعام غـير مـنتظم، وقـام الحـراس فـي أحـيان كـثيرة بـمنع الـطعام عـن الـنزالء كـإجـراء عـقابـي، 

ورحلت مهاجرين بشكل جماعي في ظروف خطيرة عبر البحر.
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�

وكانت أبرز االنتهاكات التي وثقها مجلس جنيف كانت على النحو اآلتي:

1_االحتجاز غير القانوني في ظروف خطرة وغير صحية ملدد غير محددة.
2_ االبتزاز والتهديد وإجبار املهاجرين على دفع أموال للسماح بنيل حريتهم.

3_ الحرمان من الطعام والشراب لفترات طويلة.
4_التحرش واالعتداء الجنسي على كال الجنسني.

5_االحتجاز في أماكن غير مؤهلة وتفتقر إلى الحد األدنى من مقومات الحياة.
6_التعذيب الجسدي بالضرب املبرح بكابالت الحديد والكهرباء.

7_ املس بالسالمة البدنية، عبر إطالق النار، والضرب، وصوال إلى القتل واإليذاء.
8_اإلخفاء القسري لألطفال والنساء.

9) إلقاءهم في الصحراء وأماكن خالية.
10) عدم توفير عالجات صحية.

 ويـــرى املجـــلس أن الـــتقاريـــر واملـــعلومـــات الـــواردة مـــن الـــيمن صـــادمـــة ومـــؤملـــة وال مـــبرر لـــقيام الســـلطات بهـــذه الـــقسوة 
والـوحـشية، وعـلى الـحكومـة الـيمنية أن تـنهي هـذه املـمارسـات وتـحاسـب املـسؤولـني عـنها وتـعمل عـلى تـوفـير الحـمايـة 

للمهاجرين وتوقف االنتهاكات بشكل فوري.
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�

شهادات حية عن االنتهاكات:
1) فـاطـمة، 25 عـامـا، مـن قـومـية األورومـو مـن مـديـنة هـرار بـأثـيوبـيا قـالـت: إن أحـد الحـراس أجـبرهـا بـعد أسـبوعـني 
مـن احـتجازهـا، عـلى الـذهـاب مـعه وأخـذهـا إلـى غـرفـة مُــجاورة، حـيث شـاهـدت اثـنني مـن الحـراس اآلخـريـن يـغتصبان 
اثــنتني مــن صــديــقاتــها، وأمــرهــا الــحارس بخــلع مــالبــسها، لــكنها رفــضت وقــالــت لــه إنــها مــتزوجــة، فــقال لــها الــحارس 

إنها يمكن أن تختار إما أن تنام معه أو أن تشنق نفسها. 

2)عــمر، 30 عــامــا، مــن بــالــي بــإقــليم أورومــيا فــي إثــيوبــيا، ســافــر إلــى الــيمن مــن الــصومــال وقــال إنــه وصــل بــرفــقة 
حــوالــي 12 آخــريــن، بــينهم 4 نــساء، إلــى ســواحــل مُـــحافــظة شــبوة، حــيث وبــعد اعــتقالــه تــعرض لــلضرب مــن الــجنود 

بقضيب حديدي حتى سقط على األرض، وبقى ينزف حتى أغمي عليه.

3)محـمد، 29 عـامـا، مـن قـومـية األورومـو فـي مـديـنة هـرار بـأثـيوبـيا، كـان يـدرّس الـريـاضـيات فـي مـدرسـة ثـانـويـة، قـال 
إن الحـراس اغـتصبوا بـعض الـفتيان اإلثـيوبـيني الـذيـن احتُجـزوا مـعه، وحـني يـرفـض رجـال آخـرون الـطعام احـتجاجـا، 
يـــضربـــهم الحـــراس، وقـــال هـــم ال يســـتخدمـــون الـــرجـــال الـــكبار، لـــكنهم يســـتخدمـــون الـــفتيان والـــنساء كـــانـــوا يـــختارون 

شخصا جديدا كل ليلة ويعتدون عليه جنسيا.

4) أبــو بــكر، 30 عــامــا، مــن قــومــية األورومــو فــي مــديــنة هــرار بــأثــيوبــيا، وصــل إلــى الــيمن فــي عــام 2011 قــال إن 
شــقيقه األصــغر اعــتقل عــند نــقطة تــفتيش عــلى الــطريــق إلــى عــدن، ثــم اقــتيد إلــى مــركــز احــتجاز الــبريــقة، فــذهــب أبــو 
بـكر مـع مـسؤول يـمني لـلتفاوض عـلى إطـالق سـراح شـقيقه، وقـال إنـه شـعر بـاألمـان ألنـه يحـمل بـطاقـة الجئ صـادرة 

عن مفوضية الالجئني وعندما وصل إلى املركز تم اعتقال أبو بكر هناك ملدة شهر وتم تعذيبه إلى جوار شقيقه.
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املحور الرابع: دور االمارات والحكومة اليمنية 
يـخضع مـركـز احـتجاز املـهاجـريـن بـمديـريـة الـبريـقة بـعدن رسـميا لـلحكومـة الـيمنية، وهـو فـي مـبنى تـملكه وزارة الـثروة 
الــسمكية الــيمنية تــم تــحويــله إلــى مــركــز احــتجاز لــلمهاجــريــن فــي مــطلع 2017 حــيث قــبض الــجنود الــيمنيون عــلى 

املهاجرين واحتجزوهم فيه وقبل هذا ساعدوا في تنسيق أعمال نقلهم إليه.

�

إدارة شؤون الالجئني ومدير املركز:
ويـشغل الـعقيد خـالـد الـعلوانـي رئـيس شـرطـة مـديـريـة الـبريـقة الـسابـق، مـنصب مـديـر إدارة شـؤون الـالجـئني والهجـرة 
ومـــديـــر لـــلمركـــز، تـــحت ســـلطة وزارة الـــداخـــلية، وزعـــم محتجـــزون ســـابـــقون أنـــه أشـــرف عـــلى االنـــتهاكـــات، بـــما يـــشمل 

ضرب واغتصاب املحتجزين وتهديد عمال اإلغاثة. 
موقف الحكومة اليمنية:

قــالــت وزارة الــداخــلية إنــها أوقــفت الــعلوانــي عــن الــعمل ألنــه "تــجاوز صــالحــيات عــمله"، وذكــرت الــوزارة أنــها ســتدعــم 
الـتحقيقات والتحـركـات الـقانـونـية وإيـقاف أي مـن الـعامـلني بـالـوزارة مـمن يـعملون عـند نـقاط الـتفتيش األمـنية أو فـي 
املــركــز مــمن ربــما تــورطــوا فــي انــتهاكــات، وقــالــت وزارة الــداخــلية إن الــقوات الــيمنية اعــتقلت ونــقلت املــهاجــريــن إلــى 

املركز، لكنها أقرت بأن ال سيطرة لها على بعض الوحدات النخبوية لتبعيتها لقوات التحالف.

قوات الحزم األمني التابعة لإلمارات:
هــذه الــوحــدة الــنخبويــة واملــعروفــة بـ "قــوات الحــزام األمــني"، الــتي كــانــت تــقوم بـ تجــميع ونــقل املــهاجــريــن واملتســللني 
إلــى مــركــز االحــتجاز، وهــي مــدعــومــة مــن اإلمــارات، وتــوصــلت لــجنة خــبراء مــن األمــم املتحــدة إلــى أن قــوات الحــزام 
األمــني وقــوات نــخبويــة أخــرى هــي قــوات تــعمل بــالــوكــالــة لــصالــح اإلمــارات، وتــلعب اإلمــارات دورا بــارزا فــي تــوجــيه 

عمليات التحالف في عدن وعلى امتداد شواطئ اليمن الجنوبية والغربية.
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التواطؤ مع املهربني: 

قــال إثــيوبــيان احتُجــزا مــؤخــرا بــاملــركــز إن الحــراس ســمحوا للمهــربــني بــالــدخــول وطــلب الــنقود مــن املحتجــزيــن مــقابــل 
وعــود بــاإلفــراج عــنهم وأخــذهــم إلــى الــسعوديــة، وشهــدوا عــلى قــيام رجــال يــمنيني فــي ثــياب مــدنــية وحــراس بــمطالــبة 
الـناس بـأرقـام هـواتـف أقـاربـهم، ثـم كـان يـتم االتـصال بـاألقـارب وإخـبارهـم أنـه يـمكن إخـالء سـبيل أقـاربـهم وإرسـالـهم 
إلـى الـسعوديـة مـقابـل رسـوم مـالـية، حـيث تـم إخـالء سـبيل أكـثر مـن 100 شـخص وافـق أقـاربـهم عـلى إرسـال نـقود، 
بـــوعـــد أخـــذهـــم إلـــى الـــسعوديـــة، و قـــاال إن مـــترجـــما فـــوريـــا كـــان يـــعمل مـــع الحـــراس فـــيقوم بـــأخـــذ األســـماء وتـــفاصـــيل 

االتصال ويتفاوض بني املهاجرين واملهربني على املبالغ املسددة. 

وفــي حــني يــعانــي املــهاجــرون فــي الــيمن، يــجني مهــربــو البشــر فــيها مــبالــغ ضخــمة. وبحســب الــتقاريــر واملــعلومــات 
الـواردة للمجـلس فـإن املـمر البحـري بـني الـقرن اإلفـريـقي وشـبه الجـزيـرة الـعربـية يـؤمـن مـا يـصل إلـى 22 مـليون دوالر 

سنوياً لشبكات تهريب البشر.

�
 

املحور الخامس: النتائج والتوصيات
: النتائج: أوالً

األفـارقـة يـهاجـرون بسـبب قـسوة ظـروف الـحياة فـي بـلدانـهم بـاحـثني عـن فـرص الـعمل ويتخـذون مـن الـيمن 1.
طريقاً للوصول إلى السعودية طمعا في الحصول على مصدر رزق ينقذهم من الواقع الصعب.

يـجني مهـربـو البشـر فـيها مـبالـغ ضخـمة. وبحسـب الـتقاريـر واملـعلومـات الـواردة للمجـلس فـإن املـمر البحـري 2.
بــني الــقرن اإلفــريــقي وشــبه الجــزيــرة الــعربــية يــؤمــن مــا يــصل إلــى 22 مــليون دوالر ســنويــاً لشــبكات تهــريــب 

البشر.
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مـنذ انـدالع أحـداث 2011 فـي الـيمن تحـديـداً، أصـبح مـن الـصعب عـلى الـحكومـة الـسيطرة عـلى الـكثير مـن 3.
األراضي، بما في ذلك الحدود البرية والبحرية، وهو األمر الذي شجع املُتجِرين وزاد من الهجرة.

اسـتمر تـوافـد املـهاجـريـن مـن الـقرن األفـريـقي إلـى الـيمن، خـالل الـسنوات املـاضـية عـلى الـرغـم مـن الحـرب 4.
الكارثية الدائرة في األخيرة، وما خلفته من تداعيات على مختلف املستويات.

عـــلى الـــرغـــم مـــن انـــخفاض أعـــداد املـــهاجـــريـــن األفـــارقـــة الـــقادمـــني إلـــى الـــيمن بـــشكل كـــبير فـــي عـــام 2020 5.
بســبب الــقيود الحــدوديــة املــتعلقة بـ .COVID-19 ، وصــل مــا يــزيــد قــليالً عــن 35000 مــهاجــر إلــى الــيمن 

في عام 2020. 
االنــــخفاض فــــي الــــعام 2020 يــــعود إلــــى الــــقيود والــــحالــــة الــــعامــــة الــــتي فــــرضــــها انــــتشار جــــائــــحة كــــورونــــا 6.

املســــتجدـ وتــــوقــــف عــــملية املــــغادرة عــــبر مــــنطقة جــــيبوتــــي، بــــينما اســــتمرت الــــعملية لــــبعض املــــغادريــــن مــــن 
الــصومــال، وذلــك نــتيجة زيــادة املــراقــبة الحــدوديــة عــلى طــول الــطريــق مــن إثــيوبــيا عــبر الــصومــال وجــيبوتــي، 

وارتفاع املخاطر في اليمن.
أزمــــة كــــورونــــا أثــــرت عــــلى املــــهاجــــريــــن فــــي الــــيمن وأدت إلــــى إغــــالق الــــدول حــــدودهــــا وحــــالــــت دون وصــــول 7.

املهاجرين إلى دول الخليج أو عودتهم إلى بلدانهم. 
الــعديــد مــن املــهاجــريــن ال يــدركــون طــبيعة الــوضــع فــي الــيمن أو حــتى املــخاطــر الــتي قــد يــواجــهونــها لــعبور 8.

الصحراء في القرن األفريقي وركوب البحر إلى خليج عدن. 
الـــظروف املـــعيشية فـــي الـــيمن بـــائـــسة حـــتى بـــالنســـبة لـــليمنيني أنـــفسهم، إذ يـــفتقر 60% مـــن الـــناس إلـــى 9.

إمــكانــية الــوصــول إلــى مــياه الشــرب، كــما أن نــصف املــرافــق الــعامــة فــقط تــعمل كــما يــجب، وهــذه الــظروف 
البائسة تزيد من خطر أزمة كورونا في اليمن وتشكل تحديا خطرا في وجه املهاجرين.

يـعبر املـهاجـرون الـقادمـون مـن دول الـقرن األفـريـقي، سـيراً عـلى األقـدام مـسافـات تـمتد ملـئات الـكيلومـترات 10.
في مناطق الساحل اليمني.

يـتعرض املـهاجـرون النـتهاكـات عـديـدة سـواء مـن الـقوات األمـنية أو املـليشيات املسـلحة وعـصابـات التهـريـب، 11.
تـشمل الـضرب بـالخـراطـيم والـقضبان الحـديـديـة لـلرجـال واالبـتزاز املـالـي، وتـم اغـتصاب الـعديـد مـن الـنساء 

واألطفال بشكل متكرر أمام باقي املحتجزين.
ثانيا: التوصيات:

يــــجب عــــلى الــــحكومــــة الــــيمنية وقــــف االنــــتهاكــــات بــــشكل عــــاجــــل ونــــقل املــــهاجــــريــــن املحتجــــزيــــن إلــــى مــــراكــــز 1)
تستجيب للمعايير الدولية بأقصى سرعة ممكنة.

دعــوة الســلطات الــسعوديــة إلــى وقــف إرجــاع املــهاجــريــن األفــارقــة وخــاصــة األثــيوبــيني إلــى الحــدود الــيمنية 2)
نــظرًا لــالنــتهاكــات الــتي يــتعرض لــها أولــئك املــهاجــريــن فــي تــلك املــناطــق، كــما يــدعــوهــا إلــى ضــرورة تــطبيق 
قــواعــد الــقانــون الــدولــي فــيما يــتعلق بــاملــهاجــريــن مــن تــوفــير أمــاكــن مــخصصة تــضمن لــهم الــتمتع بــحقوقــهم 

األساسية من الغذاء والدواء والحماية.
إيــجاد آلــيات واضــحة ملــحاربــة ظــاهــرة االتــجار بــاملــهاجــريــن، ومــنع االبــتزاز واالســتغالل الــجنسي ضــدهــم، 3)

وفـتح تـحقيق عـادل فـي جـرائـم الـتعذيـب والـقتل والغـتصاب الـتي تـعرض لـها املـهاجـرون، وتـقديـم املـتورطـني 
فيها للعدالة، وتحقيق اإلنصاف وجبر الضرر للضحايا.

الـعمل مـع الـحكومـات املـانـحة والـوكـاالت الـدولـية لـجعل مـراكـز احـتجاز املـهاجـريـن تسـتجيب لـلمعايـير الـدولـية 4)
وفقا لـ "قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء "قواعد مانديال".
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الــعمل عــلى مــنع أي مــوظــف ذكــر مــن أن يــدخــل جــزء مــن الــسجن املــخصص لــلنساء مــا لــم يــكن مــصحوبــا 5)
بموظفة، وينبغي مراقبة السجينات واإلشراف عليهن فقط من قبل موظفات.

وقــــف احــــتجاز األطــــفال وأســــرهــــم بســــبب انــــتهاك قــــوانــــني الهجــــرة، والــــعمل مــــع األمــــم املتحــــدة والــــوكــــاالت 6)
اإلنسانية املحايدة األخرى لتحديد األطفال املحتجزين وتسهيل إفراج آمن عنهم. 

فــي املــرحــلة االنــتقالــية عــلى الســلطات الــتأكــد مــن عــزل األطــفال املحتجــزيــن عــن الــبالــغني الــذيــن ال تــربــطهم 7)
بهم أي عالقة، والحصول على الطعام والرعاية الطبية املناسبة، وتمكينهم من التواصل مع عائالتهم.

الـــتأكـــد مـــن أن مـــوظـــفي مـــركـــز االحـــتجاز يـــعملون وفـــقا لـــلقواعـــد الـــنموذجـــية الـــدنـــيا، وال ســـيما فـــيما يـــتعلق 8)
باملعاملة اإلنسانية واستخدام القوة ضد املحتجزين.

الـــتحقيق فـــي ادعـــاءات إســـاءة املـــعامـــلة، وتـــأديـــب أو مـــحاكـــمة مـــن ثـــبتت مـــسؤولـــيته، مـــع ضـــمان الـــتعويـــض 9)
لضحايا سوء املعاملة.

يـجب عـلى الـحكومـة الـيمنية وسـلطات الـحوثـيني ضـمان أن املـهاجـريـن املـعتقلني الـذيـن قـد يـواجـهون الـترحـيل 10)
لـديـهم فـرصـة لـتقديـم طـلبات لـجوء أو الـطعن فـي تـرحـيلهم القسـري ويـنبغي أن يـكون اعـتقال طـالـبي الـلجوء 

الحل األخير.
الــعمل مــع مــفوضــية الــالجــئني وغــيرهــا مــن الــوكــاالت اإلنــسانــية املــحايــدة حــتى يــكون لــها حــضور فــي نــقاط 11)

وصــول املــهاجــريــن، ووضــع إجــراءات فــي هــذه الــنقاط تُــمّكن الــوافــديــن الجــدد مــن الــتسجيل وتــقديــم طــلبات 
اللجوء.

الــسماح ملــفوضــية الــالجــئني والــوكــاالت اإلنــسانــية املــحايــدة األخــرى بــالــوصــول دون قــيود إلــى جــميع مــراكــز 12)
احتجاز املهاجرين وإلى املهاجرين األفراد.
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+41 225934701 
info@genevacouncil.com 
http://genevacouncil.com 
Rue du Pré-de-la-Bichette,Nation Business Center,  
6ème étage, Genève-Switzerland  
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