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لمعرفة و  2004تم تأس�س الم�ادرة الدول�ة لحقوق الالجئین في العام 
رت الم�ادرة نهجًا تحسین االستجا�ات لدورات العنف والنزوح. وقد طوَّ 

وذلك كل�ًا لحما�ة حقوق اإلنسان قبل، وأثناء، وفي أعقاب النزوح، 
والهجرة؛ وحما�ة حقوق  بتحدید االنتهاكات التي تسبب النزوح

مة وضمان أن الحلول المقدمة لنزوحهم مستدامة، ومحترِ  النازحین؛
 للحقوق، وآمنة ومالئمة.

 

 

www.sihanet.org 

ي (ص�حة) هي ع�ارة عن الم�ادرة االستراتیج�ة لنساء القرن األفر�ق
مجتمع مدني من السودان، وجنوب السودان،  تش�كة منظما

والصومال، وأرض الصومال، وٕاثیو��ا، وٕار�تر�ا، وجیبوتي، و�وغندا، 
والمنطقة الساحل�ة من كین�ا. وتتكون ص�حة، التي تأسست في عام 

بواسطة تحالف من ناشطین في مجال حقوق المرأة بهدف  1995
�ة النساء والعنف تعز�ز قدرات منظمات حقوق المرأة ومعالجة تا�ع

 عضوًا. 75ضد المراة والبنات في القرن األفر�قي، تتكون من 

 

 

www.soas.ac.uk/human-rights-law 

مركز قانون حقوق اإلنسان، كل�ة الدراسات االسیو�ة واألفر�ق�ة، 
جامعة لندن، یت�ح منبرًا لُنهج معرف�ة وتعاون�ة في قانون حقوق 

، وقدم عددًا من الفعال�ات استضافاإلنسان كما هو مطبق. وقد 
طل�ات وشهادة خبرة في مجال حقوق اإلنسان في السودان وس�اسات 

الهجرة المختلطة في القرن األفر�قي، بتركیز خاص على عمل�ة 
 الخرطوم.

أو�ت (من كل�ة تا�ة هذا التقر�ر بواسطة الدكتورة لوسي هوفیل (من الم�ادرة الدول�ة لحقوق الالجئین) والدكتور لوتز كتمت 
كل من  قامالدراسات االسیو�ة واألفر�ق�ة)، �مساهمة مقدرة من یوتام قیدرون (من الم�ادرة الدول�ة لحقوق الالجئین). وقد 

ة) وآندي المب (من الم�ادرة الدول�ة لحقوق الالجئین) ح�عة الخرطوم)، وهالة الكارب (من صالدكتور منزول عسل (من جام
في السودان، بواسطة  خالل عمل�ة ال�حث ومساهمة في التقر�ر. أما ال�حث المیداني، فقد قام بإجرائه �احثینم بتقد�م إرشاد ق�ِّ 

فر�ق صغیر تم اإلشراف عل�ه بواسطة أیوب ت�كلي قیالزقي في أثیو��ا، ود�سال بیر�كیت، و ه�اب یوهانس، ولوسي هوفیل 
 إجراء هذا ال�حث. في التحدث إلینا خالل فترة یهم الرغ�ةفي أور�ا. إننا نشعر بإمتنان كبیر لكل الذین كانت لد

 & Knowledge Platform Securityهذا ال�حث هو جزء من األجندة ال�حث�ة لمنصة المعرفة واألمن وحكم القانون (
Rule of Law(  ل من وزارة الشؤون الخارج�ة الدنمارك�ة عبر  .NWO-WOTROومموَّ
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 ملخص
�انتقال الناس إلى البلدان المجاورة، والخلیج، وجنوب وذلك مصدراً رئ�س�اً للهجرة المختلطة،  منطقة القرن األفر�قيت�قى 

من مشكالت تتعلق �الحصول على سبل كسب الع�ش في س�اقات الفقر �ا. وتوجد دوافع متعددة للهجرة، و أفر�ق�ا وأور 
ن أو�مكن لإلقصاء االقتصادي  لنزاع المسلح والكوارث الطب�ع�ة.المدقع، إلى مسائل تتعلق �االضطهاد الس�اسي، وا

یزداد �س�اسات حكوم�ة متعمدة. وتت�این العوامل الدافعة بین األشخاص، بینما �مكن أن تؤثر عوامل متعددة على 
 غیر واضح. اً نفس الشخص، مما یجعل التمییز بین اللجوء والهجرة أمر 

تحاد األفر�قي، منصة �ي واإلو ور أفر�ق�ا، مع اإلتحاد األ�ا و و دولة في أور  37، كونت اعترافًا بتحد�ات الهجرة المختلطة
هدف المنصة إلى تقو�ة تتجار �ال�شر. و ركیز خاص على معالجة التهر�ب واالس�اسات ("عمل�ة الخرطوم")، مع ت

ه م�اشر هذا اإلطار، وذلك على التعاون وابتداع حوار إقل�مي مستدام حول الحركة والهجرة. إن هذه الورقة تتناول بوج
�ا مع إر�تر�ین حول الم�ادرة. إنها تحلل النهج المتخذ و مقابلة نوع�ة تم إجراؤها في إثیو��ا، والسودان، وأور  67أساس 

على  تجار �ال�شر �فعال�ة أكثرل�م�ة، ُ�غ�ة مكافحة التهر�ب واالفي اإلقل�م، �التعاون مع أطراف دول�ة وٕاق من دولٍ 
 ب وعمل�ات صناعة القرار �النس�ة لألشخاص الذین ُأجر�ت معهم المقابالت.ضوء تجار 

إن عمل�ة الخرطوم ابتدعت منصة مهمة لإلنخراط الدولي حول مسألة مهمة، و�طب�عتها، تعتبر همًا عالم�ًا. وتوجد 
لقصد من إن امشروعات وم�ادرات متعددة تحت مظلة هذا اإلطار، أكثرها ال زال نسب�ًا في المراحل األول�ة للتنفیذ. 

إلطار عمل�ة النهج الكلي الدافع  �التفصیل، وٕانما التركیز علىلم �كن هو دراسة تلك الم�ادرات وراء هذا التقر�ر 
 التقر�ر من أجلًء على هذا التحلیل، �حاجج أن �عض من جوان�ه الرئ�س�ة ر�ما تكون إشكال�ة. و�نا الخرطوم واقتراح

 �ا.و نهج مختلف إلدارة الهجرة في المنطقة و�ین المنطقة وأور 

ییر التركیز إلى الس�اق الس�اسي الذي تحدث ف�ه الهجرة، بدًال عن اإلجرام�ة التي إن المفتاح لهذا النهج البدیل هو تغ
�سبب  اتا الناس خالل رحالتهم، انعدام الخ�ار هالتي یواجه انعدام الخ�ارات� قر هذا التغییرن�غي أن �ذبها. و�تتج

 عوامل ه�كل�ة ال �مكن حلها دون عمل س�اسي عمیق یبدأ تفك�كها.

االعتماد على المهر�ین لضمان أنهم سوف یتجنبون سلطات  �ضطرون إلىالذین �غادرون وطنهم  اإلر�تر�ینإن معظم 
حتماالت قضاء عقود من الخدمة العسكر�ة في دولة ال تحترم حقوقهم كمواطنین ان الحدود بنجاح. إنهم یهر�ون من أم

اجر�ن جاورة، ووضعهم الخطیر غال�ًا، یجعل المهعلى مستو�ات متعددة. غیر أن دخولهم غیر النظامي إلى الدول الم
تجار في ال�شر وتهر�بهم إلى تجارة عابرة وقد تطور اال  1تجار، ال س�ما من المخ�مات.األفراد والالجئین عرضة لال

 للحدود بواسطة ش�كات إجرام�ة، ینحدر أعضاؤها في أغلب األح�ان من المجتمعات المحرومة.

 
 .   عبارة "غیر نظامي" تشیر إلى الحركة التي ال تتبع، أو ال تقع في نطاق الطرق المعترف بھا قانوناً لدخول الدول.  1
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هم موقد رأي معظ 2تجار.تمییزًا واضحًا بین التهر�ب واال الذین ُأجر�ت معهم المقابالت في داخل هذا الس�اق، أجرى 
أن �عض التهر�ب على األقل شكٌل من أشكال الحما�ة والمساعدة؛ على الرغم من إقرارهم أن ثمة انتهاكات قد وقعت، 

حظى ، والذي �ُ "الحمید" من التهر�ب لجانبتاجر�ن في ال�شر. وفي مقابل اال س�ما عندما وقع الناس �أیدي الم
تجار �أنه منظم وعنیف، ولم �حَظ �مشروع�ة. لكن �سبب شیوع اإلجرام�ة في مشروع�ة داخل المجتمعات، ُوصف اال�

 نزعالحصول على فد�ة، واالغتصاب، والتعذیب، و  نفسهم في مخاطر االختطاف مقابلأ�ة الطرق، �ضع الناس بدرا
ال �ملكونه  الفد�ة. كما أنهم �ضعون ضغطًا مال�ًا ونفس�ًا كبیرًا على أسرهم إلیجاد مالٍ  جسامهم لدفعأاالعضاء من 

داد األثر السالب المضاعف على األسر اإلر�تر�ة على إمتولذلك من الصعب الم�الغة في  في الغالب من األحوال.
 .العالم

مساعدین بذلك الناس خط التمییز بین المهر�ین "كإنسانیین" أو مقدمي خدمة إلى ینظر 
تجار، �أنه   الل وسوء المعاملة المرت�طین �االعلى الهروب من دولة قمع�ة، واالستغ

 رف�ع �شكل مؤلم   

خط التمییز بین المهر�ین إلى �نظر و وكنتیجة لذلك، یتوجب على الناس الق�ام �مقا�ضات فظ�عة ف�ما بتعلق �سالمتهم. 
الل وسوء المعاملة المرت�طین بذلك الناس على الهروب من دولة قمع�ة، واالستغ"كإنسانیین" أو مقدمي خدمة مساعدین 

ن ینظر التخفیف من الخطر �استخدام مهر�ی ون الناس مدركون تمامًا لهذا و�حاولرف�ع �شكل مؤلم. إن  تجار، �أنه�اال
خطیرة �شكل متزاید، غال�ًا ت وسالمة. ووصفهم لرحالتهم أشارت إلى نمط تص�ح ف�ه الرحال موثوق�ةإلیهم �أنهم أكثر 

 العالقة بین المهاجر�ن والمهر�ین األصلیین تص�ح أكثر ضعفًا. ألن

وتت�این استجا�ة مؤسسات الدول في اإلقل�م لهذه الحقائق ت�اینًا كبیرًا، ل�س بین هذه الدول فحسب، وٕانما داخل كل 
دولة من دول اإلقل�م. فبینما تقدم �عض المؤسسات والدول الحما�ة والمساعدة لألشخاص المتنقلین وتحترم حقوق 

من المسؤول�ة عن االنتهاكات التي یواجهها الالجئین اإلنسان، نجد أن أخرى سال�ة وتتحمل درجات متفاوتة 
على الرغم من أن الدول وقدرتها على العمل هي دون إنكار جزء من الحل، إال أنه یتوجب والمهاجر�ن. �ع�ارة أخرى، 

 اإلقرار أنها غال�ًا ما تكون �شكل م�اشر أو غیر م�اشر جزءًا من المسب�ات.

مسكنًا فقط، ألنه یخاطب النهج الذي یركز حصر�ًا على السمة اإلجرام�ة للهجرة  ولهذا السبب، فمن الراجح أن �كون 
یخرج فیها الناس من د�ارهم، البیئة التي  ه یتوجب في ذات الوقت معالجةفي حین أنعراض بدًال من األس�اب.  األ

الق�ض، وتوج�ه اإلتهامات . فعلى الرغم من أن التحق�قات الجنائ�ة، و انةوالتي �عمل فیها المتاجرون �ال�شر �حص
إنها تحتاج إلى نهج س�اسي كبر. هذا الهدف األدعم �ام بذلك �حاجة إلى ین�غي أن تحدث، إال أن عمل�ات وسبل الق

بدًال من مفاقمتها. ومالم تتم معالجة —�ما في ذلك عدم المساواة، والظلم والتهم�ش—�عالج مسب�ات انعدام األمن
 إدارة السلطة، فلسوف یوجد على الدوام مجرومون آخرون ینتظرون المشاركة.الس�اق العام للفساد وسوء 

 
ر إلى نقل .   التهر�ب �شیر إلى فعل غیر قانوني یتم �غرض مساعدة المهاجر�ن لعبور الحدود الدول�ة ألغراض المهاجر�ن أنفسهم، بینما االتجار �شی 2

 بر الحدود لخدمة غرض المتاجر.األشخاص ع
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�شكل غیر نظامي والق�ام �مغامرات كبیرة تتم حینما تكون  إن قرارات عبور الحدود
 البدائل بذات الدرجة من السوء، أو ر�ما أكثر سوءاً 

أن أغلب اإلر�تر�ن الذین �قررون الهجرة لدیهم معرفة واضحة �حق�قة أنهم �قومون �مخاطرة  كذلك إن االستنتاجات تبین
وتلعب ارت�اطات األسرة دورًا هامًا  في س�اق إتخاذ  تفاصیل المخاطرة، وك�ف�ة تجنبها.بكبیرة، لكنهم قلما �علمون 

القرار: إذ ان معظم الناس �حصلون على معلوماتهم من األسرة واألصدقاء، بدًال من مؤسسات الدولة، أو المنظمات 
 غیر الحكوم�ة، أو اإلعالم. وسواًء كان داخل إر�تر�ا أو خارجها، فإن الناس في خاتمة المطاف ینظرون إلى الذین

 یثقون بهم للحصول على معلومات.

�شكل غیر نظامي والق�ام �مغامرات كبیرة تتم حینما تكون البدائل بذات الدرجة من  الحدود فإن قرارات عبورلذلك،  
السوء، أو ر�ما أكثر سوءًا. فما یراه صناع الس�اسات أنه قرار غیر مستنیر هو في الغالب مخاطرة محسو�ة. فأكثر 

 هذه اإلجراءات ألن ت القانون�ة للهجرة أوون �اإلجراءاملنهم ال �عشكل غیر نظامي �فعلون ذلك ال أل� الذین یهاجرون 
وٕانما ألن الطرق القانون�ة محدودة للغا�ة لمن هم في أوضاعهم �حیث ال  3"غیر شفافة وموغلة في البیروقراط�ة،"

 �ستط�عون االعتماد علیها كحلول قابلة للتطبیق.

تجار وس�اسة اللجوء، نظرًا هج الس�اسات لمعالجة التهر�ب واالالتقر�ر تركیزًا خاصًا على العالقة بین نُ �ضع خیرًا، أو 
ین. إن الكثیر من الذین ینتقلون من المنطقة إلى أورو�ا �فعلون ذلك رة من اإلر�تر�ین یبدو أنهم الجئإلى أن نس�ة كبی

مالیین من الس�اسات التي جعلت الوهي ون فیها اللجوء، �سبب فشل س�اسات وممارسات الهجرة في أول دولة �طلب
 ركیزو�رجع هذا الفشل إلى الت ح�انًا لعقود في حالة نفي متطاولة دونما أفق لحل حق�قي.الناس �ع�شون لسنوات وأ

من هم في المنفي في مخ�مات واإلخفاق في الحصول على عمل وحلول مستدامة. وقد خلقت هذه  ح�سعلى 
  4وتوصل نظام العون اإلنساني إلى نقطة االنه�ار. تمعة حالة طوارئ ش�ه دائمة، تضر �طب�عة الح�اة اإلخفاقات مج

بید  ینًا. وفي الواقع، هو أمر حیوي.عِ الع�ش سوف �كون أمرًا مُ الحصول على سبل فرص توفیر  في هذا الس�اق، فإن
نتماء الس�اسي والقانوني. إن فرص اال انعوُ�وسِ ن �كون مصحو�ًا �حوار وفعل س�اسیین ُیتفاوض فیهما أ�غي نه ینأ

الناس یرغبون في الحصول على سبل الع�ش، لكنهم كذلك �حاجة إلى درجة من األمان تضع أمنهم االقتصادي داخل 
لى أسفل لـ "إدارة الهجرة" من إعلى أ تي من س�اق األمن الس�اسي األوسع. في هذا الس�اق، فإن إت�اع نهج براغما

، فقد ف�ه األفراد األمل و�صممون على الهروب من األنظمة الس�اس�ة القمع�ة �كون غیر فعال في س�اقٍ  المرجح أن
 .المع�ش�ة ال�ائسة والظروفوالنزاع، 

 
 .2011، تشر�ن الثاني/نوفمبر GAMM ،(COM) ،2011 ،(743 ،18.   النهج العالمي للهجرة والتنقل (3
نتماء، دار �القر�ف الالجئون، النزاع، وال�حث عن اال .   لإلطالع على مناقشة مفصلة عن أثر أخفاقات الس�اسة هذه، الرجاء النظر إلى لوسي هوفیل،4

 .191-155للنشر، الصفحات من 
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إن هذا التقر�ر، لهذا السبب، �حاجج من أجل نهج جدید حول الهجرة المختلطة في القرن األفر�قي. وهذا النهج الجدید 
المنطقة، و�أخذ تجار�هم وهمومهم وحقوقهم مأخذ الجد. إنه �شتمل على مشاركة فعالة في  �شرك عن قرب الناس في

ة �رة، خاصة الهجرة القسر�ة، كاستجاصناعة الس�اسات وتنفیذها، كما �شتمل على تغییر مفاه�مي �عترف �الهج
على الحقوق یركز على الحما�ة األزمة �ستلزم نهجًا قائمًا  ه. إن مخاط�ة هذمنطق�ة ألزمة حكم متأصلة في المنطقة

المالئمة لحقوق اإلنسان في البلدان منفردة، وحما�ة حقوق المهاجر�ن والالجئین على إمتداد المنطقة. وفي هذا الصدد، 
 داري المت�ع إلى الیوم.إلى تجاوز النهج التكنوقراطي واإلفإن الشراكات والتعاون الدولي �حاجة 

ن الفاعلین المشاركین، من دول في القرن األفر�قي أقر�ر یتضمن اإلقرار �كیف هذا التوفي خاتمة المطاف، فإن 
 انعاكسي في الظروف التي تهدف الم�ادرات الحال�ة إلى معالجتها.  إن نهجاً  وا، وساهموا، واستدامواقد خلق �او وأور 

ألنه سوف یتطلب  ،المشاركین. وهو یتطلب جهدًا أكثر من الفاعلین هو أمر عملي ومالئمالذات، ونقدي، وس�اقي 
��ة للتعامل مع الهجرة والالجئین من و �ا ونهج الدول األور و إصالحات أساس�ة في الحوكمة في القرن األفر�قي وأور 

ة احترام الحقوق وضمان الحما�ة، فإنه من �ومن دون اآلل�ات المالئمة لمراق المنطقة. ومع ذلك، بدون تلك التغییرات 
 أ�ة م�ادرات تتخذ سوف لن تنجح في خلق الظروف الالزمة لجعلها فعالة ومستدامة. المؤكد تقر��ًا أن 
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 خلف�ة

 س�اق الهجرة إلى أورو�ا
، ونتیجة لذلك أص�حت الهجرة مسألة الخمس الماض�ة ین�ا في السنو ور أداد متزایدة من الناس تسافر إلى ظلت أع

�ا هو في الواقع وضع و �طلق عل�ه مجازًا بـ "أزمة" الهجرة في أور ��ة. إن ما و س�اس�ة مركز�ة في عدد من الدول األور 
عن ملجأ —أي من المجموعتین والذین ال �قعون تحت نطاق—جئون وغیر الالجئینالمعقد ی�حث ف�ه المهاجرون ال

 �ا.و للع�ش في أور  وسبلٍ 

فقط بوضعها في الس�اق التار�خي  �ا �مكن فهمها واالستجا�ة لهاو ور لناس إلى أومع ذلك، فإن الحركة غیر النظام�ة ل
�ا، ال س�ما إلى المناطق و والس�اسي والجغرافي األوسع.  فقد شهدت حق�ة االستعمار مستو�ات عال�ة من الهجرة من أور 

�ا في أعقاب الحرب العالم�ة الثان�ة. وقد حل محل ذلك و ، وت�ع ذلك هجرة داخل أور �او مستعمرة خارج أور  كانت التي
المیراث الذي تركت ف�ه مستو�ات متعددة من سوء —�ا، مدفوعة، جزئ�ًا، �میراث ذلك االستعمارو أور  اآلن هجرة إلى

 5إدارة السلطة في عهد االستعمار وعهود ما �عد االستعمار مالیین الناس �استقالل�ة محدودة في حیواتهم.

داخل المنطقة. أما الذین �قررون الخروج من  ،ممن یتحركون  ،السواد األعظم يَ منطقة القرن القرن األفر�قي، �ق في
�ا هو طر�ق من طرق عدیدة �مكن استخدامها. فالغالب�ة العظمى من الذین �غادرون و المنطقة، فإن الطر�ق إلى أور 

ودول الخلیج األخرى، بینما یتجه آخرون  القرن األفر�قي یتجهون شرقًا، عبر ال�من إلى المملكة العر��ة السعود�ة
 6عبر كین�ا، إلى جنوب أفر�ق�ا. جنو�ًا،

�ا وسوف تكون الروا�ة عرضة ألن تكون مدفوعة و قم بإ�عاد هذه الحقائق من معادلة النقاش حول الهجرة إلى أور 
نها أمل أساس�ة حق�ق�ة، على الرغم من مثلما تكون مدفوعة �عوا—�النفع�ة الس�اس�ة ومشاعر الشعبو�ة�شكل أساسي 

یتطلب تغییرًا في التركیز  تصورها. ولذلك فإن استخدام كلمة "أزمة" �أي وجه شرعي ساءُ ما �ُ تؤدي إلى ردود غال�ًا 
إلى األماكن  7�ا (حیث ال تنطبق الكلمة من الناح�ة الواقع�ة، إال كأزمة من ناح�ة صناعة الس�اسات)،و �عیدًا عن أور 

 
لمواطنة في .   لإلطالع على نقاش أوسع عن العالقة بین االستعمار والنزوح، الرجاء إنظر إلى لوسي هوفیل و ز�كاري لومو، "الهجرة القسر�ة وأزمة ا 5

 .2015 كانون األول/)، د�سمبر2( 31د منطقة ال�حیرات الكبرى: إعادة النظر في حما�ة الالجئین والحلول المستدامة." مجلة اللجوء، المجل
طالب  000,117طالب لجوء من القرن األفر�قي إلى إ�طال�ا عبر ال�حر، بینما سافر  773,40، على سبیل المثال، دخل 2016.   خالل العام  6

ة المختلطة، "التحلیل اإلقل�مي إلتجهات من اإلثیو�یین والصومالیین. إنظر إلى سكرتار�ة الهجر  أساسي لجوء من القرن األفر�قي إلى ال�من، �شكل
." 2016الهجرة المختلطة السنو�ة 

)www.regionalmms.org/trends/RMMS%20Mixed%20Migration%20Annual%20Trends%20Analysis%202016.p
df  شخص سافروا  16,850) وتقدر سكرتار�ة الهجرة المختلطة �أن ما �صل إلى 2017 تشر�ن األول/أكتو�ر 5تم الحصول على الوث�قة في

. 2017 آذار/ر�ق�ا. إنظر إلى سكرتار�ة الهجرة المختلطة، "مهر�ون جنو�ًا." مارستجاه الجنوب من القرن األفر�قي كل عام صوب جنوب أف
)http://regionalmms.org/images/briefing/Smuggled_South.pdf  2017 تشر�ن األول/أكتو�ر 5تم الحصول على الوث�قة في.( 

 . 531-535، 2015) 1(27.   إنظر قیوف قیلبر�ت، "لماذ أور�ا ل�ست لدیها أزمة الجئین." المجلة الدول�ة لقانون اللجوء  7

http://www.regionalmms.org/trends/RMMS%20Mixed%20Migration%20Annual%20Trends%20Analysis%202016.pdf
http://www.regionalmms.org/trends/RMMS%20Mixed%20Migration%20Annual%20Trends%20Analysis%202016.pdf
http://regionalmms.org/images/briefing/Smuggled_South.pdf
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 لحصول على األمن اإلنساني، وحیث تكمن �حق األزمة.إدارة الموارد مالیین الناس دون ا وٕاساءةُ  التي ترك فیها النزاعُ 
 �ا عبر ال�حر المتوسط هو جزء قلیل من مشكلة أكبر �كثیر.و ولذلك فإن وصول مئات قلیلة من آالف الناس إلى أور 

نجاح، في الرحلة من طر�قهم للر�ین الذین نجحوا، أو في على جزء واحد من القصة، على اإلر�ت یركز هذا التقر�ر إن
�ا. أنه �ضع رحالتهم واألس�اب التي أرغمتهم على المغادرة في هذا الس�اق الس�اسي، والتار�خي و إر�تر�ا إلى أور 

 الذي تعتبر إر�تر�ا جزء منه. �ا إلى القرن األفر�قيو و�ذلك �حول مركز جاذب�ة النقاش من أور —والجغرافي األوسع

ال�حر المتوسط هو جزء قلیل �ا عبر و إن وصول مئات قلیلة من آالف الناس إلى أور 
 من مشكلة أكبر �كثیر.

 القرن األفر�قي وٕار�تر�ا

شمل منطقة القرن األفر�قي إثیو��ا، والصومال، وجیبوتي وٕار�تر�ا، كما تشمل منطقة أرض تمن الناح�ة الجغراف�ة، 
 تحكموالسودان وجنوب السودان. وت، كین�ا، و�وغنداكذلك الصومال ش�ة المستقلة، بینما تشمل منطقة "القرن الكبرى" 

دول القرن على إمكان�ة الوصول إلى خلیج عدن، الذي یر�ط قناة السو�س �المح�ط الهندي ودول ش�ه الجز�رة العر��ة 
میل على طول الخط الساحلي المحازي للطرق ال�حر�ة المهمة،  25,000من المنتجة للنفط.  وتستفید المنطقة كذلك 

 یل وروافده عبر أجزاء واسعة من المنطقة.بینما یجري نهر الن

الثروة والموقع االستراتیجي في تقاطع طرق تجار�ة، عانت المنطقة  اتغم من، و�مكن القول �سبب، إمكان�وعلى الر 
اردة، كانت وى إقل�م�ة وعالم�ة كبرى. إذ خالل الحرب ال�من نزاع ونزوح متطاولین، وظلت منذ أمد �عید محل إهتمام قُ 

العالم  مهتماا لكن  8تحاد السوفییتي، وكذلك دول الشرق األوسط، متورطة في نزاعات المنطقة،الوال�ات المتحدة واإل
ن هذا تغیر �سبب "الحرب العالم�ة على اإلرهاب،" الس�ما �عد هجمات القاعدة أتالشى �عد الحرب ال�اردة. بید 

وأدى ظهور حركة الش�اب في الصومال دة في كین�ا وتنزان�ا. على سفارتي الوال�ات المتح 1998اإلرهاب�ة في العام 
كما أن المملكة السعود�ة وٕایران المتنافستین إقل�م�ًا  9غر�ي متزاید. هتمامٍ ا الصومالیین، إلى وٕازد�اد أنشطة القراصنة 

ا، التي غیرت وسع، مع إر�تر�ي المنطقة األتستخدمان القرن األفر�قي كأرض معركة في صراعهما من أجل النفوذ ف
 ، في مركز هذا الصراع من أجل السلطة.2015تحالفها من إیران إلى المملكة العر��ة السعود�ة في العام 

 
. 2، الصیف، رقم 19.   ج�فري أ. ل�فی�فري، "إیران في القرن اإلفر�قي: اإللتفاف حول حلفاء أمر�كا." مجلس س�اسات الشرق األوسط، المجلد  8

)www.mepc.org/iran-horn-africa-outflanking-us-allies  2017یولیو/تموز  20تم الحصول عل�ه في.( 
، صفحة 2016، 15:3لة األمن األفر�قي هات أمن�ة جدیدة، استراتیج�ات قد�مة،" مجبحة اإلرهاب في القرن األفر�قي: ج.   بیتر كاقوانجا، "مكاف 9

72-86. 

http://www.mepc.org/iran-horn-africa-outflanking-us-allies
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وأكثر حلفاء الوال�ات المتحدة "جاذب�ة،" �سبب ضخامة ، ظلت إثیو��ا بوجه عام حل�فًا دول�ًا قو�ًا، منطقةفي داخل ال
تي كذلك إهتمامًا دول�ًا رغم صغر مساحتها، و وقد جذبت جیب 10"إرثها المس�حي".عدد سكانها، وموقعها االستراتیجي و 

شخص. وقد ظلت فرنسا  4,000حیث تستضیف معسكر ل�مونییر، أكبر قاعدة عسكر�ة أمر�ك�ة في أفر�ق�ا، إذ �أوى 
 11تحتفظ �قاعدة في جیبوتي كذلك، وأنضم إلیهم اآلن الصینیون وال�ا�انیون.

إذ جعلت العالقة المتوترة بین إثیو��ا وٕار�تر�ا إثیو��ا قو�ة داخل إر�تر�ة معزولة.  �ة، ال زالتالناح�ة الس�اسمن 
عضو�تها  2007عزلة الدبلوماس�ة. على سبیل المثال، علقت إر�تر�ا في العام المجموعة الدول�ة وٕار�تر�ا خارجها في ال

هنالك عقو�ات مفروضة على إر�تر�ا كجزاء على "تمو�لها ، 2009في الهیئة الحكوم�ة للتنم�ة (إ�قاد)؛ ومنذ العام 
ن إر�تر�ا أوعلى الرغم من  12ض السالم والمصالحة في الصومال."وتقد�مها دعمًا لوجست�ًا لجماعات مسلحة تقوِّ 

هتمام استمر االو المشاركة في االجتماعات)، �ن (مع أنه لم �سمح لها إلى اآل 2011مجددًا إلى اإل�قاد في إنضمت 
 كغر��ة ثابتة في مكانها. نتها�قیت مكا 13،بهااالقتصادي 

إال أنها بال شك غیرت �ا لم �حدث تغییرًا فور�ًا في مكانة إر�تر�ا الدول�ة، و ومع أن ازد�اد الهجرة غیر النظام�ة إلى أور 
إر�تر�ا مرة أخرى ذات أهم�ة �ا، أص�حت و دولة إر�تر�ا: فمع وصول أعداد كبیرة من اإلر�تر�ین إلى أور مع قواعد العمل 

�ا، من خالل اآلل�ات المختلفة المبینة أدناه، ظلت هي إعادة المعونات وتقد�م و إن ردة فعل أور  �ا.و استراتیج�ة ألور 
إل�قاف التدفق. والمنطق وراء هذه المساعدة هو أن الدوافع األساس�ة للهجرة من إر�تر�ا هي اقتصاد�ة،  مهمة ةمساعد

و�غذ�ه، خطاب شعبي واسع هذا المنطق یرت�ط بـ،  14نموي الكافي سوف یوقف المواطنین عن المغادرة.و�أن الدعم الت
  15وتتصور على أنها تحدث بدافع اقتصادي. �ا، تصور ف�ه الهجرةو في أور 

 
أكتو�ر/تشر�ن األول  5.   للمز�د عن الخلف�ة، إنظر ف�كر�ج�سس أماهاز�ون، "فحص العقو�ات الدول�ة: حالة إر�تر�ا." مجلة الس�اسة األجنب�ة،  10

2016) .www.foreignpolicyjournal.com/2016/10/05/examining-international-sanctions-the-case-of-eritrea/  تم
 ).2017كتو�ر/تشر�ن األول أفي  ى المجلةالحصول عل

africa-www.bbc.com/news/world-. (2016یونیو/حز�ران  16.  تومي أوالدیبو، "لماذ توجد قواعد عسكر�ة كثیرة في جیبوتي؟"  11
 ). 2017یولیو/تموز  15تم الحصول عل�ه في  33115502

ضد إر�تر�ا وحول توس�ع تفو�ض لجنة حول حظر األسلحة [) 2009( 1907.   مجلس األمن الدولي التا�ع لألمم المتحدة، قرار مجلس األمن رقم  12
. S/RES/1907 (2009)، 2009د�سمبر/كانون األول  23، ] )1992( 751مجلس األمن المكونة �موجب القرار رقم 

)www.refworld.org/docid/4b66c06cd.html  2017�سمبر/كانون األول د 12تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 
 .   وقعت عددًا من شركات التعدین، �ما في ذلك شركات من كندا، والمملكة المتحدة وجنوب أفر�ق�ا اتفاق�ات مع الحكومة اإلر�تر�ة.  13
 .2016یونیو/حز�ران  6.   "اإلتحاد األور�ي �فكر في التعاون مع السودان وٕار�تر�ا إل�قاف الهجرة"، القارد�ان،  14
 .2016.   إنظر على سبیل المثال أوموت كوركت وآخرون (محررون)، خطاب وس�اسة الهجرة في أور�ا، �القر�ف ماكمیالن،  15

https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/10/05/examining-international-sanctions-the-case-of-eritrea/
http://www.bbc.com/news/world-africa-33115502
http://www.bbc.com/news/world-africa-33115502
http://www.refworld.org/docid/4b66c06cd.html
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 الهجرة من إر�تر�ا إلى السودان وٕاثیو��ا

إر�تري البالد كل  5,000 �غادر حواليملیون،  5,2ومن سكان یبلغ عددهم حوالي  إن إر�تر�ا هي دولة صغیرة.
  2016،16إر�تري ال�حر من شمال أفر�ق�ا إلى إ�طال�ا في سنة  000,20بین هؤالء، عبر ما یز�د عن  شهر. ومن

 2017.17في األشهر الستة األولى من العام  000,5بینما نجح في الرحلة أكثر من 

 هاالذي �عزوه  الكثیر إلى مؤسسات الدولة القمع�ة للغا�ة وس�اسات مرلك، األوٕار�تر�ا تعد من أفقر البلدان في العالم كذ
 18.سنة 50 و 18ن الذین تتراوح أعمارهم بین للتجنید للخدمة الوطن�ة لل�الغیاألمن�ة، �ما في ذلك س�استها الرسم�ة 

قانون�ة إلى الدولة �طر�قة  سفرأسوء السجالت في العالم، وال و�قال أن سجل حقوق اإلنسان في إر�تر�ا هو واحد من
 على نحو محكم. ان ومقیدانوالخروج منها مراق�

أول نزوح كبیر لإلر�تر�ین إلى داخل السودان، . إذ شهد منتصف الستین�ات النزوح الجماعي من إر�تر�ا ل�س بجدیدإن 
) ELFبین الحكومة اإلثیو��ة وجبهة التحر�ر اإلر�تر�ة ( وقتئذٍ  عندما هرب عشرات اآلالف من العنف الذي كان دائراً 

، كان عدد اإلر�تر�ین الذین وفي أوائل الثمان�ات، إذ أشتدت الحرب 19).1961-1991إ�ان حرب التحر�ر اإلر�تر�ة (
إلى نزوح جماعي  1984-5، كما أدت مجاعة 400,000ی�حثون عن لجوء س�اسي في السودان أكثر من  اكانو 

 21في هذه الفترة، كان من النادر �النس�ة لالجئین اإلر�تر�ین أن یهر�وا إلى إثیو��ا. 20داخل المنطقة.إضافي 

سفر أسوء السجالت في العالم، وال أن سجل حقوق اإلنسان في إر�تر�ا هو واحد من
 قانون�ة إلى الدولة والخروج منها مراق�ان ومقیدان على نحو محكم�طر�ق 

لسنوات ، انخفضت الهجرة الكل�ة من إر�تر�ا نوعًا ما، لكن في ا1991إنتهاء الحرب في العام في العقود التي تلت 
 �س�ة المنتجة لالجئین في العالم.خرى كاحدى الدول الرئأاألخیرة برزت الدولة مرة 

الحدود )، بدأ الجئون إر�تر�ون عبور 2000-1998في المراحل األخیرة من حرب الحدود بین إثیو��ا وٕار�تر�ا (
عدادهم �شكل كبیر. فبینما استضافت سب�ًا، ولكن منذ ذلك الوقت زادت أ إلى داخل إثیو��ا �أعداد صغیرة ن

 
 .15، صفحة 2017أغسطس/آب  24ینایر/كانون الثاني إلى یونیو/حز�ران —.   المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئین، "رحالت �ائسة 16
 2017أغسطس/آب  9." 2017یولیو/تموز —الالجئین، "إ�طال�ا: لوحة الوصول ال�حري، ینایر/كانون الثاني.   المفوض�ة السام�ة لشؤون  17

)https://reliefweb.int/report/italy/italy-sea-arrivals-dashboard-january-july-2017  تم الحصول عل�ه في أكتو�ر/تشر�ن
 ). 2017األول 

لتنم�ة ال�شر�ة ، ا2016في قائمة االمم المتحدة للتنم�ة ال�شر�ة"، تقر�ر األمم المتحدة للتنم�ة ال�شر�ة  188من  179.    "إر�تر�ا تحتل المرت�ة  18
تم  http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdfمم المتحدة لإلنماء. (للجم�ع، صندوق األ

 ).2017یولیو/تموز  17الحصول عل�ه بتار�خ 
 .465-451، صفحة 1982، 20:3راسات األفر�ق�ة الحدیثة .   د�فید آر. اسموك، "الالجئون اإلر�تر�ون في السودان،" مجلة الد 19
 .1991.   آفر�كا واتش، أ�ام الشر: ثالثون عامًا من الحرب والمجاعة في إثیو��ا. نیو�ورك،  20
، 2013، 7:4أفر�ق�ا،  ی�كیلو والهجرة القسر�ة في إر�تر�ا ما �عد االستقالل." مجلة دراسات شرق -.   ق�م كبر�ب، "الخدمة الوطن�ة/حملة تنم�ة وارسي 21

 ).2013(كبر�ب  .7-636صفحة 

https://reliefweb.int/report/italy/italy-sea-arrivals-dashboard-january-july-2017
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
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وٕالى تار�خ  22تقر��ًا. 50,000إلى  2011زاد الالجئون �حلول عام الجئ إر�تري،  700,10إثیو��ا حوالي 
مما جعلهم ثالث أكبر مجموعة من الجئ إر�تري،  161,398، استضافت إثیو��ا حوالي 2017مایو/أ�ار 

و�ع�ش معظم  23).249,903) والالجئین الصومالین (378,285الالجئین �عد الالجئین الجنوب سودانیین (
لالجئین في إثیو��ا �فترض أن �سمح  وطن�ةتحوًال جدیدًا في الس�اسة الالالجئین في إثیو��ا في مخ�مات، لكن 
 24ئین.�حر�ة حركة أكبر و�العمل ل�عض الالج

، قدرت 2016فبنها�ة وائل األلف�ة الثالثة. یرة من الالجئین اإلر�تر�ین منذ أعدادًا كبوقد استقبل السودان كذلك أ 
والسودان صادق على  25الجئ من إر�تر�ا. 103,200المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئین أن السودان استضاف 

، لكن 1969اتفاق�ة اإلتحاد األفر�قي لسنة و  1967كولها لسنة و و�رت 1951اتفاق�ة األمم المتحدة لالجئین لسنة 
متداد السنین، تمكن �عض وعلى ا د من حر�ة الحركة.حِ س�اساته المتعلقة �اللجوء وقوانینه المتعلقة �اللجوء الس�اسي تُ 

حصلوا على كما أن �عض الالجئین اإلر�تر�ین  26الالجئین من تحدي هذه الس�اسات واالستقرار في مناطق حضر�ة.
المواطنة السودان�ة "�صورة غیر رسم�ة" واندمجوا في المجتمع واالقتصاد السودانیین. لكن أغلبهم ال زالوا مقیدین في 

 27معسكرات مخصصة.

من یهم �شكل اعت�اطي من قبل قوات األ�أن �ق�ض علالذین �غادرون المخ�م یخاطرون 
 السودان�ة ومن نواحي كثیرة اإلعادة القسر�ة

من السودان�ة ومن نواحي قوات األالذین �غادرون المخ�م یخاطرون �ان �ق�ض علیهم �شكل اعت�اطي من قبل إن 
عادة القسر�ة. وفي السنوات األخیرة تم توج�ه اللوم إلى الحكومة السودان�ة مراراً وتكراراً �سبب ترحیل اإلر�تر�ین كثیرة اإل

قلق من تزاید عمل�ات القمع ضد الالجئین و المهاجر�ن من إثیو��ا وظل هنالك شعور متزاد �ال 28قسرًا إلى بالدهم.

 
 .   نفس المرجع. 22
 .2017یونیو/حز�ران  7، 2017مایو/أ�ار  31.    المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئین، إثیو��ا: الالجئون وطالبو اللجوء الس�اسي اعت�ارًا من تار�خ  23
ل من المجلس .    صموئیل هول لالستشارات، "الع�ش خارج المخ�م:  24 بدائل الدعم المقدم �المعسكرات لالجئین اإلر�تر�ین في إثیو��ا،" تقر�ر ُموِّ

-http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2014/05/Living-Out-of-Camp-Alternative. (2014النرو�جي لالجئین، 
to-Camp-based-Assistance-in-Ethiopia.pdf  ؛ صموئیل هول، "النظر إلى 2017أكتو�ر/تشر�ن األول  3تم الحصول عل�ه في(

ل من المجلس النرو�جي لالجئین، األمام حول سبل الع�ش لالجئین في إثیو��ا: التعلم من برمجة المجلس النرو�جي لال  2017جئین." تقر�ر ُموِّ
)http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2017/05/Thinking-forward-about-Livelihoods-for-Refugees-in-

Ethiopia-FINAL-REPORT.pdf  2017أكتو�ر/تشر�ن األول  3تم الحصول عل�ه في.( 
 24تم الحصول عل�ه یوم  http://reporting.unhcr.org/node/2535.   المفوض�ة السام�ة لشؤون الالجئین، "التركیز العالمي: السودان." ( 25

 ).2017أغسطس/آب 
وشمال .   إنظر لتفاصیل أكثر منزول أي. أم. عسل، "الالجئون من وٕالى السودان." ورقة أعدت لبرنامج الهجرة وحركة الالجئین في الشرق األوسط  26

 .2007أكتو�ر/تشر�ن األول  25-23لجامعة األمر�ك�ة  �القاهرة، مصر، أفر�ق�ا، برنامج الهجرة القسر�ة ودراسات اللجوء، ا
 .640، صفحة 2013.   كیر�ب،  27
 6اللجوء الس�اسي من السودان إلى إر�تر�ا" رادیو دبنقا،  ي�سبب ترحیل طالب‘ تشعر �قلق عمیق‘.   مفوض�ة االمم المتحدة لشؤون الالجئین  28

 . 2007سبتمبر/أیلول 

http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2014/05/Living-Out-of-Camp-Alternative-to-Camp-based-Assistance-in-Ethiopia.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2014/05/Living-Out-of-Camp-Alternative-to-Camp-based-Assistance-in-Ethiopia.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2017/05/Thinking-forward-about-Livelihoods-for-Refugees-in-Ethiopia-FINAL-REPORT.pdf
http://samuelhall.org/wp-content/uploads/2017/05/Thinking-forward-about-Livelihoods-for-Refugees-in-Ethiopia-FINAL-REPORT.pdf
http://reporting.unhcr.org/node/2535
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وٕار�تر�ا، مع وجود قصص ألشخاص تم الق�ض علیهم، وتعرضوا للضرب �أسواط جلد�ة، وفي حاالت كثیرة تم 
من )، والتي تقع تحت ق�ادة جهاز األRSFومؤخرًا، كلفت الحكومة السودان�ة قوات الدعم السر�ع ( 29ترحیلهم.

، مع �عض عناصر حرس الحدود، على الرغم من أن التعل�مات المحددة التي تعمل بها قوات والمخابرات الوطني
 30الدعم السر�ع غیر معروفة.

إال كنقطة —و ما قصداأ—ر�تر�ین (وآخر�ن) كثیر�ن، فإثیو��ا والسودان ما همااإلومع ذلك، فإنه �النس�ة لالجئین 
، على 2000نتقل عشرات اآلالف من اإلر�تر�ین إلى إسرائیل منذ آواخر العام عبور، ول�س كمقصد نهائي. فقد ا

جزئ�ًا �سبب ارتفاع مستو�ات االتجار �ال�شر والعنف —عبر سیناء أص�ح غیر قابل للعبور ن الطر�ق البري الرغم من أ
 31المرت�ط بهذا الطر�ق، ولكن �شكل رئ�سي �سبب تشدید إسرائیل حما�ة حدودها (والقیود المتزایدة على طالبي اللجوء).

ن ولیب�ا أو مصر، منضمین بذلك إلى طالبي �ا عن طر�ق السوداو �شكل متزاید، �سعى اإلر�تر�ون إلى االنتقال إلى أور 
"طر�ق ال�حر األب�ض  بـ �شقون طر�قهم، عبر ما �عرف ممنلجوء س�اسي ومهاجر�ن آخر�ن من جنس�ات أخرى، 

 �ا.و المتوسط المركزي"، إلى داخل أور 

لى األمام، وكم ومن الصعب تقدیر كم من هؤالء اإلر�تر�ین الذین �غادرون إلى إثیو��ا والسودان یخططون للسفر إ
�أنه �عد  2013فقد حاجج كر�ب في العام ن أن اإلرقام كبیرة. منهم �فعلون ذلك في الحق�قة. ومع ذلك فإن ال�حث یبیِّ 

 
)www.dabangasudan.org/en/all-news/article/unhcr-deeply-concerned-over-asylum-seekers-deported-from-

sudan-to-eritrea ؛ هیومان را�ش ووتش، "السودان: مئات المرحلین من السودان 2017كتو�ر/تشر�ن األول أ 12بتار�خ  تم الحصول عل�ه(
-www.hrw.org/news/2016/05/30/sudan-hundreds-deported-likely، (2016مایو/أ�ار  30یواجهون خطر االنتهاك،" 

abuse   2014مایو/أ�ار  8)؛ هیومان را�ش ووتش، "السودان: أوقفوا ترحیل اإلر�تر�ین،" 2017أغسطس/آب  24تم الحصول عل�ه بتار�خ .
)(www.hrw.org/news/2014/05/08/sudan-stop-deporting-eritreans Accessed 24 August 2017  تم الحصول عل�ه

 26ؤون الالجئین، "وكالة األمم المتحدة لالجئین تدین ترحیل السودان لالجئین إر�تر�ین،" )؛ المفوض�ة السام�ة لش2017أغسطس/آب  24بتار�خ 
تم  www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39147&Cr=asylumCr1/#.WZ65JRhh3Vo. (2011یولیو/تموز 

 ).2017أغسطس/آب  24الحصول عل�ه بتار�خ 
. 2017فبرایر/ش�اط  23.   ارثر ن�سلین، "اإلتحاد األورو�ي ُ�َحث على إنهاء التعاون مع السودان �عد تعرض الجئین للضرب والترحیل." القارد�ان،  29

)www.theguardian.com/global-development/2017/feb/27/eu-urged-to-end-cooperation-with-sudan-after-
refugees-whipped-and-deported?CMP=share_btn_tw إنظر سل�مان  كذلك). 2017فبرایر/ش�اط  28ه في ول عل�تم الحص

. 2017السودان�ة." مشروع كفا�ة، إبر�ل/ن�سان ‘ المل�ش�ا‘بلدو، "مراق�ة الحدود من الجح�م: كیف تققن مراق�ة الحدود دولة 
)https://enoughproject.org/files/BorderControl_April2017_Enough_Finals.pdf أكتو�ر/تشر�ن  12�ه بتار�خ تم الحصول عل

 ).2017 ولاأل
ملكة المجموعة البرلمان�ة لكل احزاب المإلى .   نفس المرجع.، ومنظمة العفو الدول�ة، "مخاطر حقوق اإلنسان المرت�طة �عمل�ة الخرطوم." طلب قدم  30

. 2016لقة �السودان وجنوب السودان، اكتو�ر/تشر�ن األول عالمتحدة المت
)www.amnesty.org/en/documents/afr54/5337/2016/en/  2017فبرایر/ش�اط  8تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

اللجوء من إسرائیل إلى رواندا و�وغندا،" سبتمبر/أیلول  يلطالب‘ الطوع�ة‘المغادرة ‘: لم یترك لي شيء"‘الدول�ة لشؤون الالجئین،  .   إنظر الم�ادرة 31
2015) .www.refugee-rights.org/Publications/Papers/2015/IWasLeftWithNothing.pdf  5تم الحصول عل�ه بتار�خ 

االتجار �اإلر�تر�ین وتعذیبهم في السودان ‘: كنت أر�د االستلقاء على األرض وأموت"‘)؛ هیومان رایتس ووتش، 2017أكتو�ر/تشر�ن األول 
-www.hrw.org/report/2014/02/11/i-wanted-lie-down-and-die/trafficking-and( .2014ومصر." فبرایر/ش�اط 

torture-eritreans-sudan-and-egypt  2014(هیومان رایتس ووتش ). 2017ر/ش�اط فبرای 24تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/unhcr-deeply-concerned-over-asylum-seekers-deported-from-sudan-to-eritrea
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/unhcr-deeply-concerned-over-asylum-seekers-deported-from-sudan-to-eritrea
https://www.hrw.org/news/2016/05/30/sudan-hundreds-deported-likely-abuse
https://www.hrw.org/news/2016/05/30/sudan-hundreds-deported-likely-abuse
https://www.hrw.org/news/2014/05/08/sudan-stop-deporting-eritreans%20Accessed%2024%20August%202017
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39147&Cr=asylumCr1/#.WZ65JRhh3Vo
https://www.theguardian.com/global-development/2017/feb/27/eu-urged-to-end-cooperation-with-sudan-after-refugees-whipped-and-deported?CMP=share_btn_tw
https://www.theguardian.com/global-development/2017/feb/27/eu-urged-to-end-cooperation-with-sudan-after-refugees-whipped-and-deported?CMP=share_btn_tw
https://enoughproject.org/files/BorderControl_April2017_Enough_Finals.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/afr54/5337/2016/en/
http://www.refugee-rights.org/Publications/Papers/2015/IWasLeftWithNothing.pdf
https://www.hrw.org/report/2014/02/11/i-wanted-lie-down-and-die/trafficking-and-torture-eritreans-sudan-and-egypt
https://www.hrw.org/report/2014/02/11/i-wanted-lie-down-and-die/trafficking-and-torture-eritreans-sudan-and-egypt
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مغادرة إر�تر�ا، فإن "كل طالبي اللجوء الس�اسي في عهد ما �عد االستقالل" ممن �غادرون إر�تر�ا ال یخططون في 
% من 80تشیر إلى أن  2014كما أن �حثًا أجرته مجموعة صموئیل هول لالستشارات في العام  32ال�قاء هناك.

وا أنهم كانت لهم خطط لالنتقال من اإلر�تر�ین الذین �ع�شون في مخ�مات الالجئین في إثیو��ا وتم استطالعهم أوضح
نت أن ما دون الثلثین فقط من اإلر�تر�ین وقد ثبتت صحة ذلك بواسطة دراسة أجرتها منظمة العفو الدول�ة بی 33.إثیو��ا

 34�ا.و ، كثیرون منهم بهدف الوصول إلى أور 2015في العام  انتقلوا من إثیو��ا

 آمنةرحالت غیر 

إن معظم اإلر�تر�ین الذین �غادرون بالدهم �فعلون ذلك �شكل غیر قانوني، ألن القلیل جدًا ممن هم دون الخمسین 
غیر قانوني، ومتى ما غادر الشخص الدولة �شكل  35وج الضروري أو التأشیرة.�ستط�عون الحصول على إذن الخر 

أو الهروب من تجنید الخدمة  كون ف�ه "المغادرة �شكل غیر رسميتو علیها العودة في س�اق أ�ص�ح من الخطر عل�ه 
تو�یخ كبیر للمهاجر�ن  �مكن أن تؤدي إلىو الوطن�ة متصورًا كفعل من أفعال االنشقاق، والخ�انة، والمعارضة الس�اس�ة 

 36أنفسهم وألقر�ائهم بواسطة السلطات اإلر�تر�ة.

ونظرًا إلى أن مغادرة الدولة قانون�ًا هو أمر مستحیل غال�ًا، فإن أغلب الذین �غادرون إر�تر�ا علیهم أن �فعلوا ذلك 
قید الح�اة  في الدولة في جزء ال یتجزأ من جوهر ال�قاء على ب، ولذلك فإن "تهر�ب المهاجر�ن هو هرِّ �مساعدة مُ 

�ي للتعاون في إنفاذ و و�ستمر استخدام المهر�ین على امتداد الرحلة. وتقدر وكالة اإلتحاد األور  37س�اقها الحالي."

 
 .640، صفحة 2013.   كیر�ب  32
 .2014.   صموئیل هول لالستشارات،  33
. 2016ل�ة إلى تقاسمها." لندن، ؤو وء العالم�ة: من التنصل من المس.   منظمة العفو الدول�ة، "معالجة أزمة اللج 34

)www.amnesty.org/en/documents/pol40/4905/2016/en/  2017أكتو�ر/تشر�ن األول  12تم الحصول عل�ه في.( 
، صفحة 2016یونیو/تموز  C/32/CRP.1A/HR  ،8.   مجلس حقوق اإلنسان، "النتائج المفصلة للجنة التحقیق في حقوق اإلنسان في إر�تر�ا."  35

15 ،22 .www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_32_CRP.1_read-only.pdf).( 
وود مع كیت هو�ر، "الحما�ة أثناء الحركة: تدفق الالجئین اإلر�تر�ین عبر منطقة القرن األفر�قي الكبرى." معهد س�اسات الهجرة، .   كر�ستوفر هور  36

-www.migrationpolicy.org/research/protection-move-eritrean-refugee-flows. (9، صفحة 2016سبتمبر/أیلول 
through-greater-horn-africa  2017فبرایر/ش�اط  21تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

�ا." الم�ادرة الدول�ة ضد و ر�قي إلى أور .   تیوزداي ر�تانو، بیتر تینتي، مارك شو ولوسي بیرد، "استجا�ات متكاملة لتهر�ب ال�شر من القرن األف 37
-http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/05/global( .2017الجر�مة المنظمة العابرة للحدود، مایو/أ�ار 

initiative-human-smuggling-from-the-horn-of-africa-may-2017-web.pdf  أكتو�ر/تشر�ن  5تم الحصول عل�ه بتار�خ
 ).2017). (ر�تانو وآخرون 2017األول 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/4905/2016/en/
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_32_CRP.1_read-only.pdf)
http://www.migrationpolicy.org/research/protection-move-eritrean-refugee-flows-through-greater-horn-africa
http://www.migrationpolicy.org/research/protection-move-eritrean-refugee-flows-through-greater-horn-africa
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/05/global-initiative-human-smuggling-from-the-horn-of-africa-may-2017-web.pdf
http://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2017/05/global-initiative-human-smuggling-from-the-horn-of-africa-may-2017-web.pdf
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 38تلقوا مساعدة من مهر�ین. 2015�ا في العام و ملیون الجئ ومهاجر الذین دخلوا أور  1.1% من الـ 90القانون أن 
 39%.100��ة للهجرة النس�ة بـ و بینما قدرت دراسة أجرتها الش�كة األور 

 بأغلب الذین �غادرون إر�تر�ا علیهم أن �فعلوا ذلك �مساعدة مهرِّ 

و�هذا  ومع أن التهر�ب غیر قانوني، إال أن الذین اختاروا �حسب التعر�ف استخدام المهر�ین �فعلون ذلك طوعًا.
نهم وكالء سفر من الناح�ة العمل�ة أو أح�انًا على یوضح هذا التقر�ر، ینظر إلیهم أ�ین، كما الخصوص، فإن المهر 

الهروب و�عد ذلك یواصلون رحلتهم، نهم �ساعدون الناس على نظرًا أل—ما حتى إنسانیین�ور —مقدمي خدمات
المهر�ین في الغالب دناه، فإن أولكن كما مثبت  40ول مفترسة."د"المهر�ون یجندون في الغالب كحماة للمهاجر�ن من 

 ینغلبون على ز�ائنهم أثناء الرحلة، أو یختطفونهم و�عذبونهم إلبتزاز المال من أقر�ائهم في مقابل مواصلة السفر.

یتم الخلط بینهما في غالب األح�ان.   انمختلفت تانهما جر�م �ال�شر إنه یجب التأكید على أن التهر�ب واالتجار
أوًال، على  41ین التهر�ب واالتجار تدور حول مسألة الرضا، واالستغالل، وعبور الحدود.والخالفات الثالثة الرئ�س�ة ب

كان الرضا ینشأ  ٕانو —المهاجر�ن لى رضاعوف خطیرة ومهینة، إال أنه ینطوي ظر الرغم من أن التهر�ب �حدث في 
و�المقابل، ضحا�ا االتجار لم یوافقوا على االتجار بهم. ثان�ًا، نظر�ًا، التهر�ب ین�غي أن  من انعدام بدائل أفضل.

م استغالًال مستمرًا، إما االتجار على وجه العمو ینتهي بوصول المهاجر�ن إلى المكان الذین �قصدونه، بینما یتضمن 
 ًا، الهر�ب، �حسب التعر�ف، هو دائمًا عابرٌ لة المهاجر�ن أو في المكان الذین �قصدون الوصول إل�ه. وأخیر حخالل ر 

 ن �حدث داخل الدولة مثلما �مكن أن �حدث بین الدول. أ�مكن  �ال�شر للحدود، بینما االتجار

 
�ي لتهر�ب المهاجر�ن"، و األور�ي للتعاون في إنفاذ القانون تفتح المركز األور وكالة اإلتحاد  �ي للتعاون في إنفاذ القانون، "و .   وكالة اإلتحاد األور  38

-www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european( .2016فبرایر/ش�اط  22ب�ان صحفي، 
migrant-smuggling-centre  2017فبرایر/ش�اط  23تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

��ة، اإلدارة و ��ة للهجرة، "دراسة حول تهر�ب المهاجر�ن: ، الخصائص، واالستجا�ات، والتعاون مع دول ثالثة"، المفوض�ة األور و .   الش�كة األور  39
-https://emnbelgium.be/publication/study-smuggling-migrants( .2015ة، العامة للهجرة والشؤون الداخل�

characteristics-responses-and-cooperation-third-countries-emn  2017فبرایر/ش�اط  23تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 
لجر�مة المنظمة .   تیوزداي ر�تانو، "عمل�ة الخرطوم: استجا�ة مستدامة لتهر�ب ال�شر واالتجار بهم؟" معهد الدراسات األمن�ة والم�ادرة العالم�ة ضد ا 40

). إنظر https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/policybrief93.pdf( .2016العابرة للحدود، نوفمبر/تشر�ن الثاني، 
 .2016عالوة على ذلك بیتر تینتي وتیوزداي ر�تانو، المهاجر، الالجئ، المهرب، المنقذ، واألذي، 

de-brazil/en/trafico-www.unodc.org/lpo-درات والجر�مة، "االتجار في األشخاص وتهر�ب المهاجر�ن" خمم المتحدة للم.   مكتب األ 41
pessoas/index.html)،كول �ة العامة لألمم المتحدة، "بروتو في الجمع 3إنظر المادة  ). لإلطالع على تعر�ف التهر�ب في القانون الدولي
نوفمبر/تشر�ن الثاني  15فاق�ة األمم المتحدة ضد الجر�مة المنظمة العابرة للحدود،" الت، أو �حرًا، أو جوًا، المكمل ضد تهر�ب المهاجر�ن براً 

ي الجمع�ة ف 3عن تعر�ف االتجار في القانون الدولي، إنظر المادة  معرفة المز�د). ل2000تحدة حول التهر�ب، . (بروتوكول األمم الم2000
"بروتوكول منع وقمع والمعاق�ة على االتجار �األشخاص، و�خاصة النساء واألطفال، المكمل التفاق�ة األمم المتحدة ، العامة لألمم المتحدة

 ).2000. (برتكول األمم المتحدة حول اإلتجار �ال�شر، 2000نوفمبر/تشر�ن الثاني  15لمكافحة الجر�مة المنظمة العابرة للحدود،" 

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-migrant-smuggling-centre
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-launches-european-migrant-smuggling-centre
https://emnbelgium.be/publication/study-smuggling-migrants-characteristics-responses-and-cooperation-third-countries-emn
https://emnbelgium.be/publication/study-smuggling-migrants-characteristics-responses-and-cooperation-third-countries-emn
https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/policybrief93.pdf
https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/trafico-de-pessoas/index.html)
https://www.unodc.org/lpo-brazil/en/trafico-de-pessoas/index.html)
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وعلى الرغم من التمییز بین التعر�فین القانونیین للتهر�ب واالتجار �ال�شر، إال أن الفرق بین الجر�متین قد �ص�ح 
. وهذه هي الحاالت التي تكون فیها حیوات المهاجر�ن معرضة مشددةظروف التهر�ب في  حاالتغامضًا تمامًا في 

 42للخطر، أو حاالت التهر�ب التي تنطوي على إهانة وسوء معاملة.

ن لتغییرات ین، ومستجیبین بدرجة عال�ة، ومر�ح�ر، في ومن القرن األفر�قي، متطور لقد أص�ح التهر�ب واالتجار �ال�ش
، وقعت إ�طال�ا ولیب�ا عددًا من االتفاق�ات الثنائ�ة لتعز�ز 2000الس�اسات. فعلى سبیل المثال، منذ العام في س�اق 

وقد جعل ذلك إ�طال�ا قادرة على إرجاع الالجئین  43تعاونهما في الجهود الرام�ة لمنع الهجرة غیر النظام�ة من أفر�ق�ا.
 44االتجار �ال�شر في سیناء.ث یر�ط بدا�ة هذا اإلرجاع ببدا�ة وال�ح ،العابر�ن لل�حر األب�ض المتوسط إلى لیب�ا

شخص ضح�ة لالتجار في سیناء، الكثیر  30،000—25،000، راح ما �قدر بـ 2013و  2009ف�ما بین عام ف
من هؤالء تم اخذهم بینما كانوا یتنقلون عبر السودان أو اختطفوا من أو في داخل مخ�مات اللجوء �القرب من مدینة 

وظهرت قصص عن صدامات بین قوات األمن  45كسال في شرق السودان وتم نقلهم �عد ذلك إلى متاجر�ن مصر�ین.
وعن تدخل الوحدة العسكر�ة لمراق�ة  46السودان�ة والمصر�ة والمتاجر�ن �ال�شر في نقاط التفت�ش ومراكز الشرطة،

ملیون دوالر  600د�ات التي ُدفعت خالل تلك الفترة هي إن التقدیرات المعتدلة للف 47الحدود التا�عة للحكومة اإلر�تر�ة.
 48أمر�كي.

 أنفتحت ،2012-2011ل في حوالي العام االق حدودها مع سیناء �شكل فعَّ غبإ حینما قامت الحكومة اإلسرائیل�ةو 
 49الصحراء إلى لیب�ا.عبر �الرحلة المحفوفة �المخاطر  اإلر�تر�ون فقام االتجار �ال�شر مرة أخرى غر�ًا، طرق التهر�ب و 

وظل الرشایدة، وهم مجموعة بدو�ة تقطن في إر�تر�ا وشرق السودان، متورطین في االتجار �ال�شر وتهر�بهم في 
ر�ن صوب مخ�م شقاراب في السودان، االمنطقة. إذ �قال انهم یختطفون، من أجل الحصول على فد�ة، اإلر�تر�ین الف

الخوف من المالحقة القضائ�ة من أجهزة تنفیذ القانون في أي من الجانبین وذلك �حصانة نسب�ة وعلى یبدو انعدام 
لكن واحد  50للرزق للرشایدة." قابًال لل�قاءمن الحدود. وكما أوضحت منظمة ص�حة، "�ات اختطاف الالجئین نشاطًا 

 
 .6، المادة 2000.   بروتكوكول االمم المتحدة حول التهر�ب  42
ل�ة الدولة وراء الحدود: أي أساس قانوني إلرجاعات إ�طال�ا إلى لیب�ا؟" المجلة ؤو مار�اقیول�ا قیوفري، "مسإنظر االتقاف�ات،  ه.   للمز�د عن خلف�ة هذ 43

 .734-692)، صفحة 2012( 24:4ول�ة لقانون اللجوء الد
رو .   میرجام فان ر�سن، ومیرون است�فانوس وكوني ر�جكن "االتجار �ال�شر في سیناء: الالجئون بین الح�اة والموت،" جامعة تیلبیرج ومستشا 44

وكوني ر�جكن، "دورة االتجار �ال�شر: سیناء وما  ومیرون است�فانوس ؛ میرجام فان ر�سن، و14-13، صفحة 2012الس�اسة الخارج�ة االور��ة، 
 .2014�عدها." وولف للنشر للنشر القانوني، 

 .2014.   هیومان را�ش ووتش  45
 .   نفس المرجع. 46
 .2014.   فان ر�سن وآخرون،  47
 .2014.   فان ر�سن وآخرون،  48
 . 2014.   هیومان رایتس ووتش،  49
 .2015في حقوق أوضاع حقوق اإلنسان في إر�تر�ا." مایو  .   ص�حة، "تقر�ر للجنة التحقیق 50

)www.sihanet.org/sites/default/files/resource-download/Eritrea%20Situation%20Report%20(SIHA,2015).pdf 
 ).2017مارس/آذار  1تم الحصول عل�ه بتار�خ 

http://www.sihanet.org/sites/default/files/resource-download/Eritrea%20Situation%20Report%20(SIHA,2015).pdf
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هم دلفار�ن، متقاسمین موار جر�ت معهم المقابالت أوضح أن الرشایدة تقلید�ًا أبدوا تعاطفًا كبیرًا مع األشخاص اممن أُ 
 51المحدودة مع المتنقلین، ولذلك  یجب الحذر.

إلى وصول الللساعین إلى  وتهدیدا فرصة ذلك على طول الطر�ق، قدم عدم االستقرار األخیر في لیب� إلىإضافة 
انعدام  "�شكل غیر نظامي"، ولكنه تهدید ألن نفس تنقلق مجاًال غیر منظم للناس للنه یخلإفرصة نظرًا إلى —�او أور 
ل في جنوب إ�طال�ا، وجدت و الوص أماكنفي  ُأجر�تن عقاب. فاستنادًا إلى دراسة دو اللهم غظ�م �سمح �استنالت

في المئة) المهاجر�ن الذین �سافرون عبر طر�ق  71) أن ما �قرب من ثالثة أر�اع (IOMالمنظمة الدول�ة للهجرة (
 52ن تصل لالتجار �ال�شر.اشكال االستغالل أو ممارسة �مكن أب�ض المتوسط المركزي عانوا من شكل من ال�حر األ

 53،"تة�مات للعمالة القسر�ة وسجون مؤقومراكز الح�س اللیب�ة التي تدیرها مل�ش�ات ُوصفت �أنها "ل�ست سوى مخ
  54یوجد فیها ح�سًا اعت�اط�ًا لفترات متطاولة، في أوضاع مهینة.

في سلوك الطر�ق من لیب�ا إلى داخل أورو�ا، عبر  ون در للمهاجر�ن النجاة من هذه المخاطر، فإنهم �شروعقُ  ٕاذاو 
، والذي �عتبر حال�ًا أكثر طرق الهجرة خطورة وٕاماتة في العالم. فوفقًا لمنظمة طر�ق ال�حر األب�ض المتوسط المركزي 

 2014.55بور ال�حر األب�ض المتوسط من لیب�ا منذ شخص حتفهم وهم �حاولون ع 500,14الهجرة الدول�ة، لقي 

 دور أطراف الدولة

من والج�ش لي األؤو لمزعوم بین المتاجر�ن ومسكبر التحد�ات في معالجة االتجار �ال�شر هو التعاون اأإن أحد 
الحركة عبر ل وكما الحظت الم�ادرة العالم�ة ضد الجر�مة المنظمة العابرة للحدود، "العمل كمهرب �سهِّ  56والشرطة.

لي ؤو لفساد أو المشاركة الم�اشرة لمسأكثر حدود اإلقل�م إثارة للجدل �ستلزم القدرة على الق�ام �مستوى عالي من ا
 57الدولة."

 
 .2017�ا، یولیو/تموز و .   مقابلة مع رجل إر�تري، أور  51
الهجرة الدول�ة تكشف معلومات عن مستوى الخطر والمخاطر التي یواجهها .   منظمة الهجرة الدول�ة، "انتهاك، واستغالل، واتجار: منظمة  52

-http://unitedkingdom.iom.int/abuse. (2016أكتو�ر/تشر�ن األول  18." إلى أورو�ا المهاجرون في طرق ال�حر األب�ض المتوسط
exploitation-and-trafficking-iom-reveals-data-scale-danger-and-risks-migrants-face  22تم الحصول عل�ه بتار�خ 

 ).2017فبرایر/ش�اط 
. 2017فبرایر/ش�اط  28إنذار �شأن األطفال، —للهجرة." الیون�سف .   الیون�سیف، "رحلة ممیتة لألطفال: طر�ق ال�حر األب�ض المتوسط المركزي  53

)www.unicef.de/blob/135970/6178f12582223da6980ee1974a772c14/a-deadl-journey-for-children---
unicef-report-data.pdf  2017فبرایر/ش�اط  28تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

. 2015، یولیو/تموز MHub.   "ش�اب محتجزون: مصیر المهاجر�ن الش�اب، وطالبي اللجوء الس�اسي والالجئین في لیب�ا الیوم."  54
)www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2015/09/MHUB_Naik_Libya_Detention_Sep2015.pdf  تم

 ).2017فبرایر  22الحصول عل�ه بتار�خ 
." 2017یولیو/تموز —وسط المركزي: وف�ات المهاجر�ن، ینایر/كانون الثاني.    منظمة الهجرة الدول�ة، "طر�ق ال�حر األب�ض المت 55

)https://gmdac.iom.int/the-central-mediterranean-route-migrant-fatalities-january-july-2017  تم الحصول عل�ه
 ).2017أكتو�ر/تشر�ن األول  5بتار�خ 

 .2014.   إنظر، على سبیل المثال، فان ر�سن وآخرون،  56
 .7، صفحة 2017.   ر�تانو وآخرون  57

http://unitedkingdom.iom.int/abuse-exploitation-and-trafficking-iom-reveals-data-scale-danger-and-risks-migrants-face
http://unitedkingdom.iom.int/abuse-exploitation-and-trafficking-iom-reveals-data-scale-danger-and-risks-migrants-face
https://www.unicef.de/blob/135970/6178f12582223da6980ee1974a772c14/a-deadl-journey-for-children---unicef-report-data.pdf
https://www.unicef.de/blob/135970/6178f12582223da6980ee1974a772c14/a-deadl-journey-for-children---unicef-report-data.pdf
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2015/09/MHUB_Naik_Libya_Detention_Sep2015.pdf
https://gmdac.iom.int/the-central-mediterranean-route-migrant-fatalities-january-july-2017
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 نلیؤو بیروقراطیین العادیین و�عض المسمن ال—لین السودانیین، واإلر�تر�ین، والمصر�ینؤو وقد تم توثیق مشاركة المس
في التهر�ب واالتجار �ال�شر. فمنظمة ص�حة، على سبیل المثال،  تحاجج �أن "ش�كات —من ذوي الدرجات الرف�عة

لون حكومیون وعسكر�ون ك�ار في ؤو سودان، وٕار�تر�ا ومصر �قودها مستهر�ب ال�شر واالتجار فیهم والتي تعمل في ال
�ا وآس�ا. إن ش�كات التهر�ب واالتجار هذه و صلة إلى أور البلدان الثالثة. وتتوسع هذه الش�كات من هذه البلدان وا

�ي و مالي الحالي عظ�م: إذ قدرت وكالة اإلتحاد األور �كل تأكید، نجاحها الو  58قو�ة، ومر�حة، وجیدة التأس�س ومحم�ة."
 6�صل إلى ما �او ، ر�ما حصل المهر�ون الذین یجلبون الناس إلى أور 2015لتعاون أجهزة إنفاذ القانون أنه في العام 

 59لیون یورو.ب

ن ك�ف�ة إنهاء الحصانة یثیر تحد�ًا أساس�ًا عذ إ�شكل مؤلم. هو أمر صعب  في هذا الس�اق االتجار �ال�شرة إن معالج
 ترت�ط ف�ه �أسالیب الحوكمة والتجارة في المنطقة.في س�اق  ر، وٕانهاء الممارسة نفسها،�سبب االتجار �ال�شمن العقاب 

 س�اق الس�اسة

، واألمم المتحدة األورو�يوماوراء ذلك (اإلتحاد �قاد)، والقارة (اإلتحاد األفر�قي)، اع الس�اسات في المنطقة (اإلنَّ ُص إن 
)UNالهجرة المختلطة الحالي من وٕالى المنطقة �شكل مشكلة وتحد�ًا �حاجة إلى فعل. لكن  أن وضع ى)) متفقون عل

، هل هو المستوى العالي للهجرة، وٕاذا كان هذا هو جوهر المشكلة هنالك إجماع أقل حول ما �شكل جوهر المشكلة.
أم خطر الهجرة إلى أورو�ا؟ هل هو انتهاك الحقوق  المض�فة ) على الدولاألمن، االستقرار، االستدامة إلخأثره (

ل�س هنالك اإلنسان�ة للمهاجر�ن والالجئین، أم الوضع في المنطقة على نطاق أوسع، أم هذه مجتمعة؟ و�ذات القدر، 
إجماع واضح حول األهداف الس�اس�ة المنشودة في االستجا�ة لهذه المشكلة؛ هل هي في األساس إدارة (أي الس�طرة 
على) الهجرة؛ حما�ة المهاجر�ن والالجئین؛ أم إحداث تغییر دائم �غیر �صورة جوهر�ة األس�اب الس�اس�ة واالقتصاد�ة 

ذه األسئلة مهمة، ألن ثمة تصورات وأهداف مت�اینة تشكل صناعة الس�اسة ؟ إن هلألشكال الحال�ة للهجرة المختلطة
 وتنفیذها.

األرض، ورو�ي للس�طرة على الهجرة والحقائق على ن العالقة بین تدابیر اإلتحاد األفي ضوء هذا، ی�حث هذا التقر�ر ع
مهم فتراضات، من القبل تقد�م هذه االت. مع ذلك، فتراضات التي تبنى علیها هذه الس�اساساع�ًا بذلك إلى دراسة اال

 خیر مع دول القرن األفر�قي حول إدارة الهجرة. ورو�ي األأن نفهم تطور عمل اإلتحاد األ

 اإلتحاد األورو�ي مشاركة

ا واضحًا لعقود. غیر أن وضوح ومستوى وصول لقد ظل أثر الس�اسات األورو��ة على تدابیر حما�ة الحدود في أفر�ق�
أدى إلى سلسلة استجا�ات إضاف�ة من دول اإلتحاد األورو�ي، وتم  2014أورو�ا على القوارب في العام الناس إلى 

 إتخاذ عدد من الم�ادرات الثنائ�ة والمتعددة األطراف ُ�غ�ة تقلیل أعداد الذین �حاولون وصول الحدود األورو��ة.
 

 .2015.   ص�حة،  58
ر�ي و �ا: وكالة اإلتحاد االو و إلى أور  مالیین یورو في تجارة المهاجر�ن 6.   توماس اسكر�ت، "عصا�ات تهر�ب ال�شر تحصل على صافي أر�اح  59

-http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants. (2016 ش�اطفبرایر/ 22 عدد ن". رو�ترز،لتعاون أجهزة إنفاذ القانو 
europol-idUKKCN0VV1LR  2017فبرایر/ش�اط  21تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-europol-idUKKCN0VV1LR
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-europol-idUKKCN0VV1LR
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 ر�ق�ا واضحًا لعقودلقد ظل أثر الس�اسات األورو��ة على تدابیر حما�ة الحدود في أف

األعضاء في اإلتحاد األورو�ي، وٕار�تر�ا، وٕاثیو��ا،  28الدول الـ  ، اجتمع وزراءُ 2014في نوفمبر/تشر�ن الثاني 
تحاد ن�ا، ومصر، وتونس، ومفوضو اإلتحاد األورو�ي واإلالسودان، والسودان، وجیبوتي، وكیوالصومال، وجنوب 

من�ة، ومراقبون من سو�سرا ن الخارج�ة والس�اسة األؤو �ة والممثل السامي للشرة والتنمهجعن ال سؤولون األفر�قي الم
عرف ت تيللطر�ق األفر�قي للهجرة، والوالنرو�ج، اجتمعوا في روما إلطالق م�ادرة اإلتحاد األورو�ي والقرن األفر�قي 

  60على وجه العموم �عمل�ة الخرطوم.

تهدف إلى معالجة "التحد�ات التي تطرحها تدفقات الهجرة  61للقارات"،عمل�ة الخرطوم هي "إطار تشاوري عابر إن  
ماكن بین بالدهم األصل�ة، والعبور واألالمختلطة للمهاجر�ن غیر النظامیین، والالجئین، وال�احثین عن اللجوء الس�اسي 

  62التي �قصدونها بین القرن األفر�قي وأورو�ا.

درة بواسطة اإلتحاد األفر�قي، م�ادرة األتحاد األفر�قي والقرن األفر�قي جاءت عمل�ة الخرطوم �عد شهر من بدا�ة م�ا
وٕالى حد ما، الم�ادرة —جر�ن �الخرطوم. وعلى الرغم من أن هنالك تداخل كبیرحول االتجار �ال�شر وتهر�ب المها

إلرتفاع مفاجئ في إال أن م�ادرة اإلتحاد األفر�قي هذه لدیها اختصاص واسع، مستجی�ة —خلقت عمل�ات متواز�ة
الهجرة غیر النظام�ة داخل ومن القرن األفر�قي إلى جنوب أفر�ق�ا، والشرق األوسط، وأورو�ا وأ�عد من ذلك. عالوة 
على ذلك، "أدى االنتقال بین الم�ادرتین إلى تحول ملحوظ �عیدًا عن التدخالت التي تركز على التنم�ة  بهدف تحسین 

 63من لتعز�ز حما�ة الحدود."س�اسات تركز كثیرًا جدًا على األ حوإدارة الهجرة داخل اإلقل�م، ن

على عمل�ة الخرطوم وأدت إلى تبني خطة فالیتا للعمل المشترك  2015یت قمة فالیتا التي انعقدت في العام نِ وقد بُ 
)JVAP وٕاطالق صندوق اإلتحاد األورو�ي االستئماني للطوارئ  ()EUTF ( إن الصندوق  بلیون یورو. 1.8ألفر�ق�ا بـ

االستئماني للطوارئ صمم "لمخاط�ة األس�اب الجذر�ة للهجرة والنزوح القسري؛ وتحسین التعاون حول الهجرة القانون�ة 

 
نوفمبر/تشر�ن الثاني  28.   "إعالن االجتماع الوزاري لعمل�ة الخرطوم، (م�ادرة اإلتحاد األورو�ي والقرن األفر�قي للطر�ق األفر�قي للهجرة)." روما،  60

2014) .http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-
process.pdf یولیو/تموز  ). (إعالن روما). إنضمت یوغندا إلى عمل�ة الخرطوم في2017 تشر�ن األولأكتو�ر/ 12�ه بتار�خ تم الحصول عل

. 2017أكتو�ر/تشر�ن األول  5دا تص�ح عضوًا رسم�ًا في عمل�ة الخرطوم." ننشرة عمل�ة الخرطوم، "یوغ رإنظ .2017
)http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf  تم

 ).2017أكتو�ر/تشر�ن األول  12الحصول عل�ه بتار�خ 
 عل�هتم الحصول  process-khartoum-www.khartoumprocess.net/about/the.   عمل�ة الخرطوم (الموقع اإلل�كتروني)، "تعر�ف". ( 61

 ).2017أكتو�ر/تشر�ن األول  12بتار�خ 
 .2.   إعالن روما، صفحة  62
 .2017.   ر�تانو وآخرون  63

http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf
http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf
http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf
https://www.khartoumprocess.net/about/the-khartoum-process
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والحركة؛ وتعز�ز حما�ة المهاجر�ن وال�احثین عن اللجوء الس�اسي؛ ومنع ومحار�ة الهجرة غیر النظام�ة، وتهر�ب 
 64لتحسین التعاون حول العودة، وٕاعادة القبول، واإلدماج. �شكل وثیق المهاجر�ن واالتجار في ال�شر؛ والعمل

إن الصندوق االستئماني للطوارئ �قصد �ه دعم تنفیذ خطة فالیتا، بینما إطار عمل�ة الخرطوم ُفوضت �مراق�ة تنفیذها 
ملیون یورو من الصندوق االستئماني للطوارئ للقرن  8,878وقد تم تجنیب ما مجملة  65في س�اق القرن األفر�قي.

تحسین أوضاع الالجئین، والنازحین والمجتمعات المض�فة وتقو�ة إدارة الهجرة و األفر�قي، لمخاط�ة األس�اب الجذر�ة، 
قاعدة أدلة لخلق  صصمةٌ ، مُ إن عمل الصندوق االستئماني للطوارئ مدعوم �منشأة �حوث وأدلة 2020.66إلى العام 
 67لألنشطة.

من صندوق اإلتحاد األورو�ي االستئماني للطوارئ وتحت إطار  ادرات إقل�م�ة ووطن�ة عدیدة بدعملقد تم تأس�س م�
ملیون یورو، على سبیل المثال، لمشروع "إدارة هجرة أفضل"  40فقد تم تخص�ص  68ومراق�ة عمل�ة الخرطوم.

)BMM األلمان�ة للتنم�ة ()، والذي یدار بواسطة تحالف تقوده الوكالةGIZ الشراكة مع منظمات تشمل منظمة� (
 69الهجرة الدول�ة ومكتب األمم المتحدة حول المخدرات والجر�مة.

و�رامج الحما�ة" التي وضعت لـ "لمخاط�ة حاجات التنم�ة والحما�ة طو�لة  الم�ادرات األخرى تشمل "التنم�ة اإلقل�م�ةو 
إجماًال)، ملیون  117ن واإلر�تر�ین في كین�ا، وٕاثیو��ا، و�وغندا، والصومال والسودان (�مبلغ یالمدى" لالجئین الصومالی

مشروع یهدف إلى تحسین "األحوال المع�ش�ة للمهاجر�ن وهو ٕا�قاف الهجرة غیر النظام�ة في شمال ووسط إثیو��ا"، و "
 70ملیون یورو). 20والعائدین المحتملین" (

 
 .2015نوفمبر/تشر�ن الثاني  12-11. المفوض�ة األورو��ة، قمة فالیتا حول الهجرة."  64

)www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/  مارس/آذار  4تم الحصول عل�ه بتار�خ
2017.( 

خطة فالیتا للعمل المشترك في س�اق غرب أفر�ق�ا. إنظر عمل�ة الخرطوم، "ما هي  تقار�ر حول تنفیذ اد.   برنامج عمل�ة الر�اط مفوض �مراق�ة وٕاعد 65
أكتو�ر/تشر�ن  12 تم الحصول عل�ه بتار�خ www.khartoumprocess.net/jvap-monitoring/aboutخطة فالیتا للعمل المشترك؟" (

 ).2017األول 
EUTF) ".(-www.khartoumprocess.net/operations/36.   إنظر عمل�ة الخرطوم، صندون اإلتحاد األورو�ي االستئماني للطوارئ ( 66

the-eu-emergency-trust-fund-for-africa-eutf  2017أكتو�ر/تشر�ن األول  12تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 
 واألفر�ق�ة، جامعة لندن.. البرنامج تقوده د. لورا هاموند، كل�ة الدراسات االسیو�ة hornresearch/-www.soas.ac.uk/ref.   إنظر ( 67
 ).2017أكتو�ر/تشر�ن األول  12(تم الحصو عل�ه بتار�خ  www.khartoumprocess.net.   هذه مدرجة �موقع عمل�ة الخرطوم اإلل�كتروني:  68
.  2017.   إدارة هجرة أفضل، "نشرة إدارة هجرة أفضل." یونیو/حز�ران  69

)www.giz.de/en/downloads/201706_BMM%20Newsletter-2nd_issue-final.pdf 12بتار�خ  اتم الحصول علیه 
ئق إدارة هجرة أفضل." إدارة هجرة أفضل، "ب�ان حقا ). إنظر كذلك2017تشر�ن األول أكتو�ر/

)www.giz.de/en/downloads/2017_BMM%20Factsheet%20english.pdf  أكتو�ر/تشر�ن األول  12تم الحصول عل�ه بتار�خ
 The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH نظرإ). للموقع اإلل�كتروني للمشروع، 2017
(GIZ)) ".إدارة هجرة أفضل" ،www.giz.de/en/worldwide/40602.html  2017أكتو�ر/تشر�ن األول  12تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

EUTF) ".(-eu-the-www.khartoumprocess.net/operations/36اإلتحاد األورو�ي االستئماني للطوارئ ( .   عمل�ة الخرطوم، "صندون  70
emergency-trust-fund-for-africa-eutf  2017أكتو�ر/تشر�ن األول  12تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2015/11/11-12/
https://www.khartoumprocess.net/jvap-monitoring/about
https://www.khartoumprocess.net/operations/36-the-eu-emergency-trust-fund-for-africa-eutf
https://www.khartoumprocess.net/operations/36-the-eu-emergency-trust-fund-for-africa-eutf
https://www.soas.ac.uk/ref-hornresearch/
https://www.khartoumprocess.net/
https://www.giz.de/en/downloads/201706_BMM%20Newsletter-2nd_issue-final.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/2017_BMM%20Factsheet%20english.pdf
https://www.giz.de/en/worldwide/40602.html
https://www.khartoumprocess.net/operations/36-the-eu-emergency-trust-fund-for-africa-eutf
https://www.khartoumprocess.net/operations/36-the-eu-emergency-trust-fund-for-africa-eutf
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ع اإلتحاد األورو�ي عقدین مع منظمة اإل�قاد، وكالهما ممولین من صندون اإلتحاد في د�سمبر/كانون األول، وقَّ 
ملیون یورو لتقو�ة قدرات اإل�قاد لتعز�ز  4,1ف�موجب العقد األول، تم تكر�س  71األورو�ي االستئماني للطوارئ.

ت�سییر تأس�س نظام لحر�ة إلى ملیون یورو،  3,6"الصمود" في القرن األفر�قي. بینما یهدف العقد الثاني، �مبلغ 
المرور بین أعضاء منظمة دول اإل�قاد، ُ�غ�ة "تعز�ز عمل�ة تنظ�م القدر العالي من التنقل غیر الرسمي الذي �حدث 

 72اآلن.

و�جب التأكید على أن هذه الورقة ال تهدف إلى تقد�م تقی�م  73إن أغلب هذه الم�ادرات هي في المراحل األول�ة للتنفیذ،
قد إلى أي م�ادرة محددة منها. فالمشروعات �عیدة كل ال�عد من أن تكون متطا�قة، والكثیر منها ما زال في نأو عن 

ن ما �فعله هذا التقر�ر، بدًال عن ذلك، هو إاجة لوقت و�تخذ أشكاًال متعددة. مرحلة التكو�ن، وتطب�قها الكامل �ح
 عمل�ة الخرطوم.  ذي ترتكز عل�هلكلي الف�ما یتعلق �النهج ا دراسة تجر�ة المهاجر�ن اإلر�تر�ین

 عمل�ة الخرطوم كنموذج للعمل المشترك

ت عمل�ة الخرطوم كما هي قائمة اآلن تناسب الهدف المتمثل في معالجة ما لو كانیتعلق � إن السؤال، مع ذلك،
الهجرة المختلطة للمهاجر�ن، والالجئین، وال�احثین عن اللجوء الس�اسي بین البلدان  اتطرحها تدفق"التحد�ات التي ت

 74األصل�ة، و�لدان العبور، والبلدان المقصودة �الوصول بین القرن األفر�قي وأورو�ا."

ق ز على الدول في مفهومها المتعلومما یثیر القلق �شكل رئ�سي هو أن عمل�ة الخرطوم هي �صورة أساس�ة تركِّ 
 تذلك كان �عدلكن و  ،من منظمات دول�ة الوزاري �مشاركة مالقد تم تطو�رها وتطب�قها على المستوى  �الس�اسات:

: إذ المشكالت المحددة تتم مخاطبتها عمومًا عن طر�ق براغمات�اً ان�ًا، إنها تتخذ منهجًا المشاركة قلیلة أو منعدمة. ث
نتائج محددة لمجموعة محددة مستهدفة لوصول إلى مصصمة ل ، مع تدخالت محددةمشروعات تت�ع منطق المشروع

 في إطار زمني محدد، �استخدام أدوات مراق�ة المشروعات.

ز �شكل أساسي وهذا ل�س �مستغرب نظرًا لمفهومها المتعلق �الس�اسات:  إنها تركِّ  ،هي عمل�ة ترتكز على الدولثالثًا، 
نها مبن�ة على اقتصاد س�اسي إشكالي: إذ تقدم الشراكة إ. را�عًا، س�اسات ومؤسسات الدولةعلى بناء قدرات صناع ال

في إدارة الهجرة محفزات اقتصاد�ة وس�اس�ة للدول الشر�كة، ومعظمها دول متورطة في انتهاكات حقوق اإلنسان، 
قل�م�ًا: إذ تصور خیرًا، هي عمل�ة "محتواة" إأل�شر، وتغیر من طب�عة عالقتهم. و وانتهاكات حقوق الالجئین، واالتجار �ا

. في تینل�ة عالمیؤو مسو  أهم�ة ذات اإقل�م�ة، بدًال من اعت�اره المشاكل على أنها مشاكل إقل�م�ة و�حاجة إلى حلول
 تحاد األورو�ي، �ساعدون الشركاء إلیجاد حلول لمشكالتهم "المحل�ة."اإلهذا النموذج، الفاعلین الدولیین، ك

 
، 2016د�سمبر/كانون األول  13. اإل�قاد، اإل�قاد واإلتحاد األورو�ي یلتزمان �الصمود وحر�ة حركة األشخاص في منطقة اإل�قاد،"  71

)https://igad.int/executive-secretary/1449-igad-and-eu-commit-to-drought-resilience-and-free-
movement-of-persons-in-the-igad-region  2017أغسطس/آب  25تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

 .2017ة مفاه�م�ة: مشاورات وطن�ة تجاه بروتوكول اإل�قاد حول حر�ة حركة األشخاص في منطقة اإل�قاد" اغسطس/آب .   اإل�قاد، "ورق 72
—؛ عمل�ة الخرطوم، "التعاون الثنائي على المستوى المحلي: إثیو��ا وٕا�طال�ا2017.   على سبیل المثال إنظر إدارة هجرة أفضل، یونیو/حز�ران  73

SINCE1خرطوم، العدد ." نشرة عمل�ة ال) .www.khartoumprocess.net/news-and-events/newsletter/issue-1/55-
bilateral-national-level-cooperation-ethiopia-and-italy-since 2017أكتو�ر/كانون األول  12بتار�خ  اتم الحصول علیه.( 

 .2.   إعالن روما،  74

https://igad.int/executive-secretary/1449-igad-and-eu-commit-to-drought-resilience-and-free-movement-of-persons-in-the-igad-region
https://igad.int/executive-secretary/1449-igad-and-eu-commit-to-drought-resilience-and-free-movement-of-persons-in-the-igad-region
https://www.khartoumprocess.net/news-and-events/newsletter/issue-1/55-bilateral-national-level-cooperation-ethiopia-and-italy-since
https://www.khartoumprocess.net/news-and-events/newsletter/issue-1/55-bilateral-national-level-cooperation-ethiopia-and-italy-since
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فتراض أن امبني على  75عمل�ة الخرطوم والبروتكوالت المكافحة لالتجار والتهر�ب،كس في وذج، الذي عُ مإن هذا الن
تعاون الدول والمنظمات الدول�ة یوفر حًال للمشكلة المحددة، أي التهر�ب واالتجار في ال�شر والهجرة على نطاق كبیر 

العابر للحدود، في شكل تهر�ب واتجار كمشكلة إنفاذ قانون بدًال من  النهج �میل إلى معاملة التنقل�صورة أوسع. هذا 
 معاملته كعالمة لمشكالت حوكمة عم�قة الجذور.

لة عن ؤو أن الدول الشر�كة مسمشكلة خاطب ون هو جزء مهم من اللغز، إال أنه ال ین إنفاذ القانالرغم من أفعلى 
�ات التي تواجه الدول التحدتم تحدید جئین تحدیدًا). بدًال من ذلك، الهجرة القسر�ة وانتهاك حقوق اإلنسان (وحقوق الال

أنها نقص القدرات المتعلق �الس�اسات، والقوانین والمؤسسات في المجال ذي الصلة. فإلى اآلن التركیز القوي  على
تغاضي ی نهالقانون. إممارسة بیروقراط�ة إلنفاذ في ومستهدف یختزل مكافحة االتجار والتهر�ب  ضیقٍ  قدراتٍ  بناءِ على 

تلك التي تعتبر عوامل  ذلك سلطات الدول في النزاعات المسلحة، والتمییز وانتهاكات حقوق اإلنسان، �ما في رعن دو 
أساس�ة في استدامة الحاجة إلى التهر�ب، والتواطؤ في االتجار، كالقیود المفروضة على حق الشخص في مغادرة 
بلده. إن بناء القدرات في إنفاذ القانون والعدالة الجنائ�ة غیر كافي في نظم تتمیز �عیوب نظام�ة وانعدام اإلرادة 

  الس�اس�ة. 

و�واجه  76ل�ة لمراق�ة الحدود.ؤو ت الدعم السر�ع ش�ة العسكر�ة �عض المسسبیل المثال، تولت قوا ففي السودان على
عادة لتقی�م حاجاتهم أو حمایتهم ضد اإلاألشخاص المهر�ون أو المتاجر بهم �عقو�ات أو �الترحیل، دون أي عمل�ة 

مات التي تجري أمام محاكم خاصة في المحاك القسر�ة. عالوة على ذلك، هنالك قلق جدي �شأن انتقائ�ة وعدالة
السودان، مع مواجهة المتاجر�ن المشت�ه بهم عقو�ة اإلعدام �سبب مجموعة من الجرائم. في هذا الس�اق، تص�ح 

إث�ات فاعلیتها بینما تعمل في نظام مشهور إلى ثابت، مع سعي السلطات السودان�ة مكافحة االتجار مس�سة �شكل 
 77ه لحكم القانون.�سوء السمعة لعدم احترام

فنموذج  78مت س�اسة اإلتحاد األورو�ي والدول األورو��ة حول الهجرة في القرن األفر�قي م�ادرات أفر�ق�ة سا�قة.لقد عتَّ 
وهي غیر متماثلة، مع تقد�م  لحد كبیر �المصالح والحاجات األورو��ة ة الذي نتج عن هذه الس�اسة مدفوعٌ الشراك

إدارة الهجرة. وهذه المعادلة  ومنافع أخرى في مقابل تنفیذورو�ي تمو�ل وخدمات اإلتحاد األإلتحاد األورو�ي ودول ا
الشروع في اإلصالحات  قتصاد�ة والس�اس�ة على حسابتحفز دول القرن األفر�قي على إعطاء األولو�ة للمصالح اال

خطر �شكل خاص �سبب غ�اب المساءلة األساس�ة الالزمة لمعالجة األس�اب الجذر�ة للهجرة المختلطة. و�ظهر هذا ال
 تعتبر حقوقهم في صلب الموضوع.الد�مقراط�ة الفعالة والتمثیل لهؤالء (المهاجر�ن والالجئین) الذین 

 
) من بروتوكول منع وقمع ومعاق�ة االتجار �األشخاص، و�خاصة النساء واألطفال، المكمل التفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة 2(10(ج) و 2.   المادة  75

د )، والموا2003د�سمبر/كانون األول  25(دخل حیز التنفیذ بتار�خ  UNTS  319 2237الجر�مة المنظمة عابرة الحدود (�ال�مرو بروتوكول)، 
بروتوكول مكافحة تهر�ب المهاجر�ن عن طر�ق البر وال�حر والجو، المكمِّل التفاق�ة األمم المتحدة لمكافحة الجر�مة المنظمة عابرة  من  14و  2

 ).2004ر/كانون الثاني یینا 28(دخلت حیز النفاذ بتار�خ  UNTS 507 2241الحدود (بروتوكول تهر�ب ال�شر)، 
 .2017.   بلدو،  76
س�اسة عمل�ة الخرطوم التشارك�ة وحما�ة حقوق اإلنسان في السودان: دلیل مكتوب ُقدم بواسطة مركز قانون حقوق اإلنسان إلى ‘لوتز او�ت، .    77

آثار المشاركة، —تحقیق مجموعة كل أحزاب برلمان المملكة المتحدة حول السودان وجنوب السودان �شأن عالقات المملكة المتحدة والسودان
2016) .www.soas.ac.uk/human-rights-law/file114315.pdf  2017أغسطس/آب  10تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

 .2016.   ر�تانو،  78

https://www.soas.ac.uk/human-rights-law/file114315.pdf
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 المنهج�ة والمواد السا�قة

 إن هذه المخاوف تمثل اإلطار لهذه الورقة، إذ تفحصها هذه الورقة في مقابل المعلومات التي تم جمعها خالل ال�حث.
إنها تبني على مجموعة من المواد والكتا�ات التي تدرس، من وجهات نظر مت�اینة، العالقة بین س�اسات الهجرة 

"فاعل�ة" س�اسات إن وحقائق الهجرة على األرض؛ وقدرة س�اسات الهجرة على التأثیر على أنماط وٕاتجاهات الهجرة. 
. فبینما �حاجج علماء و�احثون عدیدون �أن األخیرة الهجرة، على وجه الخصوص، تمت مناقشتها كثیرًا في العقود

ودرست دراسات أخرى،  79س�اسات الهجرة غال�ًا تفشل في التأثیر على تدفقات المهاجر�ن، �حاجج آخرون �أنها تؤثر.
كین هجرة، مشكعلى وجه الخصوص، الطرق التي تؤثر فیها س�اسات الهجرة على عمل�ات إتخاذ المهاجر�ن قرار ال

 80التنقل. من منع المهاجر�ن علىقدرة س�اسات الهجرة في مدى 

تها كثیرًا في العقود إن "فاعل�ة" س�اسات الهجرة، على وجه الخصوص، تمت مناقش
  األخیرة

األلف�ة الثالثة، تم إجراء عدد من الدراسات  ةزوح الجماعي من إر�تر�ا منذ بدا�على خلف�ة "أزمة الالجئین في أورو�ا، والن
الشتات بوجه خاص. ولعل عن الهجرة داخل ومن القرن األفر�قي بوجه عام، وعن الالجئین اإلر�تر�ین ومجتمعات 

"الجئون حق�قیون"  مكان الذین یهاجرون من إر�تر�ا ه كثر شیوعًا والذي سعى ال�احثون لمخاطبته هو ما لوالسؤال األ
 وقد سعت المنظمات غیر الحكوم�ة واألكاد�میون  81ة التعر�فات والقواعد التي أرساها القانون الدولي للجوء.من ناح�

 
، "فاعل�ة س�اسات الهجرة." مجلة السكان والتنم�ة آسإنظر ماث�اس زا�كا وهاین دي ه .   لنظرة عامة عن الحجج الرئ�س�ة حول هذا، ومناقشته، 79

 .   508-487)، صفحة 2013( 39:3
زانكر وآر. مالیت، "رحالت إلى أورو�ا: أثر الس�اسة في إتخاذ قرار -.   في س�اق إر�تر�ا والقرن األفر�قي، مثل هذا ال�حث �شمل: جي. هاجین 80

تم الحصول عل�ه  file:///C:/Users/lucy/Downloads/journeys-to-europe-report.pdf. (2016نم�ة الدول�ة، الهجرة. معهد الت
تر�ون �سعون للهجرة عبر إ�طال�ا،" مجلة دراسات المهاجر�ن والالجئین، ؛ میلینا بیلوني، "الالجئون كمغامر�ن: إر�2017أغسطس/آب  8بتار�خ 
زانكر، ونس�م مجیدي، وكلیر كومینجز، "رحالت قید االنتظار: كیف -؛ ر�تشارد مالیت، وج�سكا هاجین119-104)، صفحة 2016( 14:1

. 2017 تؤثر الس�اسة على قرارت الهجرة لإلر�تر�ین في إثیو��ا." معهد التنم�ة الدول�ة،
)www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11336.pdf  ؛ 2017اغسطس/آب  8تم الحصول عل�ه بتار�خ(

-104)، صفحة 2016( 14:1عبر إ�طال�ا،" مجلة دراسات المهاجر�ن والالجئین،" میلینا بیلوني، "الالجئون كمغامر�ن: إر�تر�ون �سعون للهجرة 
116. 

في  ى أجل غیر مسمىخلقت الخدمة الوطن�ة غیر ال ؛ منظمة العفو الدول�ة، "هار�ون من الجند�ة فقط: لماذا2015؛ ص�حة 2013.   كیبر�ب 81
 اخل�ةاجرون أم الجئون؟ الدوافع الدكجیتل ترونفول. "مه�اس هولم روسبیرج و ؛ اندر 2015ول إر�تر�ا جیًال من الالجئین." د�سمبر/كانون األ

-www.udi.no/globalassets/global/forskning. (2017والخارج�ة للهجرة من إر�تر�ا." معهد القانون الدولي والس�اسة، فبرایر/ش�اط 
fou_i/asylmottak/migrants-or-refugees-internal-and-external-drivers-of-migration-from-eritrea.pdf  تم

) كلیر كومینجز، وجول�ا �اسیتو، دیلیتا كورو، ومالتا 2017)؛ (معهد القانون الدولي والس�اسة 2017أغسطس/آب  17الحصول عل�ه بتار�خ 
 2015ة، د�سمبر/كانون الثاني فور�ستي، "لماذا یتنقل الناس: فهم دوافع وٕاتجاهات الهجرة إلى أورو�ا." معهد التنم�ة الدول�

)www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10157.pdf  18تم الحصول عل�ه بتار�خ 
 .35-34، 2016ورو�ا." مجلة الهجرة القسر�ة، ینایر/كانون الثاني أى )؛ موقوس او. برهین، "فهم لماذ یذهب اإلر�تر�ون إل2017أغسطس/آب 

http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11336.pdf
http://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asylmottak/migrants-or-refugees-internal-and-external-drivers-of-migration-from-eritrea.pdf
http://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/asylmottak/migrants-or-refugees-internal-and-external-drivers-of-migration-from-eritrea.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10157.pdf
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إلى توض�ح لماذا �ستمر اإلر�تر�ون في مغادرة وطنهم بهذه األعداد الكبیرة، واالستجا�ة األكثر مالئمة والتي ین�غي 
 تجاه محنتهم. �يتحاد األورو من الدول المجاورة، وكذلك اإل صدرأن ت

نهم �غادرون بالدهم إوء المعاملة ببالدهم، أم إن مسألة ما لو كان اإلر�تر�ون "مدفوعون" للهرب نتیجة لإلضطهاد وس
ن الفرق بین العوامل أي محل نقاش كبیر. وعلى الرغم من �سبب "عوامل الجذب" في الدول المجاورة وفي أورو�ا، ه

غلب الدراسات التجر�ب�ة تؤكد على دور األولى في س�اق إر�تر�ا. ون واضحًا، إال أن أ كنادرًا ما �"الدافعة" و "الجاذ�ة" 
 �حاجج كیبر�ب،وكما 

والالجئین اإلر�تر�ین �عد  الس�اسي فرار عشرات اآلالف من اإلر�تر�ین من طالبي اللجوء أن على الرغم من
التفاعل بین عوامل س�اس�ة واقتصاد�ة واجتماع�ة و�یئ�ة متشا�كة �شكل ال ینفصم، وانتهاكات  سبَّ�هاالستقالل قد 
خرى، إال أن الدوافع الحق�ق�ة أ ة أو متصورة في أماكن�ق�ق، وكذلك توٌق قوي لإلفادة من فرص ححقوق اإلنسان

 رفاه�ةو لتنمو�ة على سبل ع�ش �كیلو ا-ظلت هي اآلثار الضارة وغیر المحددة للخدمة الوطن�ة وحملة واراساي
  82وأسرهم. مجندینال

ي �استمرار أن سجل إر�تر�ا السيء في مجال حقوق اإلنسان �مثل سب�ًا رئ�س�ًا عِ وظلت منظمات حقوق اإلنسان تدَّ 
�أن "الرغ�ة  2015في العام  للهجرة الجماع�ة من البالد. فعلى سبیل المثال حاججت منظمة هیومان رایتس ووتش

في الهروب من الخدمة العسكر�ة هو دافع من الدوافع الرئ�س�ة للفرار من إر�تر�ا،" كما وجدت دراسة أجرتها منظمة 
ص�حة في نفس العام �أن عوامل الدفع الرئ�س�ة تشمل التجنید العسكري (�ما في ذلك استخدام البنات والشا�ات 

لخدمة الوطن�ة)، والزواج الم�كر، وممارسات العمل القاس�ة، والجوع، واإلضطهاد الدیني كمستعبدات جنس�ًا أثناء ا
مم المتحدة ا مفوض�ة األهذا الرأي، الذي ساندته النتائج التي توصلت إلیهوهنالك إجماع حول  83وانعدام حر�ة الحركة.

لین ؤو أن المس 2016ر في یونیو/حز�ران حقوق اإلنسان في إر�تر�ا. إذ رأت المفوض�ة في تقر�رها المنشو  تحقیق حوللل
اإلر�تر�ین "أرتكبوا، ومازالوا یرتكبون، جرائم االستع�اد، والسجن، واإلخفاء القسري، والتعذیب، واألعمال المهینة األخرى، 

 الجئون. ة كبیرة من الفار�ن اإلر�تر�ین همعتبر هذا ال�حث أن نس�وفي الواقع، � 84واإلضطهاد، واالغتصاب، والقتل."

ومنطقة القرن األفر�قي. إتجاهات حركة الناس من إر�تر�ا  وقد سعى ال�احثون كذلك إلى كشف وشرح المنطق وراء
یر النظام�ة وهناك مجموعة معتبرة من ال�حوث التي تستكشف الطرق التي یتخذها المهاجرون واألنماط العامة للهجرة غ

 85وطرق عملهم المشتركة وه�اكلهم. اعن ش�كات تهر�ب ال�شر واالتجار بهم التي تعمل داخله في المنطقة، فضالً 

 
 .645، 2013.   كیر�ب  82
 .2017. وقد توصلت دراسات متعددة أخرى إلى نفس الشيء. إنظر، على سبیل المثال، معهد القانون الدولي والس�اسة، 2016.   ص�حة  83
یونیو/حز�ران  A/HRC/32/CRP.1 ،8وضاع حقوق اإلنسان في إر�تر�ا." ألتحقیق حول .   مجلس حقوق اإلنسان، "النتائج المفصلة للجنة ا 84

2016) .www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_32_CRP.1_read-only.pdf  تم
 ).2017سبتمر/أیلول  15بتار�خ  االحصول علیه

الالجئون والرشایدة: تهر�ب ال�شر واالتجار فیهم من إر�تر�ا إلى السودان ومصر". المفوض�ة السام�ة لشئون الالجئین، قضا�ا .   ر�تشل همفر�س، " 85
 2تم الحصول عل�ه بتار�خ  www.refworld.org/docid/5142d9692.html. (254�حوث الالجئین، ورقة �حث رقم جدیدة في 

من القرن األفر�قي إلى لیب�ا  رةص: إتجاهات الهجرة المختلطة المعا)؛ سكرتار�ة الهجرة اإلقل�م�ة المختلطة، "الذهاب غر�اً 2017أغسطس/آب 
. 2014وأورو�ا." یونیو/حز�ران 

)www.regionalmms.org/images/ResearchInitiatives/Going_West_migration_trends_Libya_Europe_final.pdf  تم

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIEritrea/A_HRC_32_CRP.1_read-only.pdf
http://www.refworld.org/docid/5142d9692.html
http://www.regionalmms.org/images/ResearchInitiatives/Going_West_migration_trends_Libya_Europe_final.pdf
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ضد المهاجر�ن أثناء على وجه التحدید على انتهاكات حقوق اإلنسان  كذلكوفي هذا الس�اق، ركزت عدة دراسات 
 86.رحالتهم من المنطقة وداخلها

مقابلة مع إر�تر�ین �ع�شون في إثیو��ا، والسودان  67تم إجراء خالل مسار ال�حث، 
 وأورو�ا

�التعاطي تحدیدًا مع اإلطار الس�اسي الذي أنشاته عمل�ة الخرطوم. إنه یركز إن هذا ال�حث یبني على هذه المواد 
ه التجارب في س�اقاتها إنه �ضع هذ .وعمل�ات إتخاذهم القرار وهم في الطر�ق �ون الرحالت التي �قوم بها اإلر�تر  على

في داخل التدابیر التي اتخذتها الدول في المنطقة، �التعاون مع فاعلین إقل�میین ودولیین، لمكافحة االتجار �ال�شر 
 وتهر�بهم على نحو أكثر فاعل�ة.

استخدام خارطة تم و  مقابلة مع إر�تر�ین �ع�شون في إثیو��ا، والسودان وأورو�ا. 67تم إجراء خالل مسار ال�حث،  
مقابلة كمرشد للمقابالت. وقد ُسئل الناس عن الخ�ارات المختلفة التي واجهوها في نقاط مختلفة في رحلتهم؛ كیف 
إتخذوا قرار االنتقال (في المقام األول، و�عد ذلك التحرك إلى األمام)؛ وسائل االنتقال والمكان الذي �قصدونه؛ 

 ها.اص والمؤسسات التي تفاعلوا معخواألش

وقد كان أمن الذین أجروا المقابالت والذین ُأجر�ت معهم المقابالت ذات أهم�ة قصوى في كل مراحل العمل�ة. ومن 
تفق على أنه لن �قدم في التقر�ر سوى الحد األدنى من التفاصیل أُ لذین شاركوا على إخفاء أسمائهم، أجل طمأنة كل ا

ي ُأجر�ت في أورو�ا، شمل ذلك عدم ذكر إسم الدولة المحددة التي كان المتعلقة �المقابالت. وفي حالة المقابالت الت
یر من اإلر�تر�ین حتى �عد مؤشر إلى الخوف الذي �ع�شه الكثوهو  معه المقابلة.�ع�ش فیها الشخص عندما ُأجر�ت 

التفصیل لدرجة إن هذا —، ومن الترحیل المحتمل�ال�شر الخوف من حكومتهم، ومن المتاجر�ن—م بالدهمهمغادرت
أُعتبر خطرًا. في إثیو��ا وأورو�ا، تم إجراء أغلب المقابالت بواسطة إر�تر�ین بلغة الت�قر�نقا؛ وفي السودان، قام �احث 

 دعت الضرورة. المقابالت، �مساعدة مترجم متى سوداني بإجراء

 
)، "االتجار �ال�شر وتهر�بهم في طر�ق ISSP)؛ مؤسسة ساهان و�رنامج إ�قاد للقطاع األمني (2017أغسطس/آب  18الحصول عل�ه بتار�خ 

-www.sahan.eu/wp. (2016ال�حر االب�ض المتوسط المركزي." فبرایر/ش�اط -القرن األفر�قي
content/uploads/HST_Report_FINAL_19ii2016.pdf  2017)؛ ر�تانو وآخرون 2017أغسطس/آب  18تم الحصول عل�ة في. 

وسكرتار�ة الهجرة اإلقل�م�ة المختلطة، "تهر�ب المهاجر�ن في القرن األفر�قي: االقتصاد الس�اسي ومخاطر الحما�ة."  2014.   هیومان رایتس ووتش  86
. 2013یونیو/حز�ران 

)www.regionalmms.org/images/ResearchInitiatives/Migrant_Smuggling_in_the_Horn_of_Africa_and_Yemen._r
eport.pdf  ة في وسط ال�حر و : فشل الس�اسات األور كاملةظمة العفو الدول�ة، "عاصفة )؛ من2017أغسطس/آب  18تم الحصول عل�ه��

 5تم الحصول عل�ه في  /www.amnesty.org/en/documents/eur03/6655/2017/en. (2017یولیو/تموز  6سط." األب�ض المتو 
 ).2017أكتو�ر/تشر�ن األول 

http://www.sahan.eu/wp-content/uploads/HST_Report_FINAL_19ii2016.pdf
http://www.sahan.eu/wp-content/uploads/HST_Report_FINAL_19ii2016.pdf
http://www.regionalmms.org/images/ResearchInitiatives/Migrant_Smuggling_in_the_Horn_of_Africa_and_Yemen._report.pdf
http://www.regionalmms.org/images/ResearchInitiatives/Migrant_Smuggling_in_the_Horn_of_Africa_and_Yemen._report.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/eur03/6655/2017/en/
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 إخت�ار افتراضات الس�اسة على ضوء الحقائق الواقع�ة

تحاد ر�حة في إطار س�اسة الهجرة في اإلات المبینة أعاله، والتي هي ضمن�ة أو صرض النتائج في ضوء االفتراضعْ تُ 
 منها. األورو�ي التي تشكل عمل�ة الخرطوم جزءاَ 

 الدوافع الس�اس�ة

حدى الفرض�ات األساس�ة  في إطار س�اسة الهجرة في اإلتحاد األورو�ي هي أن مؤسسات الدول األفر�ق�ة تفتقر إإن 
إدارة الهجرة. ولذلك، فإن إحدى السبل لمعالجة ذلك هي تعز�ز قدراتها من خالل "ت�ادل المعلومات إلى القدرة على 

والتدر�ب المركز و�ناء القدرات والمساعدة الفن�ة وت�ادل أفضل الممارسات ..." وكذلك من خالل المساعدة "في تحسین 
 87".هجرةال إدارة بناء القدرات الوطن�ة في مجال

ة ب�ساطة مما یؤدي إلى نهج أن الدول األفر�ق�ة ضع�فة في األساس، أو فاشلة، أو غائ� تراض هوومؤدى هذا االف
قوي استنادًا إلى حجة أنك إذا قمت بتقو�ة القوانین والمؤسسات، فإنك سوف تحل المشكلة. ومع ذلك، فإن  براغماتي

موجودة في ح�اة الناس فحسب (حتى لو  هذا النهج ال �عترف �الطرق العدیدة التي ال تكون فیها مؤسسات الدولة
كانت هذه المؤسسات تعمل �طر�قة تعسف�ة وغیر رسم�ة)، ولكنها تسهم كذلك في انتهاكات حقوق اإلنسان والتشرد، 

 88بل ور�ما تكون متواطئة في والتهر�ب واالتجار �ال�شر.

عمل�ة الخرطوم انتقادات شدیدة من المجتمع المدني وأجزاء من وسائل اإلعالم التي حذرت من  واجهتمنذ البدا�ة، 
في انتهاكات حقوق  اً تحاد األورو�ي متواطئع�ة في القرن األفر�قي، وتجعل اإلأنها قد تعزز في الواقع قدرة الدول القم

تحاد األورو�ي ثیرون �شعرون �القلق ألن سمعة اإلاإلنسان وفي تحالف مع الدول التي تخلق الهجرة القسر�ة. وكان الك
 89الهجرة. ةفي مذ�ح افي خطر التضح�ة به تلحقوق اإلنسان كانمع�ار�ًا �اعت�اره حامًال 

 ؟مغادرة إر�تر�ا: الهروب من األذى

إن نتائج هذا ال�حث، مدعومة ب�حوث سا�قة، تؤكد المدى الذي تملك ف�ه الدولة اإلر�تر�ة وجودًا قو�ًا سال�ًا في ح�اة 
ئلوا عن سبب مغادرتهم إر�تر�ا، أشاروا �شكل متكرر إلى أن الدولة الذین أجر�ت معهم مقابالت حینما سُ أن الناس. إذ 

تهم. ول�س من المستغرب أن یتحدث الناس عن "الخدمة العسكر�ة ألجل اإلر�تر�ة هي المحرك اله�كلي وراء مغادر 

 
. 4، 2014نوفمبر/تشر�ن الثاني  28القرن األفر�قي للهجرة)، روما، -األورو�ي .   إعالن المؤتمر الوزاري لعمل�ة الخرطوم (م�ادرة طر�ق اإلتحاد 87

)http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf  تم
 ).2017سبتمبر/أیلول  28الحصول عل�ة بتار�خ 

: المشاركة الخارج�ة لإلتحاد ، ال س�ما في س�اق السودان، إنظر لوتز او�ت ومحمد عبدالسالم �ا�كر، "مراق�ة الهجرة في الخرطومألمثلة إضاف�ة.    88
 .2017األورو�ي وحما�ة حقوق اإلنسان في القرن األفر�قي"، مجلة دراسات اللجوء االستقصائ�ة ر�ع السنو�ة، 

سودان، السودان�ة." مجموعة كل األحزاب البرلمان�ة للسودان وجنوب ال-حول مستقبل العالقات البر�طان�ة قيمشاركة وراء المركز: تقر�ر تحق.   "ال 89
تم  www.hurriyatsudan.com/wp-content/uploads/2017/02/APPG-Sudans-report-Feb-17.pdf. (2017فبرایر 

 ).2017مارس/آذار  3الحصول عل�ه بتار�خ 

http://italia2014.eu/media/3785/declaration-of-the-ministerial-conference-of-the-khartoum-process.pdf
http://www.hurriyatsudan.com/wp-content/uploads/2017/02/APPG-Sudans-report-Feb-17.pdf
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�ع�ش اآلن في أورو�ا إنه ال یر�د نفس مصیر إخوته:  عاماً  18غیر مسمى" كسبب رئ�سي. وقال رجل یبلغ من العمر 
 90".خذ أشقائي األكبر إلى معسكر الج�ش ولم �عودوا أبداً "أُ 

كیف �مكنني العودة  .ةأنا ممرضة محترفة، فأنا لست جند�في الخرطوم: " وقالت امرأة إر�تر�ة تعمل اآلن كممرضة
عتقل ألنه رفض أُ نودًا... ثم سمعت أن أحد زمالئي إلى المعسكرات مرة أخرى؟ الحكومة تر�د منا جم�عًا أن نكون ج

سجنه: وأوضح رجل �ع�ش في أد�س أ�ا�ا أنه غادر �عد  91".لذلك عرفت أنني ال أستط�ع ال�قاءالخدمة العسكر�ة، 
ك مما �سبب تجلط ن قمت بإطالة إجازتي دون إذنهم ... یر�طون ذراع�ك من خلف ظهر أ"لقد ُسجنُت وُعوقبُت �عد 

 92آخرون ممن تحدثوا عن السجن والتعذیب على ید السلطات. هذه �األیدي ". وقد كرر قصته اتالدم و�سبب إصا�

 ئي األكبر إلى معسكر الج�ش ولم �عودوا أبداً ُأخذ أشقا

وقد وصف الش�اب مرارًا وتكرارًا كیف أنهم في اللحظة التي تلقوا فیها رسالة تطلب منهم بدء الخدمة العسكر�ة قد 
عسكري. رسلت إليَّ رسالة... مفادها أنه یتوجب عليَّ مغادرة المنزل للتدر�ب القرروا المغادرة. وكما قالت أمرأة شا�ة، "أُ 

 عن ك�ف�ة وصول الج�ش إلى منازلهم �حثاً  كثیرون  آخرون  وتحدث 93".الوقت الذي قررت ف�ه مغادرة بلديهذا هو 
كما قال شاب واحد �ع�ش و ٕاذا تم الق�ض علیهم، یتم إرسالهم إلى السجن. و من الخدمة الوطن�ة:  متخفینعن أشخاص 

. ونتیجة لذلك، كانت هجرت مهمتي في الج�ش لرعا�ة أشقائي األصغر سناً  ولذاي ااآلن في أد�س أ�ا�ا، "توفي والد
وفي خاتمة بئ نفسي في منزل أقار�ي. أخعتقالي. كل لیلة، كنت العني  �حثاً  بیتناإلى  الشرطة العسكر�ة تأتي دائماً 

 94، قررت مغادرة بلدي للهروب من االعتقال".المطاف

هنالك رقا�ة مشددة على الحدود مما �ستلزم استخدام المهر�ین  أندرة البالد، و جة إلى تصر�ح لمغاوحق�قة أن الناس �حا
الناس أنهم یتعرضون  و�علم ُمَكلِّفون  إن المهر�ینإلى مستو�ات قمع الدولة في ح�اة الناس.  أكثرللمغادرة، �شیر 

 المهرب جزءاً  ور�ما یتضح أنالمقابلة: "...  ممعه واحد ممن ُأجر�تللخطر عندما �ستخدمون خدماتهم. وكما قال 
المخاوف حول السالمة. وكما  ُینهيالبالد ال  كُ وعالوة على ذلك، ترْ  95".في ورطة حقاً  وعندئٍذ تكون من الحكومة. 

قال الشاب نفسه: "أنا اآلن عاطل عن العمل. ال أستط�ع دعم نفسي وأشقائي في المنزل. أنا قلق على سالمتهم طوال 
 96".�سبب ما فعلته یالحقهمد األمن قجهاز  –الوقت 

 
 .2014. غادر إر�تر�ا في عام 2017مع رجل إر�تري، أورو�ا، یولیو/تموز .   مقابلة  90
 .2015. غادرت إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع إمراة إر�تر�ة، السودان، یونیو/حز�ران  91
 .2015. غادر إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع رجل إر�تري، أد�س أ�ا�ا، إثیو��ا، یونیو/حز�ران  92
 .2016. غادرت إر�تر�ا في عام 2017مقابلة مع إمراة إر�تر�ة، أد�س أ�ا�ا، إثیو��ا، مایو/أ�ار .   93
 .2014. غادر إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع رجل إر�تري، أد�س أ�ا�ا، إثیو��ا، یونیو/حز�ران  94
 .2015إر�تر�ا في عام . غادر 2017.   مقابلة مع رجل إر�تري، الخرطوم، السودان، یولیو/تموز  95
 .2014. غادر إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع رجل إر�تري، أد�س أ�ا�ا، إثیو��ا، یونیو/حز�ران  96
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 ور�ما یتضح أن المهرب جزءًا من الحكومة. وعندئٍذ تكون حقًا في ورطة

 ؟الدول المجاورة عند عبور الحدود بواسطةالحما�ة المقدمة 

هناك افتراض إضافي مفاده أن الدول المجاورة إلر�تر�ا هي، على األقل من حیث المبدأ، قادرة على توفیر الحما�ة إن 
لمن �غادرون إر�تر�ا. ومع ذلك، فإن الس�اق الجیوس�اسي �عني أنه من غیر المرجح أن �كون هذا هو الحال، نظرًا 

وفي �عض الحاالت، عدم احترام س�ادة القانون. إن االستق�ال الذي یتلقاه  -للمصالح المتعددة التي هي في الواقع 
 في هذا الصدد. الناس على الحدود المختلفة مع إر�تر�ا �كشف الكثیر

و�ینما كان ینظر إلى مغادرة إر�تر�ا على أنها خطیرة للغا�ة، ف�مجرد عبور الحدود، ت�اینت ك�ف�ة استق�الهم من قبل 
 "عندما عبرتُ  :سیئاً  تلقوا استق�االً  أنهم حرس الحدود المختلفین. فأولئك الذین وصلوا أوًال إلى جیبوتي سردوا كیف

أن أذهب إلى  �عد ذلك بوتیون. عاملوني �سوء شدید. أخذوني إلى سجن للتحقیق. لذا قررتالحدود، رآني الجنود الجی
 97إثیو��ا ".

وعلى النق�ض من ذلك، تحدث جم�ع الذین عبروا إلى إثیو��ا عن استق�ال إیجابي من قوات حرس الحدود. ومرة 
وعلى كل حال، سوف لن �كون من المفاجئ  أخرى، ل�س هذا من المستغرب نظرًا لتار�خ الصراع بین إر�تر�ا وٕاثیو��ا.

لحرس الحدود اإلثیو�ي أن شخصًا ما یر�د أن �فر من إر�تر�ا. وكما قالت إحدى النساء: "التقینا الجنود اإلثیو�یین 
�حرارة. سألونا لماذا وكیف عبرنا، ا بنا إلیهم �أنفسنا ... تعاملوا معنا �شكل جید ورحبو  ٕاتجهناعلى طول الطر�ق، و 

الكثیر من األشخاص الذین ًأجر�ت معهم هذه وقد كرر قصتها  98الذین ساعدنا، ثم أرسلونا إلى مخ�م الالجئین".ومن 
... أبلغوني �الحقوق التي أملكها كالجئ  وخبزاً من الشاي  اً مقابالت:" لقد عاملوني �شكل جید للغا�ة. أعطوني كو�

بید أنهم و�عده:  2014أولئك الذین عبروا الحدود قبل عام  بین اً �س�ط اً كان هناك اختالف 99".ني إلى المخ�مو وأخذ
 �شكل جید. جم�عهم أ�انوا أنهم ُعوملوا

 وخبزاً من الشاي  اً وني كو�أعطَ 

حتى رجل كان یرتدي زي الج�ش اإلر�تري تم استق�اله �شكل جید: "عندما وصلنا إلى سفح الجبل، رآنا الجنود و 
لطر�ق. لهم؛ فالعدید من الجنود اإلر�تر�ین مثلنا قد جاءوا إلیهم �استخدام نفس ا جدیداً  اإلثیو�یون ... لم �كن حادثاً 

لمدة ثالثة أ�ام ووصلوا  عن القادمین الجدد. أعطونا الماء والغذاء. �عد ذلك، أخذونا �س�ارتهم ی�حثون لذلك، فهم دومًا 
فحص]. وأخیرًا، إلى مخ�م هیتساتس ونا [مركز قأ�ا-یومین. ثم، أرسلُت إلى إندا رات لمدةققینا في أد�رات. �قإلى أد�

 100لالجئین.
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و�النس�ة إلى الذین عبروا إلى السودان، تحدث ال�عض عن استق�ال إیجابي من حرس الحدود. وقال رجل، وهو اآلن 
 في كسال في شرق السودان، إنه سافر مع عدد من األصدقاء لمدة خمسة أ�ام للعبور من إر�تر�ا إلى السودان: "كانت
خطتنا الوحیدة هي تجنب المناطق العسكر�ة أو الشرطة [اإلر�تر�ة]...وفور عبور الحدود، أوقفتنا الشرطة السودان�ة. 

ا إلى مخ�م أخذونا إلى مكان مع العدید من اإلر�تر�ین اآلخر�ن، ثم أخذونا إلى منظمة سودان�ة حیث سجلونا وأخذون
تأخذك إلى معسكرات طة السودان�ة على الحدود سوف تساعدك و واستمر في القول إن:" الشر  101ارب لالجئین ".قش

في معاملة الناس على الحدود  2014مرة أخرى، لم �كن هناك أي تغییر واضح قبل و�عد عام و ". األمم المتحدة
 .102السودان�ة

 الشرطة السودان�ة على الحدود سوف تساعدك وتأخذك إلى معسكرات األمم المتحدة

عن الخطر على الحدود بین إر�تر�ا والسودان، حیث من المعروف أن الرشایدة ینشطون فیها، غیر أن آخر�ن تحدثوا 
وتحدثوا عن خوفهم من مقابلة حرس الحدود "السیئ" الذي قد �كون متواطئًا في ب�عهم للمتاجر�ن. وقالت إحدى النساء، 

ان، إنها قابلتهم، ولكن كانت ذكرى اللقاء عما إذا كانت قد قابلت أي حرس حدود عند دخولها إلى السود عندما ُسئلْت 
رجل آخر عن ك�ف�ة حما�ة السلطات السودان�ة لهم  وتحدثصادمة جدًا �النس�ة لها �حیث لم تستطع التحدث عنها. 

ى الرشایدة أو المتاجرون �ال�شر. لكننا تمكنا من الهروب إل لُ ق�ائ عثر علینارشایدة: "عندما وصلنا إلى كسال، المن 
إلى مخ�م المفوض�ة السام�ة لالجئین". وأشار آخرون إلى خوف  وهم أخذونا، ن أعضاء األمن السودانيحیث كا

 .متزاید من االعتقال من قبل السلطات السودان�ة والترحیل

�صل  سوف و�التالي، فإن الت�این في التجارب �شیر إلى المتغیرات المتعددة التي تؤثر على ما إذا كان شخص ما
�أمان عبر الحدود إلى السودان أم ال. فالسلطة التي یتمتع بها فرد حرس الحدود لتسهیل رحلة شخص ما أو اإللقاء 

لي على الحدود قش أدناه، فإن أي روا�ات إیجاب�ة حول استق�الهم األوَّ ننا�ه في أضرار، كبیرة. وعالوة على ذلك، وكما 
 داخل البلد. �مجرد أن أص�حواعلى أیدي قوات األمن  اتلقوه التي �المعاملةسرعان ما قو�لت 

�اإلضافة إلى ذلك، وصف األشخاص الذین أجر�ت معهم مقابالت ممن وصلوا إلى أورو�ا كیف أنهم شاهدوا المهر�ین 
�قدمون المال إلى حرس الحدود عندما عبروا الحدود من السودان إلى لیب�ا: "كانت هناك نقطة تفت�ش [حیث كان 

إلیهم ... أنا  المال�عض  األشخاص الذین أخذونا �س�اراتهم إلى لیب�ا، دفع نارتدون زي الشرطة] عندما عبر اس یالن
 103".ٕاال فإنهم كانوا سیجعلونا ندفعهاال أعرف كم دفعوا. یجب أن �كون مبلغًا زهیدًا من المال. و 

جر�ت معهم مقابالت مع حرس الحدود بین تلقي المساعدة والحما�ة، ولذلك، تراوحت تجر�ة األشخاص الذین أُ 
 عمل یبدو أن سلوك حرس الحدودلحد كبیر . و �ال�شر جر�نامشاركتهم في ب�ع األشخاص إلى المتإلي وتجاهلهم، 

لذین لإصالح هذه االستجا�ة لضمان توفیر حما�ة موحدة ضمان وال �عكس س�اسة عامة. وس�كون من الصعب  فردي
في  تساقیتطلب فهم الوضع. هل عدم اال ال س�ما الالجئون. إن فهم ك�ف�ة التعامل مع هذا األمر -الحدود  عبرون �
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االستجا�ة نتیجة لس�اسة حكوم�ة تسمح �السلطة التقدیر�ة؟ أم أنه نتیجة لعدم القدرة على تطبیق مع�ار حكومي؟ وفي 
 اء القدرات �صورة م�اشرة هو استجا�ة مجد�ة أم ال.هذا الس�اق، هناك تساؤالت جد�ة �شأن ما إذا كان بن

 ؟األس�اب الجذر�ة

فكرة أن الحصول على فرص العمل  وتحاد األورو�ي هاعتمدت عل�ه س�اسات الهجرة في اإلإن االفتراض اآلخر الذي 
وسبل الع�ش و "التنم�ة المستدامة" س�حد من الهجرة من أفر�ق�ا، على الرغم من أن معظم وثائق الس�اسات تعترف 
�أن الهجرة هي نتیجة لمز�ج من العوامل االجتماع�ة واالقتصاد�ة والس�اس�ة �ما في ذلك الصراعات العن�فة. وفي حین 

هذا  أنإال �حق�قة أن عوامل التشر�د في المنطقة س�اس�ة،  على المستوى الخطابي هناك اعترافاً أنه من المؤكد أن 
 . عندما یترجم الخطاب إلى أنشطة برامج�ةل تماماً یزو ضعف أو �ما  غال�اً  الجانب "الس�اسي"

المستدامة في بلدان المنشأ على سبیل المثال ال الحصر، وفقًا إلعالن روما، تركز عمل�ة الخرطوم على "تعز�ز التنم�ة 
والعبور من أجل معالجة األس�اب الجذر�ة للهجرة غیر النظام�ة". وعلى الرغم من أن هذه األس�اب الجذر�ة غیر 

عالج من خالل "الجهود الرام�ة إلى القضاء على الفقر وتحقیق األهداف اإلنمائ�ة تُ  سوف وضح أنهامناقشة، إال أنه یُ 
 104لأللف�ة".

أن تعالج مسألة الهجرة في الحاالت التي  من غیر المرجح ة أوجه القصور في التنم�ةمعالج نأف من ذلك،على الرغم 
ال تكون فیها العوامل االقتصاد�ة هي الدوافع الرئ�س�ة للهجرة. إذ إن تصور الحركة عبر الحدود في القرن األفر�قي 

من المرجح كذلك  وٕانما من الناح�ة التجر�ب�ة فحسب، مةلالستدا أمرًا غیر قابل" ل�س ةفي األساس "طوع� اعلى أنه
أن یؤدي إلى نتائج عكس�ة من منظور الس�اسات. و�دون االعتراف �مشاكل الحوكمة أو التمییز التي تؤثر على التقدم 

 الفوارق  حوال، سوف تز�داأل، وفي أسوأ في أفضل األحوال إال جزئ�اً المشكلة االقتصادي، فإن أي حلول لن تعالج 
أنه في حین أن القمع الس�اسي والفقر هما محركان وال صلة لهما،  ، یبدو واضحاً . وفي حالة إر�تر�ا تحدیداً واالجحاف
 قمع الس�اسي هو القض�ة المه�منة.یبدو أن ال

وفي حین أنه من المؤكد أن هناك اعترافًا على المستوى الخطابي �حق�قة أن عوامل 
إن هذا الجانب "الس�اسي" غال�ًا ما �ضعف أو یزول  التشر�د في المنطقة س�اس�ة، إال

 تمامًا عندما یترجم الخطاب إلى أنشطة برامج�ة

ل عن أي مشاركة ذات مغزى َص فْ ولذلك فإن قضا�ا االتجار �ال�شر وتهر�بهم واالستجا�ات المؤسس�ة لها غال�ًا ما تُ 
ألصل�ة في المقام األول ولجوءهم إلى الهجرة غیر م �أس�اب مغادرة الناس بلدانهم امع الس�اق الس�اسي الذي �سلِّ 

النظام�ة؛ وتجر�تهم في المنفى. وفي حین تلعب العوامل االجتماع�ة واالقتصاد�ة دورًا هامًا في دفع الهجرة، فإن 
اقتصاد�ة. إن مثل هذه الروا�ات تخفي العوامل األساس�ة  -الهجرة غیر النظام�ة ككل ل�ست مجرد ظاهرة اجتماع�ة 

 من خالل تعز�ز التنم�ة االجتماع�ة واالقتصاد�ة. فقطخرى التي تدفع الهجرة والتي ال �مكن معالجتها األ
 

 .4. إعالن روما،  104
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وحتى عندما �كون االقتصاد هو المحرك الرئ�سي، فإن االفتراض �أن تقد�م المساعدات سوف �قلل من الهجرة هو 
مشكلة. إذ ال تزال األدلة التجر�ب�ة التي تثبت وجود صلة بین المعونة اإلنمائ�ة وخفض الهجرة ضع�فة. إن تصور 

ة ضیق جدًا، وف�ه مخاطرة التقلیل من أثر العوامل النقص في التنم�ة والفرص االقتصاد�ة كأس�اب رئ�س�ة للهجر 
لهجرة �أن االتفسیرات التقلید�ة على خالف صح�ح: "ال هو �الفعل �أن العكس حاججاألخرى. والواقع أن ال�عض قد 

التنم�ة بدافع من عمل�ات تحدث الهجرة المتزایدة من أفر�ق�ا  فإنه یبدو أن الفقر والعنف والتخلف، أساساً  سببهااألفر�ق�ة 
 105".من المرجح أن �ستمر في المستقبل تجاهإوالتحول االجتماعي التي زادت قدرات األفارقة وتطلعاتهم للهجرة، وهو 

وأخیرًا، من المهم أن نفهم أن االعت�ارات االقتصاد�ة والس�اس�ة �مكن أن تكون متشا�كة �عمق. و�مكن استخدام التدابیر 
 ن، و�مكن أن �كون للقرارات الس�اس�ة السیئة أثرًا كارث�ًا على االقتصاد.االقتصاد�ة ضد المعارضین الس�اسیی

 ؟س�اس�ةأم دوافع اقتصاد�ة 

 الدوافع ه �ستحیل الفصل بینإن التأكید الزائد على الدوافع االقتصاد�ة للفرار تفنده كذلك المقابالت التي تدل أن
. وعلى وجه االقتصاد�ة هي في طب�عتها س�اس�ة �شكل مكثفالدوافع   و�ع�ارة أخرى، - والس�اس�ة االقتصاد�ة

. وكما ضعفاء اقتصاد�اً بال شك التحدید، في الس�اق اإلر�تري، الخدمة العسكر�ة إلى أجل غیر مسمى تجعل الناس 
حتى  في الخدمة العسكر�ة إلى أجل غیر مسمى، وكانت عائلتي تتضور جوعاً  ضعتكنت قد وُ قال أحد الرجال: "

 106".نتیجة لذلك الموت

، وتحسین تعل�مهم أو الحصول على طل�ًا للرزق عن المغادرة  من ُأجر�ت معهم مقابالتومرة تلو األخرى، تحدث 
دت الحاجة اله�اكل الس�اس�ة التي ولَّ تكمن المساعدة الطب�ة. ولكن تحت سطح هذه الدوافع القر��ة من الهجرة كانت 

العوامل التي تدفع الناس إلى ترك أسرهم  تعقدل المثال، أشار رجل إلى االقتصاد�ة في المقام األول. فعلى سبی
 قال: وقد. وث�قاً  ومنازلهم، حیث ترت�ط الس�اسة واالقتصاد ارت�اطاً 

كان والدي في الخدمة العسكر�ة منذ أن تملكت القدرة على التذكر. كان یرسل لنا القلیل من المال، والدتي ال 
شقائي الذهاب إلى المدرسة. اخت�أت من السلطات لمدة عامین عندما بدأوا ألة لي و تعمل. كان من الصعب �النس�

�عض األصدقاء الذین كانوا على استعداد للمغادرة وغادرت  في االتصال بي لقضاء خدمتي الوطن�ة. ... وجدتُ 
 107معهم. قامت السلطات المحل�ة �احتجاز أمي لعدة أساب�ع.

راب أن تغادر إذ أص�ح زوجها محتجزًا، ولم تتمكن من إعالة طفلها قفي مخ�م ش ب على إمرأة كانت تع�شوقد توجَّ 
وكما قال رجل آخر، "إن فكرة مغادرة البلد تبدأ عند التوقف عن الذهاب إلى المدرسة. وهذه هي النها�ة  108�مفردها.

تعبیر �ستخدم فاس]. وآي! [ج�المعروفة ب في إر�تر�ا. ال تعل�م، ال وظ�فة، الخدمة العسكر�ة، عمل�ات المداهمة [
 إن هذا االقت�اس یوضح مدى ارت�اط المحركات "الس�اس�ة" و "االقتصاد�ة". 109عن اإلح�اط] ". للتعبیر
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أي نهج للس�اسة العامة أو التدخل البرنامجي الذي �فصل بین الدوافع انطواء  �كون من المحتملومن المنطقي إذن أن 
على مخاطر  -�اط بین االثنین أو �غض الطرف عن االرت -االقتصادي لهذه الدوافع الس�اس�ة للنزاع والقمع عن األثر 

هائلة: ومخاطر الحما�ة �النس�ة للذین هم متنقلون، ومخاطر كبیرة تمس سمعة الذین �قدمون المساعدة. وهذه الحجة 
 بیئة الس�اسة المتعلقة �الالجئین.بلدان المنشأ و�لدان العبور، على النحو المبین أدناه ف�ما یتعلق ب منكل على  تصدق

 إخت�ارات مستنیرة؟

قرار المهاجر�ن �التنقل.  �أس�اب ف�ما یتعلق وضعهااالفتراضات التي تم  متناقضة �شأن�اسات اإلتحاد األورو�ي إن س
عرض علیهم و�قول ال�عض إن المهاجر�ن غیر مطلعین أو مضللین، في حین �شیر آخرون إلى أن المهاجر�ن تُ 

 المعلومات الصح�حة.

وتستند العدید من الس�اسات إلى افتراض أن الناس یختارون الهجرة �شكل غیر منتظم ألنهم غیر مدركین للمخاطر 
 سوف تزود خ�ارات الهجرة القانون�ة المتاحة لهم، وأن حمالت التوع�ة المستهدفةلغیر مدركین أو  علیهاالتي تنطوي 

قلیل الهجرة غیر النظام�ة. على سبیل المثال، تهدف عمل�ة ؤدي إلى تإلیها، و�التالي ت ون فتقر �المعلومات التي �الناس 
الخرطوم إلى مساعدة "السلطات الوطن�ة في تعز�ز تدابیر الوقا�ة، مثل الحمالت اإلعالم�ة لتحسین الوعي �مخاطر 

یر نظامي أو �ستخدمون یهاجرون �شكل غ شخاصوهناك افتراض مماثل هو أن األ 110الهجرة غیر النظام�ة ..."
ولذلك كانت االتصاالت  البیروقراط�ة".غة في وم�الِ "غیر شفافة  القانون�ة "وسطاء غیر رسمیین" ألن إجراءات الهجرة
 111االستراتیج�ة استجا�ة رئ�س�ة لهذا االفتراض.

ألنهم مزودون وفي الوقت نفسه، یبدو أن هنالك س�اسات أخرى تفترض أن الناس یهاجرون �شكل غیر منتظم 
�المعلومات الصح�حة. ففي برنامج األجندة األورو��ة للهجرة، �قال إن "أحد الحوافز للمهاجر�ن غیر النظامیین هو 

وأخیرًا، هناك حجة أخرى مفادها أن  112معرفة أن نظام اإلعادة في اإلتحاد األورو�ي ... �عمل �شكل غیر كامل".
القرن األفر�قي  –تحاد األورو�ي لومات خاطئة أو مضللة: إن خطة اإلمعالهجرة مدفوعة �الز�ادة في الحصول على 

لتعرض المتزاید لوسائل اإلعالم الدول�ة لیتم تشج�عهم على الهجرة نتیجة " ، تحاجج أن الش�اب2020-2015لسنة 
 113ما ال یتم الوفاء بها". واالجتماع�ة"، مما "یز�د من التوقعات التي غال�اً 

أكثر دقة وقائمًا على األدلة. إذ  قد ال تكون خاطئة تمامًا. ومع ذلك، فهي تتطلب �التأكید فحصاً إن هذه اإلفتراضات 
زودون ل�س لكل المهاجر�ن إمكان�ة الوصول إلى المعلومات نفسها، وال كلهم �حكمون على موثوق�ة المعلومات التي یُ 

ال تأخذ في  المرت�طة بهذا االفتراضراضات بها من مصادر مختلفة بذات الطر�قة. وعلى وجه الخصوص، فإن االفت
 االعت�ار على النحو المالئم حق�قة أن قضا�ا الوصول إلى المعلومات یجب أن تدرس في ضوء المسائل األكثر تعقیداً 

 
 .3.   إعالن روما،  110
111    .GAMM COM )2011 (743 ،18  ،2011نوفمبر/تشر�ن الثاني. 
 .9نهائي،  COM )2015 (240 –.   األجندة األورو��ة للهجرة  112
استنتاجات المجلس حول خطة عمل اإلتحاد األورو�ي القرن األفر�قي  – 2020-2015اإلقل�م�ة  إلتحاد األورو�ي والقرن األفر�قيخطة ا.    113

 .COAFR 310, ACP 153, CFSP/PESC 686, DEVGEN 205, 13363/15 )2015 ،(10، 2020-2015اإلقل�م�ة 
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 في أن تأخذ في االعت�ار المتعلقة �اتخاذ القرارات والمخاطرة في س�اق التشرد القسري. و�التالي، فإنها تفشل أ�ضاً 
 .�شكل كافٍ  المهاجر�ن دور

 لمخاطر�اواضح  إدراك

على المعلومات، وطب�عة تلك المعلومات. منه �حصل الناس  َمْن الذيحول  عدیدة جوانب في الواقع، تشیر النتائج إلى
حق�قة أنهم یواجهون مخاطر كبیرة على سالمتهم. �واضح  إدراكم أن معظم الذین �سافرون لدیه ، كان واضحاً أوالً 

كانوا �فكرون في االنتقال  ممنإلى الناس في إثیو��ا والسودان  الحدیث األمر ملفت للنظر �شكل خاص عند هذاوكان 
 إلى أورو�ا عبر لیب�ا. و�مجرد أن غادر الناس إر�تر�ا بنجاح، كانت الرحلة عبر لیب�ا و�القارب إلى أورو�ا تعتبر عموماً 

 الجزء األكثر خطورة من الطر�ق.

حق�قة أنهم یواجهون مخاطر كبیرة على �واضح  إدراكمعظم الذین �سافرون لدیهم 
 سالمتهم

ختطف أُ على طول الطر�ق. �عضهم  وكما قال أحد الرجال: "أخبرني أصدقائي في أورو�ا عن التحد�ات التي یواجهونها
اثنان من أصدقائي فقدوا  دوالر أمر�كي. وتوفي آخرون في حادث س�ارة على طول الصحراء. 4,000ودفع حوالي 

وقال رجل آخر إن اثنین من أبناء عمته ماتوا في الصحراء، لكنه ذكر أنه ما زال  114ح�اتهم في مأساة المبیدوزا ".
 115یخطط لمحاولة الوصول إلى أورو�ا.

حراء وتحدث الكثیرون على وجه التحدید عن خطر الوقوع في أیدي المجرمین: "سمعت أن المهاجر�ن مهملون في الص
ومات، ئل عن مصدر هذه المعلوعندما سُ  116".كبیر مال مقابلأعضائهم لیتم ب�عها  أخذ من قبل المهر�ین أو یتم

المهاجر�ن  �عطون ال  فهممرأة، "أعرف أن الالجئین یتم اختطافهم، و��عهم، بل وقتلهم. إصدقاء". كما قالت األأجاب: "
ون عن الالجئین وٕانهم یتخل�غتصبون النساء. و . �ضر�ون و�عذبون الرجال. إنهم ما �كفي من الماء أو الغذاء أل�ام

عندما �صابون. سمعت الكثیر من األش�اء السیئة من اآلخر�ن الذین ذهبوا �الفعل ولكن ل�س لدي أي وسیلة أخرى 
 117".السفر من خالل نفس الطر�ق غیر

المنزل كنت أخطط للوصول إلى  أیهم: "عندما غادرتُ �النس�ة لل�عض، كان الخطر المتزاید أكثر من الالزم، وغیروا ر 
ثم استخدام قارب إلى أورو�ا. ولكن اآلن خطتي تغیرت. أخطط اآلن للذهاب إلى جو�ا، ال�حر األب�ض المتوسط 

. وكما أوضح رجل مصرون  معظمهم �قيومع ذلك،  118من تهر�بي إلى أورو�ا ". جنوب السودان للعمل هناك بدالً 
آخر، "إن خطتي [الذهاب إلى أورو�ا عبر لیب�ا] لن تتغیر حتى لو كانت تعني مواجهة كل التجر�ة المروعة التي 
 

 .2014. غادر إر�تر�ا في عام 2017و/أ�ار .   مقابلة مع رجل إر�تري، أد�س أ�ا�ا، إثیو��ا، مای 114
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 .2014. غادر إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع رجل إر�تري، أد�س أ�ا�ا، إثیو��ا، یونیو/حز�ران  118



 الحاجة إلى س�اسة أورو��ة مبن�ة على التجر�ة حول الهجرة المختلطة في القرن األفر�قي

 
 

 33  خلفیة
 

تظهر على وسائل التواصل االجتماعي. لقد قررت �الفعل أن أذهب. وأنا أعرف ما سأواجهه خالل رحلتي ولكن أسوأ 
�ما ف�ه الكفا�ة للوصول إلى هناك على قید الح�اة مثل كل أولئك الذین  محظوظاً  أكون ما س�أتي هو الموت. أو قد 
 119ولكن ل�س لدي خ�ار آخر ". عبروا �أمان. لن �كون سهالً 

أسوأ ما س�أتي هو الموت. أو قد أكون محظوظًا �ما ف�ه الكفا�ة للوصول إلى هناك على قید الح�اة مثل كل أولئك 
 الذین عبروا �أمان.

، تجن�هعام لحق�قة أن الرحلة ستكون خطیرة، فإن تفاصیل هذا الخطر، وك�ف�ة  إدراكومع ذلك، وعلى الرغم من وجود 
 ا،. وكما قال رجل وصل إلى أورو�شیوعاً أقل  كان

من الشائع التحادث على الف�سبوك،  والواتساب أو فایبر مع األصدقاء الذین هم �الفعل في أورو�ا حول ك�ف�ة 
إلى هناك. هناك أ�ضا العدید من الشائعات التي تسمعها في المجتمع في كل مكان ... یجب أن أسأل وصولهم 

، ولكن ال توجد طر�قة أخرى المهر�ین أو الناس الذین �عرفونهم جیدًا حول الرحلة ... من الصعب أن نثق بهم
 120على معلومات. حصوللل

لد�ه قبل أن �غادر إر�تر�ا أجاب شخص آخر: "كانت الشائعات  تئل عن مقدار المعلومات التي كانو�المثل، عندما سُ 
. كنت أسمع أن الجنود اإلثیو�یین یرحبون �كم �حرارة عند عبوركم وأنه لم �كن محكمةكن لدي معلومات تفقط، لم 

رد آخر على نفس السؤال:" لم �كن لدي  ذكره فيذا ما تكرر هو  121هناك خاطفون على طول الطر�ق [إلى إثیو��ا] ".
المعلومات التي أت�حت لي هي أن الرحلة و من األصدقاء في المنفى.  لدي كانما كان و سوى القلیل من المعلومات. 

لم تكن سهلة، ولكن الجنود اإلثیو�یین یرحبون �الذین �عبرون، وأن اإلر�تر�ین �ستط�عون الع�ش �حر�ة في أد�س 
�كثیر حول ما قد �حدث �عد  على �قین قلیللدیهم معلومات كاف�ة لمغادرة إر�تر�ا، ولكنهم كانوا  تكانلقد  122أ�ا�ا".
 ذلك.

ن" یفهم �عرفون أن �عض المهر�ین "جیدوهذا �شیر إلى وجود فجوة في المعلومات التي �ملكها الكثیر من الناس: 
 واألفراد الذین یدخلون في هذه الفئة �مثل تحد�ًا كبیرًا.نسب�ًا، وال�عض اآلخر یب�عك للمتاجر�ن، ولكن تمییز الفئات 

 أن أسري ش

وثان�ا، تشیر النتائج إلى الدور الحاسم الذي تقوم �ه األسر في عمل�ات صنع القرار وف�ما یتعلق �االتصال أثناء الرحلة 
ة. وفي حالة األخیرة، كان ئلوا من أین حصل الناس على معلوماتهم، ذكر معظمهم األصدقاء والعائلوحولها. عندما سُ 

السبب في ذلك هو أن العائالت یجب أن تشارك عمومًا في قرار السفر ألنهم هم الذین یدفعون للمهر�ین. وقد ذكر 
العدید من الذین أجر�ت معهم المقابالت كیف أخبرهم المهر�ون �أنهم �ستط�عون أن یدفعوا إلیهم �مجرد وصولهم إلى 
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أو إلى مدینة كسال الحدود�ة بین السودان وٕار�تر�ا. ثم ُأخذوا كرهائن حتى دفعت أسرهم.  في معظمها لیب�ا -وجهتهم 
مرأة، تع�ش اآلن في ألمان�ا، "قبل أن أغادر ناقشت الرحلة إدفعوا إلى المتاجر�ن. وكما قالت ثم ب�ع أولئك الذین لم ی

. وكان العبء عليَّ أن أخاطر وقد فعلت. لم �المخاطر، بل أنها قاتلة ةمحفوف امع أختي في السو�د. كنا نعلم أنه
وقال رجل آخر عن ذلك، �عد وصوله م�اشرة إلى مخ�م  123أخبر أي شخص آخر عن قراري �مغادرة إر�تر�ا".

هیتساتس لالجئین في إثیو��ا، وقد اتصل �أخته عبر الف�سبوك. "قلت لها أنني وصلت إلى إثیو��ا �أمان. وأخبرتها 
 124"كذلك.حدود ألن شق�قي األصغر �عتزم عبور ال كذلك عن مصاعب الرحلة

وتحدث آخرون مع �عض أفراد أسرهم عن نوا�اهم، ولكنهم لم یتعمدوا إخ�ار أفراد أسرهم اآلخر�ن ألنهم كانوا �علمون 
مرأة كانت إقالت إذ الذین ال یخبرون والدیهم. أنهم س�حاولون تثب�طهم. وكان هذا هو الحال �صفة خاصة مع الش�اب 

فكرة السفر في المرة األخیرة، استشرت والدي ورفض  راودتنيقلها من إر�تر�ا: "عندما مهر�ًا لن لها شق�قتها قد رتبت
�ه  ت، فقط اتصلاستشرههذه المرة لم  ولذا�المخاطر.  محفوف الطر�ق هذان أنه �عتقد إالسماح لي �السفر. وقال 

مرأة أخرى تع�ش في أد�س أ�ا�ا إتحدثت و  125" ...ز�نة جداً إلى كسال. كانت كلماته عبر الهاتف ح عندما وصلتُ 
في رحلتها أكثر من ذلك:" والدي وأخواتي [الذین هم في إنجلترا  تهاعن حق�قة أن عائلتها ل�ست على استعداد لمساعد

 جداً وسو�سرا] ال یؤ�دون فكرة السفر عبر الصحراء وعبور ال�حر األب�ض المتوسط. هم ضدها. �قولون أنها خطیرة 
وقالت في وقت الحق كیف اختطف  126حتى أنهم ل�سوا على استعداد لدفع ثمن رحلتي. حتى اآلن أنا عالقة هنا".

 دوالر أمر�كي لضمان اإلفراج عنه. 2,000شق�قتها في المملكة المتحدة دفع  وتوجب علىشق�قها في الصحراء 

[عائلتي] عبر  ـاألخطار التي تعرضوا لها، "أتصل بتحدث آخرون عن رغبتهم في حما�ة األقارب من مواجهة قد و  
 127من وطنهم". واحدة خطوة الخروجالف�سبوك. لقد أخبرتهم عن التحد�ات التي واجهتها عند عبور الحدود وأبلغتهم �عدم 

في مشاركة واقع ح�اتهم �عد الرحلة. تحدث شاب في أد�س أ�ا�ا عن ك�ف�ة اتصاله  كذلك ولكن ال�عض اآلخر یتردد
. أخي األصغر كذلك ما یرام حتى لو لم أكن في معظم األوقات علىإنني  مع أقار�ه في إر�تر�ا: "أقول لهم دائماً 
 128"م ذلك.لهال أر�د  أنا ولكن ا للز�ارةأن �أت� اني یر�دایخطط للعبور ولكن أنا ضد ذلك. والد

أكثر ثقة للحصول على المعلومات.  و�شیر دور األسر إلى حق�قة أن الناس ینظرون في نها�ة المطاف إلى الذین هم
التحدث في الناس  ممانعةوكما ذكرنا في المنهج�ة، كان مستوى الخوف بین اإلر�تر�ین داخل البلد وخارجه واضحًا في 

علیهم  كبیر من أن أي شكل من أشكال التواصل �مكن أن �كون خطراً  . هناك خوفالمقابالتمعهم مع الذین أجروا 
. هذه شخص�اً  همال �عرفون أناسكبیر في الثقة في مصادر المعلومات من   انعدامأقار�هم، و�التالي هناك  على أو

 129قتلك".یتسبب في  ده قأن إذل�ست جدیدة وال مفاجئة. وكما قال رجل: "من المخیف الحدیث عن مغادرة البالد. 
 قة مع الرسول أمر �الغ األهم�ة.، فإن العالو�تا�عون وفي س�اق یهتم ف�ه معظم اإلر�تر�ین �استمرار �أنهم یراقبون 
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 یتسبب في قتلك ه قدأن إذمن المخیف الحدیث عن مغادرة البالد. 

ترتب على ذلك آثار هامة على الس�اسات. إذا لم �كن الناس على استعداد لت�ادل المعلومات إال مع الذین هم وت
حمالت التوع�ة العامة س�كون لها تأثیر محدود ألنها لن تكون �الضرورة مبن�ة على معلومات فإن األقرب إلیهم، 

المناسبین، ال تزال هناك أسئلة جادة حول ما إذا دق�قة. وحتى لو أمكن جمع معلومات دق�قة واستهداف األشخاص 
 كانوا س�صدقون ذلك.

 ؟الق�ام �مغامرة مدروسة

قرارات  إتخاذ ثالثًا، تعطي المقابالت لمحة عن األثر الفظ�ع لالنفصال على األفراد واألسر. وتمثل كل رحلة عمل�ات
لتقد�م المال  ینمستعد و�كون �عض أفراد األسرةأو تست�عد العدید من أفراد األسرة.  تشملللقلب  ومؤلمةمعقدة للغا�ة 
، ومع ذلك یرى آخرون أن الخطر كبیر جداً بینما لمخاطر. �ا تهمم برحلة خطیرة على الرغم من معرفلألقارب للق�ا

. واألثر هو في ذاته مخاطرةتر�ا الع�ش في إر� مواصلةَ في السفر  الذین یرغبون أفراد العائلة  هم من�عرفون أن طلب
. كان شق�قي األصغر وحیدةمرأة شا�ة تع�ش في الخرطوم: "أنا اآلن هنا إ. وكما قالت تتمزق هو أن األسر  النهائي

هنا في السودان، ولكن اآلن تم تهر��ه إلى المملكة المتحدة. انتقل اآلخر إلى جو�ا [جنوب السودان]. و�ع�ش �ق�ة 
 130ر�تر�ا. لدي تسعة أشخاص في عائلتي، خمسة أشقاء وأر�ع أخوات. ولكن أنا وحدي".أفراد عائلتي في إ

كما قالت شا�ة أخرى في تحٍد، "أخي [في كندا] ال یتفق مع فكرتي للسفر إلى أورو�ا من خالل الصحراء الكبرى. و 
 131إلى الخرطوم". يأحاول إقناعه. و�خالف ذلك، سأغادر ب�ساطة دون إبالغه، وس�ضطر لدفعها عند وصول

إن األهم من ذلك كله هو تحدث الناس عن حق�قة أنه لم �كن هناك قرار في الواقع ألنهم لم یروا أي بدیل. و�النس�ة 
لل�عض، فإن جم�ع المعلومات في العالم، �ما في ذلك عن طر�ق الحمالت والمحادثات من قبل الجهات الفاعلة 

صنع القرار. ووصفت إحدى النساء جم�ع األهوال التي سمعتها عن العبور المجتمع�ة الموثوقة، لن تغیر من عمل�ة 
إلى أورو�ا، ولكنها قالت �عد ذلك "ل�س لدي أي خ�ار آخر. لذا، فإنني أعتزم عبور الصحراء �غض النظر عن 

 132".أعرف أنها تنتظرنيالتهدیدات التي 

م من المخاطر الشدیدة فغال�ًا ما تتخذ قرارات عبور الحدود �شكل غیر منتظم على الرغ
 على أنها ، أووءلى أنها على ذات الدرجة من السعندما ینظر إلى الخ�ارات البدیلة ع

 أسوأ

 
 .2015. غادرت إر�تر�ا في عام 2017السودان، یونیو/حز�ران  ،.   مقابلة مع إمراة إر�تر�ة، الخرطوم 130
 .2017. غادرت إر�تر�ا في عام 2017د�س أ�ا�ا، إثیو��ا، یونیو/حز�ران أ إر�تر�ة، .   مقابلة مع إمراة 131
 .2016. غادرت إر�تر�ا في عام 2017د�س أ�ا�ا، إثیو��ا، مایو/أ�ار إر�تر�ة، أ.   مقابلة مع إمراة  132
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و�ستند قدر كبیر من االستجا�ة الدول�ة لثني الناس عن االنتقال إلى أورو�ا إلى افتراض أن الناس لدیهم خ�ار عدم 
ومع ذلك، وكما تظهر النتائج، فإن هذه ل�ست الطر�قة التي �فهم السفر، وأن عدم الهجرة هو الخ�ار الصح�ح لهم. 

بها معظم المهاجر�ن هذه المعضلة: فغال�ًا ما تتخذ قرارات عبور الحدود �شكل غیر منتظم على الرغم من المخاطر 
هم غیر قادر�ن إن أسوأ.على أنها ، أو وءلى أنها على ذات الدرجة من السالشدیدة عندما ینظر إلى الخ�ارات البدیلة ع

على العودة إلى إر�تر�ا، وفشلوا في الوصول إلى األمان وسبل الع�ش في السودان أو إثیو��ا. ولذلك، فإن المضي 
یبدو أنه أفضل خ�ار متاح لمستقبلهم وعائلتهم. و�ع�ارة أخرى،  -على الرغم من المخاطر المعروفة  -قدمًا في السفر 

ل ألنهم غیر مطلعین على المخاطر التي سیواجهونها، بل ألنهم �حسبون أن البدائل فإن المهاجر�ن ال یختارون االنتقا
. و�ع�ارة أخرى، ما ینظر إل�ه صانعو الس�اسات على أنه قرار غیر مستنیر �مكن أن ینظر ستتركهم وأسرهم أسوأ حاالً 

 133من المتغیرات. اً كبیر  اً عدد �انتضع في الحس ةمحسو� مغامرةعلى أنه  كذلك إل�ه

أي قدر من اإلقناع  نجحإن مستوى الخطر الذي یرغب الناس في الدخول ف�ه یز�د حتمًا مع إزد�اد الرهانات، ولن ی
هو نهج  سینجحالشيء الوحید الذي إن �عین االعت�ار.  سلفاً  خذتالمخاطر قد أُ  ھذهحول مخاطر الرحلة، حیث أن 

 .الذي �عطي الناس مستقبالً  اً وتحدید - للتطبیق قابالً  بدیالً  �حقوفر ی الذيالس�اسة 

إن توافر القنوات القانون�ة للهجرة أمر مهم في هذا الس�اق. إذ كثیر من الذین یهاجرون �شكل غیر نظامي �فعلون 
ولكن ألنه من الواضح  134ذلك ل�س ألن إجراءات الهجرة القانون�ة هي ب�ساطة "غیر شفافة وم�اِلغة في البیروقراط�ة"،

عتماد علیها محدودة للغا�ة، وأنهم ال �ستط�عون اال لهم أن الطرق القانون�ة لألشخاص الذین هم في وضعهم وحالتهم
من أن الناس  وجود قنوات قانون�ة للهجرة والتأكد للتحدث عنرة أخرى، ال توجد حاجة فقط كحلول قابلة للتطبیق. و�ع�ا

توس�ع هذه القنوات �شكل كبیر من أجل ضمان أنها تمثل بدائل معقولة للهجرة غیر ك كذلٕانما على علم بها، و 
 النظام�ة.

 وفي غ�اب حلول دائمة حقًا، س�ظل الدافع إلى المغادرة قو�اً 

�عض  �فكرو�نطبق ذلك كذلك على توفیر بدائل أفضل للمهاجر�ن والالجئین اإلر�تر�ین في البلدان المجاورة. و�ینما 
. إن ال�قاء في البلدان المجاورة، وال س�ما إثیو��ا، فإن معظمهم مصممون على مغادرة المنطقة تماماً  في اإلر�تر�ین

االفتقار إلى حر�ة الحركة، و ، المخ�ماتاحتمال تحسین سبل كسب الع�ش ال �عوض المساوئ المتعددة التي یواجهونها: 
، إلى وطنهم. وفي غ�اب حلول دائمة حقاً  ، �ما في ذلك خطر العودة قسراً التمییز، وعدم كفا�ة الحما�ة القانون�ةو 

 .س�ظل الدافع إلى المغادرة قو�اً 

 
 .2016.   إنظر إلى استنتاجات مماثلة في تنتي ر�تانو  133
134    .GAMM COM )2011 (7432011بر/تشر�ن الثاني، ، نوفم. 
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 اإلتجار مقابل التهر�ب؟

كذلك وجود صلة إشكال�ة بین االتجار �ال�شر والتهر�ب، و�ین االستجا�ات المناس�ة لهاتین تفترض إن عمل�ة الخرطوم 
أعمال إجرام�ة، إال أن العمل�ة تخلط بین الجر�متین  تشكالنتین مرت�طتین، وكلتاهما الممارستین. وفي حین أن اإلثن

. ففي الس�اق الذي ر�ما �قدمون خدمة �حتاج إلیها الناسالتهر�ب وال تعترف �أن �عض األشخاص الذین �قومون �
غیر النظام�ة ل�ست عمًال  �ضطر ف�ه العدید من الذین یتحركون "�شكل غیر نظامي" إلى الق�ام بذلك، فإن الهجرة

ولذلك، فإن الس�اسات التي تر�ط التهر�ب واالتجار والسعي إلى مكافحة  135إجرام�ًا، و�ن�غي أال تعالج على هذا النحو.
كالهما ال تعترف �أن عبور الحدود �شكل غیر نظامي غال�ًا ما �كون الخ�ار الوحید الذي یتمتع �ه الالجئون 

 136والمهاجرون من أجل ممارسة حقهم المشروع في التماس الحما�ة.

 االمهر�ون كإنسانیون؟ مغادرة إر�تر�

 غادروا إر�تر�ا دون استخدام المهر�ین. وكان معظمهمأنهم جر�ت معهم مقابالت كیف قلیل من الذین أُ  قد وصف عددٌ ل
وجدوا فرصة للعبور: "ألنني كنت أع�ش �القرب من الحدود د مع إثیو��ا أو السودان، و �ع�شون �القرب من الحدو  ُأناس

قصص عن ك�ف�ة عبور الناس الحدود. لم أكن �حاجة إلى مز�د من المعلومات من اآلخر�ن ... عندما  سمعت دائماً 
وتحدث آخرون عن ك�ف�ة  137. لم أكن أعرف ما س�حدث هناك وما �عده".لم �كن أمامي سوى السودان انطلقت

 رصة. وكما قال رجل: "كنت عضواً ف وجدوا تمركزهم �القرب من الحدود أثناء ق�امهم �الخدمة الوطن�ة، وهر�وا عندما
في قوات الدفاع اإلر�تر�ة في خط المواجهة �القرب من عصب. لذلك، كان من األسهل �النس�ة لي عبور الحدود إلى 

 138جیبوتي دون مساعدة من المهر�ین ".

ا نتیجة لذلك. ن یدفعوا لمهرٍب عن الصعو�ات التي واجهوهأدون غادروا ل�عض، تحدث العدید من الذین و�ینما نجح ا
 من قبل شخص وصفه �أنه "متاجر رشایدي" �عد عبوره الحدود إلى السودان: صاشخأحد األُأختطف وقد 

البتزاز الفد�ة، ضر�ونا �العصي الخشب�ة  ضعنا مع ضحا�ا آخر�ن. قاموا بتعذیبنا لمدة ستة أساب�ع تقر��اً ختطفنا ووُ أُ 
نظر هذه هي �عض الندوب التي ال تزال لدي. إ فت�ات صغیرات.، من بینهم ست إر�تر�اً  13والبالست�ك�ة. كنا 

�عد ستة أساب�ع، أطلق سراحي  .الهرب ه�مكنكان �السالسل. ال أحد منا  قیدونا. اً سیوفو سكاكین و  اً كان لدیهم بنادق
 15بلغ جرون ماجرون إلى الخرطوم. [...] طلب المتاثنین آخر�ن ألن عائالتنا دفعت الفد�ة. ثم أخذنا المتإمع 

 139.قد ُدفعألف دوالر أمر�كي، لكنني ال أعرف كم من المبلغ 

 
للجوء: " تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقو�ات جزائ�ة، �سبب دخولهم أو وجودهم غیر  1951من اتفاق�ة  31.   إنظر نقًال عن المادة  135

 ".حر�تهم مهددة القانوني، علي الالجئین الذین یدخلون إقل�مها أو یوجدون ف�ه دون إذن، قادمین م�اشرة من إقل�م كانت ف�ه ح�اتهم أو
 .2017.   أو�ت  136
 .2014. غادر إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع رجل إر�تري، أورو�ا، یولیو/تموز  137
 .2015. غادر إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع رجل إر�تري، أد�س أ�ا�ا، یونیو/حز�ران  138
 .2016در إر�تر�ا في عام . غا2017.   مقابلة مع رجل إر�تري، أد�س أ�ا�ا، یولیو/تموز  139
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ومع ذلك، وصف معظمهم استخدام مهرب لمغادرة البالد ألنهم شعروا �عدم القدرة على المغادرة دون مساعدتهم. وكما 
قال رجل �ع�ش في أد�س أ�ا�ا، "كانت فكرة [المغادرة] في ذهني لسنوات. وعندما وجدت شخصًا �مكن أن �ساعد في 

وكان هؤالء المهر�ین عادة ما یتصل بهم أفراد األسرة  140".السفرعبور الحدود أص�حت الفكرة أكثر وضوحًا وقررت 
الذین اتصلوا بدورهم �الشخص الراغب في مغادرة إر�تر�ا و ساعدوه على  -الذین غال�ًا ما �كونون خارج البالد  -

مرهقة جسد�ًا في الغالب عبر الحدود و خطیرة  التٍ رح ع استخدام المهر�ین، وصف الناُس العبور. ومع ذلك، حتى م
 إلى إثیو��ا أو السودان.

معظم فتحدد عمومًا َمْن وَمْن ال �غادر البلد.  -ومستوى المساعدة التي �ستط�ع الفرد تحملها  -إن تكلفة المهر�ین 
مهرب لمساعدتهم على  -وغال�ا ترتیب  -أحد أقار�هم في أورو�ا وافق على الدفع أن الذین غادروا تحدثوا عن 
"كان ابن عمتي في النرو�ج یتفاوض مع شركاء المهر�ین في أد�س أ�ا�ا. ثم أبلغني عبر  المغادرة. وكما قال أحدهم:

كان من المدهش أن العدید من الذین أجر�ت معهم  141الف�سبوك عن وقت وك�ف�ة المغادرة، ومكان لقاء المهرب".
حمل مؤهالت من خارج إر�تر�ا) وكان الكثیر منهم � للتمو�ل داخل أسرهم (عموماً  مقابالت لهذا ال�حث كان مصدراً 

 .مؤسسات التعل�م العالي

إن الذین استطاعوا أن یدفعوا اضطروا، على وجه العموم، إلى المشي أقل من الذین ال �ستط�عون تحمل الرسوم 
المغادرة على اإلطالق.  ود ال �ستط�عون عموماً األعلى؛ وأولئك الذین هم فقراء جدًا والذین ال �ع�شون �القرب من الحد

 شخاصالحدود. وكما قال رجل: "كل األ خاصة، ناه�ك عن عبور تصر�حات�السفر داخل إر�تر�ا دون وال �سمح 
الذین ال یخلوون من الخدمة الوطن�ة في إر�تر�ا یر�دون العبور وترك بلدهم. ولكن ل�س كل شخص �ستط�ع الق�ام 

ر�ًا أو لد�ه أموال للذهاب إلى لیب�ا. وهكذا، فإن األمر یتعلق �التمو�ل مه فل�س أي شخص �ستط�ع أن �ستأجربذلك. 
لمدة خمسة أ�ام، مسترشدة �المهر�ین،  أو، كما قالت إر�تر�ة كانت قد سارت مؤخراً  142ول�س �السن أو الجنس".

نقص فوالدیهم ...  "الذین �ع�شون �القرب من الحدود مع إثیو��ا عبروا من تلقاء أنفسهم ودون علم لمغادرة البالد:
 143المال ال �منعهم ".

�ئ ا ؤكو كيا هئ لهئك ككد ن آ � �ئي آه كخ ذ له زةآجذ  � م  �ظ آ زةض � ش  ز آئ سخ �  غك

 لقد وصفت إمراة رحلتها من إر�تر�ا �القول:

في حوالي  2016أبر�ل  18في  الم�عادإلى مكان  وصلتُ و حافلة  قمت �استغاللد�ك�مهار.  إلىأسمرة  غادرت
نتظرت اعبر اإلنترنت.  اً على معصمي األ�سر وأعطاني رمز  أحمراً  شر�طاً . أخبرني المهرب أن أرتدي مساءً  4

وأعطیته الرموز. ثم أخذني إلى منزل، كان هناك ثالثة مراهقین. وقال لي  إلىلمدة نصف ساعة ثم جاء. تحدث 
. ألقدام في حوالي الساعة الثامنة مساءً على ا .... غادرت المنزل و�دأت رحلتنا سیراً سوف نذهب معاً جم�عًا أننا 
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ولكن  جداً  . كنت متع�اً فقط في اللیلونسافر خالل النهار،  نختبئسافرنا عبر المناطق الجبل�ة لمدة لیلتین. كنا 
نها ل�ست سوى عشر ساعات كان قد قال لي إ، المهرب للغا�ة المهرب حملني عدة مرات. كان الطر�ق طو�الً 

لالستمرار  وهذا أعطاني سب�اً  القاء الق�ض عليَّ منا لیلتین. كنت خائفة من  السفر لكن استغرق على األقدام و  سیراً 
أ�عد مكان إلى عظامي. و�مجرد وصولنا إلى نهر بیلیزا أخبرنا المهرب �أن ذلك كان  عندما كنت متع�اً  في المشي

نجد سوى الجنود اإلثیو�یین من هذه  . وقدم لنا �عض التوجیهات وأخبرنا أننا لنمعنا الذهاب إل�ه �ستط�ع هو
ام والماء. �عد ذلك أرسلونا إلى . أعطونا الطعاالثیو�یون  الجنودُ  عثر علیناعلى األقدام،  النقطة. �عد ساعة سیراً 

لدى المفوض�ة السام�ة لألمم  تم تسجیلي ونا. �عد أنقك تم نقلنا إلى مركز الفحص في �اسرناي. ومن هنا-یرهوق
الالجئین، تم إرسالي إلى مخ�م هایتساتس لالجئین حیث �قیت ل�عض الوقت، وذهبت إلى أد�س  المتحدة لشؤون 

 144أ�ا�ا.

طالق إعلى األخطار التي واجهوها. ووصف الناس  تمطابق للحكا�ات األخرى، وقد أكد إن حكایتها هي نموذج
أو أصیبوا بجراح؛ والعطش الرهیب عندما نفدت  ُأرهقواإلى حمل أصدقاء  هماضطرار و  النار علیهم في الطر�ق؛

ركوا مع أحد المهر�ین، لم یتمكن سوى . ووصف أحدهم كیف أنه من بین األشخاص الس�عة الذین تُ هم المائ�ةإمدادات
 موسميالحدود: "تم الق�ض على اآلخر�ن عندما كنا نعبر قبل وصولنا إلى نهر میر�ب [نهر  عبورالمهرب من هو و 

 145".]ر�تر�ا واثیو��اإالحدود الدول�ة بین من  �شكل جزءاً 

 مهر�ون من داخل المجتمعات

كانوا من داخل مجتمعاتهم المحل�ة، سواء  –أو نقطة اتصالهم �المهر�ین  -لقد وصف كثیرون كیف أن المهر�ین 
زوجها،  أنالمجتمعات المحل�ة التي �ع�شون فیها، أو في مجتمعات متعددة الجنس�ات. ووصفت إحدى النساء كیف 

نه سیتحدث الى إستخدمنا اإلنترنت للحدیث عنه. وقال من خالل أصدقائه: "ا مهر�اً قد وجد الذي غادر البالد �الفعل، 
 �ق�م المهربو . و�عد ذلك أوصل الرسائل إلىَّ رسائل من المهرب.  ون إل�هسوف یجلب مبدوره منهوإ شركاء المهر�ین، 

 سیجد لهاإنه قال شق�قها  أنشا�ة تع�ش في مخ�م لالجئین في شرق السودان عن كیف  وتحدثت 146إر�تر�ا ". في
". وكما قال أحد الرجال: "عادة ما �فضل المهاجرون استخدام مهرب �عرفونه �الفعل أو من المعروف أمیناً " مهر�اً 

، لكن أصدقائي كانوا �عرفونه و�قولون الكثیر من في الواقع، الشخص الذي استخدمته لم أكن أعرفه جیداً و ألسرنا. 
وتحدث آخرون عن ك�ف�ة العثور على مهر�ین �ع�شون في مخ�مات الالجئین في إثیو��ا  147األش�اء الجیدة عنه".

المهر�ین �مساعدة �عض األصدقاء اإلر�تر�ین في السودان. المهر�ون هم من مجتمع الالجئین  والسودان: "وجدتُ 
یبدو أنه �عمل كشكل و�شیر إلى نظام اإلحالة غیر الرسمي الذي  148"... أنفسهم ول�س من الصعب العثور علیهم

 من أشكال الحما�ة.
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 المهر�ون هم من مجتمع الالجئین أنفسهم ول�س من الصعب العثور علیهم

مرأة عندما إل المجتمعات المحل�ة. وكما قالت ونتیجة لذلك، فإن النجاح المستمر للمهر�ین �عتمد على سمعتهم داخ
 وصفت المهر�ین الذین استخدمتهم:

للكم المز�د. المهرب الذي  سوف أقوللم أكن أر�د أن أقول أي شيء عن المهر�ین ولكن اآلن  رحلتي إلى  سهَّ
إ�طال�ا هو إر�تري �ع�ش في المملكة العر��ة السعود�ة. إنه رجل غني قام بتهر�ب الكثیر من الناس لسنوات طو�لة. 

ي مصر لمملكة العر��ة السعود�ة ومصر. التقیت �ه فولد�ه جواز سفر سوداني وهو �سافر كثیرًا بین السودان وا
كیف.  ةن خالل المكس�ك. لكنني لست متأكدم كذلك یهرب الناس إلى الوال�ات المتحدة ... في �عض األح�ان،

 149هذا المهرب مشهور جدَا في القاهرة، ومعظم اإلر�تر�ین �فضلونه لتسهیل رحالتهم".

ذا الرجل �ساعد الناس، أجابت: "أعتقد ذلك. ل�س من خالل وضع الناس لت عما إذا كانت تعتقد أن هئوعندما سُ 
على القوارب فحسب وٕانما كذلك من خالل خلق بدائل لكثیر من الناس. ال أدري. قد �كون مجرمًا لكنه ال یزال �ساعد 

�حق�قة أنها لم تخطف أثناء  وث�قاً  ارت�اطاً  أن تصورها اإلیجابي لمهر�ها كان مرت�طاً  غیر 150الناس. إنه ناجح".
 رحلتها، وهي اآلن تع�ش في أورو�ا.

 التكلفة الفظ�عة للتهر�ب على المهاجر�ن

على الرغم من ذلك، فإن الخط الفاصل بین المهر�ین كـ "عمال إنسانیین" �ساعدون الناس على الفرار من دولة قمع�ة، 
تمامًا. و�عضهم قادر على تقلیل المخاطر بنجاح. وكما الناس یدركون هذا و وسوء المعاملة، هو رقیق �شكل مؤلم. 

قال رجل: "لم أستخدم أبدًا المهر�ین السیئین. وقد اتخذت معظم قرارات السفر بنفسي. و�رجع ذلك جزئ�ًا إلى أنني 
وكما قالت إحدى النساء، "فقط ألن [المهر�ین]  151أتكلم لغتهم و�مكنني أن أدعي أنني سوداني في �عض الحاالت".

�قدمون خدمة، ال �عني ذلك أن الناس مرتاحون أو أنهم �حبونهم. شعرت �الضیق الشدید أن أكون مملوكة من قبل 
 152اآلخر�ن المجرمین. ولكن، لم أستطع أن أفعل شیئًا".

اإلساءات التي نشأت عن بین التهر�ب بوصفه شكًال من أشكال الحما�ة والمساعدة؛ و  واضحاً  ز الناس تمییزاً لقد میَّ 
رشایدة" ال�اسم " عموماً  فترِّ عُ الناس في أیدي المجرمین. ومن المعروف أن الجماعات التي  وقع حینال س�ما التهر�ب، 

أو "مهر�ي الرشایدة" تعمل على طول الحدود بین إر�تر�ا والسودان. ولهذا السبب، تحدث الكثیرون عن حق�قة أن 
كانوا یه�منون في السابق على مسار سیناء إلى إسرائیل، وقد من العبور إلى السودان.  أماناً العبور إلى إثیو��ا أكثر 
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ن ش�كة أوسع من المرجح أن فقط من الجماعة متورطون في االتجار، فإنهم جزء م صغیراً  عتقد أن عدداً وفي حین �ُ 
 153نون السودان�ة.آخر�ن، وعناصر داخل سلطات إنفاذ القاسودانیین و إر�تر�ین تشمل متعاونین 

وصف الناس  ول�س من المستغرب إذن أنَّ  154وقد تم توثیق الصلة بین دور المهر�ین والتجاوزات المرت�طة �االتجار.
 بین في الغالب الصلة األصل�ة و�ینما تضعف –لرحلتهم �شیر إلى نمط أوسع أص�حت ف�ه رحالتهم أكثر خطورة 

الحدود إلى  تمكن من عبور لقد تحدث رجل،. یزداد الثمن الذي یدفعه األخیر – والمهرب األصلي الشخص المسافر
 قد وجدمهرب. و  إلى العثور على وحاجتهلم �كن �عرف كیف �صل إلى الخرطوم نه أالسودان �مفرده، عن كیف 

وهذا ما یدل  ارب لالجئین، ولكن كما قال، "لم أكن أعرفه أو إذا كان بإمكاني أن أثق �ه".قداخل مخ�م ش اً شخص
�مكن  أقل معلومات�ملكون  ، و�التالياستنارة�كونون أقل  المسافر�نعلى أنه �مجرد كسر الروا�ط مع مجتمعاتهم، فإن 

 ف رحلته إلى الخرطوم:للحما�ة. ثم وصَّ  أن تكون مصدراً 

المهر�ون ست س�ارات صغیرة إلى مكان االجتماع. وكانت الس�ارات مملوكة للرشایدة. أخذوا  أحضرفي اللیل، 
ارب إلى الخرطوم. وكانت تلك الس�ارات تا�عة للرشایدة. �عد قن من ششخصًا یهر�و  120كنا أكثر من  -منا  80

ا ال أعرف ما حدث لهم ألن السفر لیًال ونهارًا، تحطمت واحدة من الس�ارات، وأصیب �عض الناس �شكل سیئ. أن
س�ارتنا انتقلت نحو مكان �سمى هاجر. في هذا المكان، دفعنا المال للمهر�ین. كنت قد سمعت أنه إذا كنت ال 
تدفع لهم ما �كفي من المال، فإنهم سوف �حتجزونك هناك. �قیت أر�عة أ�ام في هاجر مع الكثیر من اإلر�تر�ین. 

 155ثم أخذنا المهر�ون إلى الخرطوم.

وصف رجل مغادرته السودان: "إن أصعب قد وأكثر تكلفة. و  -لقد أص�حت الرحلة من الخرطوم إلى لیب�ا أكثر خطورة 
شخصًا في س�ارة ناقلة كبیرة كانت تستخدم في السابق لنقل الوقود. بدأنا في  24جزء من رحلتي كان عندما ُوضع 

. لقد أوقفتنا الشرطة مساءً  4جدًا. وكان علینا السفر حتى عبر الصحراء اللیب�ة الساخنة  ص�احاً  11حوالي الساعة 
مخنوقین وأعتقدت أنني  والسائقون قاموا بإرشائهم. كنا جم�عاً  –أعتقد أننا كنا في السودان  -لفترة وجیزة على الطر�ق 

في ذات مرة في لیب�ا، كانت المستو�ات  156سأموت. لقد مات الكثیرون، والذین عاشوا منا هر�وا �فارق ضئیل."
المروعة لإلساءة التي �عاني منها المهاجرون موثقة �شكل جید. وكما قال أحد ممن ُأجر�ت معهم المقابالت: "اغتصب 

ن ومو ثم �قالمتاجرون الذین أخذوني إلى لیب�ا العدید من الفت�ات في الطر�ق. كل لیلة، �أخذون الفت�ات و�غتصبوهن 
 157إلینا". �ارجاعهن
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ال �مكنك الوثوق �المهر�ین ... لقد اختطفُت أر�ع مرات بین السودان وطرابلس. في كل 
مرة كنت ُاختطفُت ف�ه، كان على أقار�ي أن یدفعوا ماًال إال مرة واحدة تمكنت فیها من 

 الهروب

واألموال اإلضاف�ة التي قد كل من الرسوم المتفق علیها،  -بتزاید خطر ومستو�ات سوء المعاملة، كذلك زادت تكلفة 
في ذكر الناس عن كم س�كلفهم السفر إلى أورو�ا،  وائلعندما سُ  مهمًا إنهكان  لقدتكون هناك حاجة إلیها في الطر�ق. 

دوالر أمر�كي، في حین تحدث معظمهم في الخرطوم عن م�الغ  4,000إلى  3,000قرب من ت اً أد�س أ�ا�ا أرقام
دفع  أسرتهجب على تو . في كل مرة یتم فیها اختطاف شخص، یوصاعداً دوالر أمر�كي  7,000أعلى �كثیر، من 

أر�ع مرات بین السودان  فد�ة. وكما قال أحد األشخاص في أورو�ا، "ال �مكنك الوثوق �المهر�ین ... لقد اختطفتُ 
. تمكنت فیها من الهروبواحدة إال مرة  ماالً  وادفعأن یأقار�ي  على ، كانُت ف�هطفتخاُ وطرابلس. في كل مرة كنت 

دوالر أمر�كي، أي أر�عة أضعاف االتفاق األصلي مع  8,000في لیب�ا، كان على أقار�ي وأسرتي أن یدفعوا حوالي و 
المبلغ األصلي المتفق  هو دوالر، كان 2,000و  ختطفتُ دوالر ثالث مرات عندما اُ  2,000دفع أقار�ي إذ المهرب. 

 158مع المهرب". عل�ه

كان الناس، وال غرا�ة، غاضبین من طر�قة استغاللهم. وكما قال أحدهم: "في الطر�ق، رأیت النساء  السببلهذا 
حتى الموت.  یجوعون . كما رأیت األطفال الصغار القساةللمتاجر�ن  جنس�اً  مستعبداتیتعرضن لالغتصاب و�ص�حن 

 159ضحا�ا التهر�ب". نهم دائماً إ. وهذه الفئات ضع�فة جداً 

، تم التأكید على التأثیر الذي ال �قتصر على األفراد الذین �قعون ضحا�ا لهذا االستغالل، بل على أسرهم ومرة أخرى 
مغادرته في المقام األول، اضطرت  ما كانت تر�دفي إر�تر�ا، التي �أكملها. فقد وصف أحد الش�اب كیف أن والدته 

اًال للخاطفین إلطالق سراحه عندما تم الق�ض عل�ه في منذ ذلك الحین لب�ع جم�ع ممتلكاتها ومجوهراتها لكي تدفع م
منزل حتى یتمكنوا من االنتقال إلى لعلى األقل عن طر�ق دفع إیجار  كي أساعدهمینتظرونني "اآلن، شرق السودان: 

الضغط  فإن، اتع�ش في األح�اء الفقیرة في أسمر ومع عائلته التي  160�ع�شون في أح�اء فقیرة اآلن.إنهم منزل جید. 
 .لم �كن أبدًا أكبرللوصول إلى أورو�ا 

 ل�ة وس�اسات اللجوءؤو تقاسم المس

في أورو�ا أو  سواءً  -�الدور الرئ�سي الذي تؤد�ه الهجرة وس�اسة الالجئین في القرن األفر�قي  فيال یوجد اعتراف كا
تحاد لإلفي بلدان المنطقة. و�بدو أن عمل�ة الخرطوم ال تعطي وزنًا كاف�ا للدور الذي تلع�ه س�اسات الهجرة الصارمة 

األورو�ي، وندرة طرق الهجرة القانون�ة، في تشج�ع الهجرة غیر النظام�ة. و�دًال عن ذلك، فإن "الهجرة المختلطة، 
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على أنها قضا�ا إقل�م�ة وأفر�ق�ة، ال كمشكلة دول�ة  هار �تصو یتم خطر وتهر�بهم، واالتجار �األشخاص المعرضین لل
"المرور اآلمن والطوعي"  تمت إثارة على الرغم من أنه وأهم من ذلك، وعلى النق�ض من عمل�ة الر�اط، 161مشتركة".

الالجئین على وجه الخصوص، ، لم یتم تفعیل هذا التركیز في عمل�ة الخرطوم. وف�ما یتعلق �خطة العمل المشتركةفي 
، أصالً التي كانت منخفضة و ، المعاد توطینهم ألن أعداد الالجئین قد انسدتیبدو أن إحدى المسارات القانون�ة القلیلة 

الذي یتم توطینه في العدد  اً كبیر  الحقًا تخف�ضاً مب عن وقف مؤقت، ثم ضر�ة قاس�ة عندما أعلن الرئ�س تر جهت اقد و 
 .المتحدةفي الوال�ات 

إن عدم ااالنخراط الجاد مع الطرق القانون�ة �عكس س�اقًا أوسع نطاقًا تكتسب ف�ه 
والتي تدفع �موجبها دولٌة ماًال إلى دولة  -عمل�ة "نقل" المهاجر�ن والالجئین إلى الخارج

 جاذب�ة عالم�ة -أخرى الستضافة طالبي اللجوء الس�اسي والالجئین 

عمل�ة "نقل" المهاجر�ن والالجئین ف�ه  تكتسب الطرق القانون�ة �عكس س�اقًا أوسع نطاقاً إن عدم ااالنخراط الجاد مع 
 جاذب�ة -الستضافة طالبي اللجوء الس�اسي والالجئین  دولة أخرى ماًال إلى  ةٌ دول�موجبها تدفع  والتي -الخارجإلى 

قامت بتقنین ، في تجر�ب هذه الفكرة في العقدین الماضین الفضل المشبوه یرجع إلیهار�ما  . فاسترال�ا، التيعالم�ة
سلسلة من التدابیر إل�عاد طالبي اللجوء عن أراضیها، على سبیل المثال من خالل اتفاق مع �ابوا غین�ا الجدیدة 

 قام األولفي الم في محاولة للحد 2016مع ترك�ا في عام  تحاد األورو�ي اتفاقاً رو. وفي اآلونة األخیرة، أبرم اإلوناو 
الرحلة الخطرة عبر ال�حر األب�ض المتوسط. وفي مقابل الحصول � �قومون الذین  ،من عدد طالبي اللجوء السور�ین

تحاد األورو�ي، وافقت ترك�ا على قبول عودة المهاجر�ن "غیر النظامیین" إلى أورو�ا عبر اإلعلى مساعدات من 
كل شخص عاد إلى مقابل الجئ "قانوني" سوري واحد  قبوللى تحاد األورو�ي عاإلفي المقابل، وافق و أراضیها. 

 ترك�ا.

وفي حین أن هذا النهج قد �كون مناس�ًا س�اس�ًا، فإنه ینطوي على إشكال�ة عم�قة ألنه �كشف الحق�قة وراء فكرة "تقاسم 
كما أنه یخفي الواقع: المسؤول�ة" التي �فترض أن تقع في صلب االستجا�ة ألزمات الهجرة القسر�ة الواسعة النطاق. 

على عكس التصورات العامة في أورو�ا، فإن أكبر عدد من النازحین هم حال�ًا في الشرق األوسط وآس�ا وأفر�ق�ا، مما 
�عني أن الدول ذات الدخل المنخفض و/أو الدول الهشة ال تزال تتحمل القدر األكبر من المسؤول�ة. وفي هذا الصدد، 

 30,0000إغالق مخ�م داداب لالجئین، الذي �ضم أكثر من  2016 مایو/أ�ارة في ن إعالن الحكومة الكین�فإ
و�المثل، فإن "اإلطار الشامل لالستجا�ة لالجئین"، الذي ورد في إعالن نیو�ورك الذي  162صومالي، لم �كن مصادفة.

األعضاء في عام یهدف إلى تشكیل األساس التفاق عالمي �شأن الالجئین، والذي من المقرر أن تعتمده الدول 
، أخفق حتى اآلن في تحقیق أهدافه في أوغندا ، حیث ال تزال االستجا�ة ألزمة الالجئین الضخمة تعاني من 2018

 
 .2017.   أو�ت و�ا�كر  161
. 2016مایو/أ�ار  13. أنظر، على سبیل المثال، لوسي هوفل، "لماذا تقع تكلفة استضافة الالجئین على أفقر دول العالم؟" صح�فة القارد�ان،  162

)www.theguardian.com/global-development/2016/may/13/why-is-the-cost-of-hosting-refugees-falling-on-
poorest-states-kenya-dadaab-closing  2017یولیو/تموز  13تم الحصول عل�ه بتار�خ.( 

https://www.theguardian.com/global-development/2016/may/13/why-is-the-cost-of-hosting-refugees-falling-on-poorest-states-kenya-dadaab-closing
https://www.theguardian.com/global-development/2016/may/13/why-is-the-cost-of-hosting-refugees-falling-on-poorest-states-kenya-dadaab-closing
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نقص التمو�ل. و�التالي فإن نهج اإلتحاد األورو�ي ال �عترف �ما ف�ه الكفا�ة �حق�قة أنه ال �مكن الدفاع عن تحمل 
 إلى الموارد)، مع تقد�م الدعم المالي وفقاً  مفتقرة ما تكون تلك الدول ل (وغال�اً عبء اللجوء من قبل عدد قلیل من الدو 

. وهذا �عزز العالقات غیر المتماثلة من الت�ع�ة، و�تجاهل مبدأ المسؤول�ة الدول�ة المشتركة عن أخرى لتقدیر دول 
 .1951الالجئین، المجسدة في دی�اجة اتفاق�ة الالجئین لعام 

و�ي ال �عترف �ما ف�ه الكفا�ة �حق�قة أنه ال �مكن الدفاع عن تحمل نهج اإلتحاد األور 
إلى  مفتقرةما تكون تلك الدول  عبء اللجوء من قبل عدد قلیل من الدول (وغال�اً 

 الموارد)، مع تقد�م الدعم المالي وفقا لتقدیر دول أخرى.

كثیر إن في منطقة  القرن األفر�قي.  للهجرةومعی�ة  ةمجال محدود للتعامل مع س�اسات ضع�ف ھنالكنتیجة لذلك، و 
من الذین ینتقلون من المنطقة إلى أورو�ا �فعلون ذلك نتیجة لفشل الس�اسات في البلدان األولى التي ینتقلون إلیها. 

عقود في حالة لوهناك فجوة معینة في س�اسات الالجئین، وهي التي تركت مالیین الناس �ع�شون لسنوات، وأح�انًا 
لالندماج الحق�قي. وتتوقف هذه اإلخفاقات في المقام األول على التركیز على المعسكرات  طو�لة دون احتمالٍ منفى 

في المنفى واإلخفاقات حول الحلول الدائمة التي أدت مجتمعة إلى حالة طوارئ ش�ه دائمة، مما �عرض نوع�ة الح�اة 
 163للخطر و�جلب النظام اإلنساني إلى نقطة االنه�ار.

لع�ش خارج المخ�مات في �العدد قلیل من اإلر�تر�ین  رسم�اً  ثیو��ا، على سبیل المثال، على الرغم من السماحففي إ
تجر�بي لس�اسة  كمشروع 2015في عام  أبتدرتالتي و خارج المخ�مات ( الدولة التي عرفت �س�اسة إطار س�اسة

 قیود مشددة على حر�ة أنه من الناح�ة العمل�ة توجد إال )،الالجئین ن ؤو السام�ة لش مخ�مات التا�عة للمفوض�ةالبدائل 
 یتوجب علیهم الع�ش. وفي الوقت نفسه، تصر الحكومة السودان�ة على أن الالجئین اإلر�تر�ین حركة الغالب�ة منهم

على نطاق واسع، حیث �ع�ش العدید من اإلر�تر�ین في الخرطوم على الرغم  یتم تحدیهاس�اسة  وهيفي مخ�مات، 
إلى العودة إلى  �عرضهم لخطر االعتقال التعسفي واإلعادة القسر�ة. وفي الس�اق الذي ینظر ف�ه عموماً  ذلكأن من 

الوطن على أنها الحل الدائم الوحید، وحیث تؤدي األزمات الس�اس�ة التي طال أمدها (في حالة إر�تر�ا) أو الصراعات 
قدرة الناس على الحصول ، تجد أن ا األمر مستحیالً (في حالة السودان والصومال وجنوب السودان) إلى جعل هذ

عن  كل من السالمة وسبل الع�ش محدودة للغا�ة. وفي هذه البیئة، ال �مكن أن �كون االندماج المحلي �عیداً  على
 الرادار الس�اسي.

إطار معاییر هذه ، و�تخذون القرارات في دوماً منطقة یتفاعلون مع هذه الحقائق إن الذین یتحركون في جم�ع أنحاء ال
جر�ت أُ  منم عندما غادروا منازلهم، قال �عٌض ئلوا عن مدى تخط�طهم لرحلتهم القیود على الس�اسات. وهكذا، عندما سُ 

. خططوا وفقًا لذلكمن البدا�ة كانت هي الوصول إلى أورو�ا أو الوال�ات المتحدة، وكانوا قد معهم المقابالت إن نیتهم 
لوا إن خطتهم المحددة الوحیدة هي مغادرة إر�تر�ا وٕایجاد مكان للع�ش ف�ه حیث �مكنهم أن غیر أن آخر�ن كثیر�ن قا

�المكان الذي ف�ما یتعلق  منهم �كونوا آمنین و�جدون عمًال. وعلى الرغم من عدم إنكار الطموحات القو�ة لدى الكثیر

 
 .191-155، الصفحات من 2016.   للقراءة عن نقاش واسع حول مخ�مات الالجئین، والفشل حول الحلول الدائمة، إنظر هوفل  163
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 �مكنهم أن �شعروا أن لهم ف�هعلى مكان العثور  ت هيكان عند معظمهم األولو�ة فإن، �مكنهم الع�ش ف�ه یومًا ما
 .مستقبلٌ 

  الح�س في مخ�مات

�الح�س في المخ�مات. ففي السودان، المرت�طة جر�ت معهم المقابالت عن العدید من المشاكل الذین أُ  لقد تحدث
المخ�مات رغم و�درجة أقل في إثیو��ا، اختار الكثیرون عدم الذهاب إلى المخ�مات في المقام األول أو الخروج من 

الحظر المفروض على ذلك. وهذا �عني عمل�ًا أن أولئك الذین غادروا المخ�مات كانوا "غیر قانونیین" من الناح�ة 
 الفن�ة وما عادوا یتلقون أي مساعدة إنسان�ة.

عمر في السودان، ال �مكن تسجیل الالجئین، ومن ثم الحصول على المساعدة، في المخ�مات. وقال شاب یبلغ من الو 
: "أنا مسجل لدى المفوض�ة السام�ة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین، لكنهم لن �ساعدوني �أي شيء ألنني عاماً  17
في إدانتهم للظروف الماد�ة واألمن�ة في  صر�حینفي المخ�م". ومع ذلك، فإن الذین تمت مقابلتهم كانوا  164أق�مال 

ارب هو مثل سجن عدي أبیتو في إر�تر�ا. كیف �مكنك ال�قاء في قت. وكما قال أحد الرجال، "مخ�م شهذه المخ�ما
جرون؟ وفي إر�تر�ا، هناك اعتقاالت واحتجازات في عدي أبیتو. و�المثل، هناك حوادث اختطاف امخ�م ینظمه المت

من األلمهر�ین حیث تب�ع قوات لمجرد معسكر  نهإمخ�م لالجئین.  �أنه وصفهب ... ال ین�غي ار قشمستمرة في 
 165شایدة".الر لى إالالجئین 

من الالجئین اإلر�تر�ین من  18ختطف فیها و�الفعل، أثناء ال�حث المیداني في شرق السودان، كانت هنالك حادثة اُ 
وأوضح رجل آخر كان  166شر�فوي على ید عصا�ة مسلحة غیر معروفة، �شت�ه في ارت�اطها �الرشایدة.-مخ�م و�د

ارب لم �عطونا شیئًا، ال مساعدة، قلمخ�مات: "في مخ�م شن عن عمل لماذا غادر ا�ع�ش في بلدة كسال وهو ی�حث اآل
ح�اتي �المخ�م خاصة عندما علمت أن هناك أناس إر�تر�ون �ع�شون  قضاء ال عمل وأح�انا ال أمان. لذلك لم أكن أر�د

التي یواجهها من ارب لالجئین عن األخطار قوتحدث رجل �ع�ش في مخ�م ش 167سنوات". 10هناك منذ أكثر من 
�أنهم  متظاهر�نالمخ�م] دخول دخول [ال اإلر�تر�ینیدخلون المخ�م: "من السهل على أفراد األمن  إر�تر�ین ینمسؤول

 ".الجئون و�أخذون الناس �عیداً 

ارب ... ال ین�غي وصفه �أنه مخ�م لالجئین. إنه مجرد معسكر للمهر�ین حیث قفي ش
 رشایدة"تب�ع قوات األمن الالجئین الى ال

 
 .2017ر إر�تر�ا في عام . غاد2017.   مقابلة مع رجل من إر�تر�ا، الخرطوم، السودان، مایو/أ�ار 164
 .2015والسودان في  2012. غادرت إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع إمراة إر�تر�ة، أورو�ا، یولیو/تموز  165
 .2017 تموز/یولیو 4.   مالحظات میدان�ة، كسال، السودان،  166
 .2016. غادر إر�تر�ا في عام 2017.   مقابلة مع رجل من إر�تر�ا، كسال، السودان، یولیو/تموز  167
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في إثیو��ا، كان هناك إجماع عام على أن المخ�مات ل�ست سیئة كما هو الحال في السودان. على سبیل المثال، 
ارب: "المخ�مات [في إثیو��ا] آمنة على األقل، ولكن قأ�ا�ا كانت قد اختطفت من مخ�م ش قالت امرأة تع�ش في أد�س

مرأة أخرى المخ�مات اإلثیو��ة بهذه الطر�قة: الحالة في المخ�م �صعب تحملها. على إووصفت  168الظروف فظ�عة".
كما  169".التسهیالت�شكل جید، ال یوجد ما �كفي من الغذاء والرعا�ة الصح�ة أو غیرها من  ُعوملناالرغم من أننا 

لالنضمام إلى زوجي السابق في تسهیل نقل قضیتي إلى أد�س أ�ا�ا  ذهبت إلى القول:" كانت المفوض�ة مفیدة جداً 
جئ في المناطق الحضر�ة ". وتحدث ال�عض عن آمالهم في الدخول في نظام إعادة التوطین عن طر�ق الذهاب كال

 .غادرواإلى المخ�مات، ولكن �مجرد أن أدركوا أن ذلك لن �حدث 

 الحصول على العمل

من أنه �موجب قانون الالجئین الدولي، ال ین�غي نتیجة لوضعهم القانوني المشكوك ف�ه خارج المخ�مات (على الرغم 
على الع�ش في المخ�م)، فإن الحصول على سبل الع�ش هو صراع كبیر �النس�ة  أن �كون وضع الالجئ مرتكزاً 

جر�ت معهم مقابالت شكل من أشكال لمعظم األشخاص الذین تمت مقابلتهم. وفي إثیو��ا، كان لدى العدید من الذین أُ 
في الشتات لدعم نفقات  األسرةأنفسهم بدخلهم. و�عتمد الكثیرون على أفراد  مساندةالعمل، لكنهم لم یتمكنوا من 

: اآلخر ال �عتمد علیهم، لكن ال�عض )من إر�تر�ا إلخراجهمالذین دفعوا للمهر�ین  األشخاصنفس  غال�اً (مع�شتهم 
وأنا " 170ة ومصدر منتظم للدخل. ل�س لدي أي شخص �ستط�ع أن یدعمني من الشتات"."ل�س لدي وظ�فة دائم

�النس�ة لي ألن هذه هي المرة األولى  نفسي. وهذا تحدِ  أساندالجئ ل�س لدي تصر�ح عمل. و�التالي، ال أستط�ع أن 
 171".شخصفیها طلب المساعدة من أي  التي یتعین عليَّ 

ن في أد�س أ�ا�ا عن ك�ف�ة تمكنهم من العثور على عمل وصاروا مكتفین من ناح�ة أخرى، تحدث آخرون �ع�شو و 
وكنُت قادرًا على  ذات�ًا: "في البدا�ة اعتدت على ال�قاء مع أصدقائي. ولكن �عد �ضعة أشهر حصلت على وظ�فة،

وقد وصل آخرون مؤخرًا، وكانوا �أملون في أن یجدوا عمًال: "�الط�ع،  172عمل في موقف للس�ارات".المساندة نفسي �
، وخطیر. إذا استطعُت، سأ�قى في إثیو��ا ومحاولة تغییر صعبٌ  أود أن أذهب إلى إنجلترا، ولكنني أعلم أن ذلك

ن اإلر�تر�ین وقال شاب إنه خرج من المخ�م ألن "الحكومة اإلثیو��ة سمحت ل�عض الالجئی 173ح�اتي من خالل العمل".
�مواصلة تعل�مهم في الجامعات. ووفقا لهذا البرنامج، شاركت في االمتحان القومي وانضممُت إلى جامعة أد�س أ�ا�ا 

 .لالنتقالوقال إنه ل�س لد�ه أي خطط  174".2011في عام 
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 �كون ذلك مرت�طاً غیر أن الناس في الخرطوم تحدثوا عن التحد�ات التي یواجهونها في الحصول على عمل، وغال�ًا ما 
�التمییز. وكما قال رجل: "هنا في الخرطوم، أواجه تحد�ات كثیرة، مثل التمییز في مكان عملي. �عد یوم واحد من 

 175الق�ام �مهامي رفض صاحب العمل إعطائي راتبي. و�ما أن وضعي غیر قانوني، ال أستط�ع أن أفعل شیئًا ضده".
أنا محظوظ ألنني أعمل في مكان خاص. لكنني أعرف الكثیر من " :تعملرأة، كانت هي نفسها لت إماا قأو كم

 وخاصةالعمل،  في الحصول علىالتحد�ات إن  176اإلر�تر�ین الذین یواجهون جم�ع أنواع القمع واالبتزاز والتمییز".
ذین ال ف�ه العدید من السودانیین، وخاصة أولئك ال یتعرض في س�اق أوسعین�غي أن تفهم التمییز المرت�ط بذلك، 

الحصول مشاكل خطیرة في  ون الدولة، للتمییز و�واجه احددته كماللهو�ة السودان�ة  ضیقفي إطار تعر�ف �قعون 
 177العمل في الخرطوم. على

 األمان والتوثیق

أن العدید من الذین أجر�ت معهم مقابالت ممن كانوا �ع�شون  بتحد�ات الحصول على عمل هو حق�قةُ  إن الذي یرت�ط
في السودان قد تحدثوا عن مخاوف على سالمتهم الشخص�ة، ال س�ما عدم قدرتهم على التنقل �حر�ة. وكان أحد 

ك، ودان وال�قاء هناالرجال �أمل في ال�قاء في السودان والعثور على عمل: "كنت قد خططُت ألول مرة للذهاب إلى الس
 -هناك كذلك  تر�ا. إذ بدأت الشرطة تداهمنافي إر� كانت تواجهنير من المشاكل نفسها التي الكثی واجهتنيولكن 

 178على الرغم من أنها ل�ست قاس�ة كما هو الحال في إر�تر�ا. لذلك كان علي تغییر رأیي واالستمرار في رحلتي".
 أنني بال�عد أن دفعوا رشوة:" �ما  ولم ُ�فرج عنهم إالكانت هناك قصص عدیدة عن اعتقال أشخاص من قبل الشرطة 

 179".لهم ماالً  تدفعأن �عد  سراحيطلق الشرطة وأُ  عليَّ هو�ة، ق�ضت 

وتحدث شخص آخر عن كیف أن المصاعب في الخرطوم قد دفعته إلى مواصلة التحرك نحو أورو�ا: "إن المداهمات 
. في البدا�ة، حاولت العمل ومساعدة عائلتي  في الشارع وعدم القدرة على العمل �أمان جعلت األمور أسوأ �النس�ة ليَّ

التخاذ قرار. ولكن، لم أتمكن حتى من مساعدة  كافٍ  وقتعلى األقل ل�ضع سنوات، و�عد ذلك �مكنني الحصول على 
ما كنت أر�د لهم أن عائلتي من السودان ألنني  أحادثفي السودان. لم  �آمن ل�س أن الوضعنفسي هناك ... كما 

ى وصل إلى "الغا�ة" في كال�ه، وكسر ساقه في محاولة للقفز عل الرحیل إلى لیب�ا. وأخیراً  تُ لذلك قرر  180".ليَّ �قلقوا ع
 في الوصول إلى المملكة المتحدة. فنجححاول مرة أخرى، و شاحنة، تعافى، 

 أن الوضع ل�س �آمن في السودان
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وعالوة على ذلك، تحدث العدید من الذین تم إجراء مقابالت معهم عن خوفهم من الترحیل إلى إر�تر�ا: "لقد القت 
العدید من القصص عن احتجاز  هو�تي. كما سمعتُ الشرطة السودان�ة الق�ض عليَّ �سبب انتهاء صالح�ة �طاقة 

وترحیل الالجئین اإلر�تر�ین. وعادة ما یدفع الالجئون األموال للشرطة لشراء حر�تهم عند الق�ض علیهم. فعلت نفس 
. دفعُت رشوة للشرطي وأفرج عني. ل�س لدینا خ�ار. إذا القت الشرطة الق�ض عليَّ  الشيء عندما ألقي الق�ض عليَّ

ني إلى وطني، فإن الحكومة اإلر�تر�ة ستعاملني معاملة سیئة. و�سبب ذلك، توقفت عن العمل في األماكن ورحلت
وقال رجل �ع�ش في أد�س  181العامة مثل المطاعم والمقاهي. أنا أعمل �شكل خاص كجل�سة أطفال في المنازل".

أخرى، ولم أكن أر�د أن إلى إر�تر�ا من دول مجاورة قوة الالمهاجر�ن اإلر�تر�ین �عادون �" أ�ا�ا إنه جاء إلى إثیو��ا ألن
 182".أكون ضح�ة

إمرأة تع�ش في الخرطوم: "عندما �كون وضعك الجئًا بدون حما�ة في بلد آخر، سوف تواجه  لخصتولذلك، كما 
العدید من التحد�ات، مثل مخاطر االعتقال والترحیل وال�طالة. لقد اعتقلت شخص�ًا، وأنا أعرف العدید من اإلر�تر�ین 

من  إل�ه دون الحما�ة في أول بلد �صلون الذین ال یج ینالالجئإن  183".لذین تعرضوا لالعتقاالت والترحیلاآلخر�ن ا
 .منه ینتقلواالمرجح أن 

ال�قاء في بلد ال یوفر لهم حما�ة فعالة، �ما في ذلك الحاالت �الالجئین  یلزمهو أن القانون الدولي ال إن األهم من ذلك 
ولذلك یجب على بلدان  184التي تكون فیها ظروف االستق�ال أقل من الحقوق المنصوص علیها في اتفاق�ة الالجئین.

المقصد األورو��ة أال تنكر االعتراف �الشخص كالجئ عندما یدخل الشخص المعني إلى بلد مجاور، و�لدان عبور 
 أخرى، ولكن هذه األماكن ال توفر حما�ة فعالة.

  ال رجوع، لكن ما البدیل؟

ال ل�س ف�ه، �عتقد الناس أنه ل�س من اآلمن  مرة أخرى، تعود القض�ة إلى ما إذا كان الناس لدیهم بدائل أم ال. و�شكل
 الق�ض عليَّ  ُیلقى، ال س�ما في الوضع الحالي في إر�تر�ا. سوف وطني: "ال أستط�ع العودة إلى أوطانهم العودة إلى

ك إلى السجن أو إلى معسكرات التدر�ب العسكري خارج نعاقب ألنني سافرت �شكل غیر قانوني. إما أن یرسلو وأُ 
حاولت مغادرة إر�تر�ا مرة أنها إحدى النساء كیف  وحكت 185".الز�ارات العائل�ة حتى من �منعونكحین  المدینة في

. وعندما یوقفون المسافر�ن . كان فظ�عاً لوني إلى السجن لمدة ثمان�ة أشهرواحدة من قبل، ولكن تم الق�ض علیها:" أرس
نها مختلفة من إلسجن. لمحدد أو فترة محددة  مدةغیر الشرعیین، یرسلونهم م�اشرة إلى السجن، ولكن ل�س هناك 

سنة التدر�ب هو و مرة أخرى للتدر�ب.  یرسلونك سوففإنهم الخدمة العسكر�ة  أكملتحالة إلى حالة. وٕاذا لم تكن قد 
ل�ست في العودة إلى الوراء مرات عدیدة. ولكن  فكرتُ كما قال شاب آخر،" لقد و  186".واحدة والخدمة هي مدى الح�اة
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أو  يأو تعذیب ي. ال أعرف ما إذا كان سیتم سجن. إذا عدت ال أعرف ما س�حدث ليَّ ك طر�قة لي للق�ام بذلكهنال
 187خدمة ألجل غیر مسمى".لإلى الج�ش ل إعادتي

 ، فإنهم یرسلونهم إلى السجن م�اشرةعندما �ق�ضون على المسافر�ن غیر القانونیین

إذن، ما هو البدیل لل�شر من الناح�ة الواقع�ة؟ ففي س�اق �ع�ش ف�ه المالیین من الناس في المنفى المطول، �عضهم 
�صعب على الناس أن �كون لدیهم أمل. وكما قالت إحدى النساء: فإنه "حلول دائمة" في األفق،  دون لعقود من الزمن 

صعو�ات رحلة التهر�ب [من منزلها  جر�تُ أورو�ا. ولكن �عد أن على الوصول إلى  عازمةإر�تر�ا كنت  "عندما غادرتُ 
في السودان، وال أستط�ع العودة إلى  سعیدة من ناح�ة أخرى، أنا لستُ و التهر�ب.  في إر�تر�ا إلى الخرطوم]، كرهتُ 

 188عقد".، ل�س لدي جواز سفر وال خ�ار للسفر القانوني من السودان. أنا أع�ش في هذا الوضع الموفوق ذلك. وطني

كر ولذلك، �النس�ة للكثیر ممكن ُأجر�ت معهم مقابالت، المضي قدمًا في رحلتهم كان هو المالذ األخیر. وكما ذُ 
أعاله، فإن الطرق القانون�ة للخروج من إر�تر�ا صع�ة للغا�ة، ال س�ما �النس�ة للش�اب. وكما قالت إحدى النساء: "ل�س 

سنة من العمر فذلك أمر محظور. كما  40في الواقع، إذا كنت تحت الـ  من السهل على الش�اب السفر من إر�تر�ا.
تفرض الحكومة شروطًا صارمة على السفر، وما لم تستوِف هذه الشروط، ال �مكنك السفر إلى أي مكان. عل�ك أن 
 تنهي خدمتك الوطن�ة أو أن تكون مر�ضًا أو متزوجًا من شخص �ع�ش في الخارج من أجل الحصول على تصر�ح

كما تسآءلت إمرأة أخرى، "هل �مكنك أن تصدقني إذا قلت لك أنني ل�س لدي جواز سفر؟ ل�س أنا فقط،  189للسفر".
لمتحدة، ولكن السلطات الحكوم�ة ولكن كل الش�اب اإلر�تري. حصل شق�قي األصغر على قبول في جامعة �الوال�ات ا

ر�تر�ا؟ ل�س هناك تعل�م جید، وال دفع عادل إذا كنت تصدر له جواز سفر. ماذا �مكننا أن نفعل إذا �قینا في إ مل
 190عامًال. فالراتب الذي �منحونك إ�اه ال یوفر لك طعامًا."

 مع هذه القیود الصارمة على الطرق القانون�ة للخروج من إر�تر�ا، غادر العدید منهم البالد على أمل أن یتمكنوا من
إلى  قانون�اً  ال، أعرب كثیرون عن أملهم في أن یجدوا طر�قاً مستقبل ألنفسهم في أماكن أخرى. و�طب�عة الح نحت

كیف شجعت شق�قتها على القدوم إلى الخرطوم ألنها قدمت  عن أنها مرأة شا�ةإ وحكتأورو�ا أو الوال�ات المتحدة. 
الجئ إر�تري �ع�ش في  وحكى 192للهجرة إلى الوال�ات المتحدة. 191تأشیرة اللوترى للتنوعمن خالل  طل�اً  ن�ا�ة عنها�ال

ة، لكنه رفض. "ل�س �بتقد�م طلب للحصول على تأشیرة دراس أد�س أ�ا�ا عن ك�ف�ة محاولته الذهاب إلى أورو�ا قانون�اً 
لدي أي طر�قة أخرى للوصول إلى هناك �شكل قانوني، لذلك فإن [الدخول �شكل غیر قانوني] هو السبیل الوحید 
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تحد�ات قد  - ولكنهم ال زالوا �ع�شون بتحد�ات كبیرةفي السودان أو إثیو��ا،  ن منهمو�قي آخرو  193اآلن". �النس�ة ليَّ 
 مواصلة رحلة محفوفة �المخاطر.إلى  مع الزمن، ،تدفعهم

، �عترف المهاجرون والحكومات على حد سواء �عدم وجود طرق قانون�ة للهجرة إلى أورو�ا على الرغم من و�كل تأكید
تتحمله دول المنطقة. ولذلك من منظور الحكومات في القرن األفر�قي، على الرغم من عبء اللجوء الكبیر الذي 

نها أإال سعادة الكثیر منها �االستفادة من المساعدات اإلنسان�ة واإلنمائ�ة المرت�طة �م�ادرات س�اسة الهجرة الحال�ة، 
األورو��ة ف�ما یتعلق �الس�اسات التي تقوم دول الأولو�ات  عن جوهر�اً  مختلفة اختالفاً  من األولو�ات مجموعة لدیها

على تقاسم  نظامًا عالم�ًا قائماً تر�د أن ترى  الجئین الالهائلة من  علیها هذه األموال. فالدول التي تستضیف أعداداً 
 قانون�ة وعادلة لمواطنیها لل�حث عن عمل في أماكن أخرى. وفي حالة أن ترى طرقاً  وٕانما تر�د كذلك، فحسب ع�اءاأل

. على البلدفي اقتصاد  اً مهم مال المهاجرون إلى بلدانهم مكوناً ما تكون التحو�الت التي یرسلها الع هذه األخیرة، غال�اً 
على ضمان حصول مواطنیها على جوازات السفر �سهولة، وحتى تقد�م  سبیل المثال، عملت الحكومة اإلثیو��ة عمداً 

الحكومة اإلر�تر�ة إن  194ن یتوجهون إلى دول الخلیج والشرق األوسط.للمهاجر�ن الذی واإلرشاد المساعدة والتوج�ه
إلى حد ما في هذا الصدد: فهي تستفید من التحو�الت المال�ة المرسلة إلى البالد من خالل نظام  أكثر غموضاً 

 .البالدتحاول منع الناس من مغادرة األول  مفي المقاضر�بي، ولكنها 
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 خاتمة
ف فخیحتى اآلن لم أنه خرطوم حال�ًا. إذ تحد�ات متعددة متأصلة في النهج الذي یوجه عمل�ات عمل�ة الإن هناك 

وقف االنتهاكات. وفي الواقع، في حالة هذه األخیرة تشیر یلم  أورو�ا، كما أنهأعداد المهاجر�ن الذین �صلون إلى 
 ،الناس المز�د والمز�د من المخاطر�أخذ ائل كاف�ة، یتم إنشاء الحواجز دون تقد�م بد فبینماالنتائج إلى عكس ذلك: 

وتكلفة. واألشخاص الوحیدون الذین �ستفیدون من هذا هم المهر�ون والمتاجرون  -والرحالت أص�حت أكثر خطورة 
 في ال�شر.

في البدا�ة، تشیر  ناتحاد األورو�ي ال �غفلون هذه التحد�ات. ولكن ما هو البدیل؟ وكما ذكر اع الس�اسة في اإلصنَّ إن 
 ف�ه الهجرة بدالً  تحدثالس�اق الس�اسي الذي  فيأن �حدث في المقام األول  ین�غيالنتائج إلى أن التحول في التركیز 

خ�ارات التي یواجهها الناس طوال رحلتهم، العدم وجود حالة ان�عترف هذا التحول ��ن�غي أن من اإلجرام الذي تجتذ�ه. و 
 عن عوامل ه�كل�ة ال �مكن حلها دون مشاركة س�اس�ة عم�قة تبدأ بتفك�كها. ناجمٌ ت انعدام في الخ�اراوهو 

الناس المز�د والمز�د من �أخذ فبینما یتم إنشاء الحواجز دون تقد�م بدائل كاف�ة، 
 وتكلفة -والرحالت أص�حت أكثر خطورة  ،المخاطر

 بواقع الح�اة في إر�تر�ا؛ و�أن أي نهج یركز أساساً و�دًال من ذلك، هناك حاجة إلى نهج �عترف �شكل ال ل�س ف�ه 
على الجر�مة التي تجتذبها الهجرة من المرجح أن �كون مسكنًا في أحسن األحوال ومضرًا في أسوأها، ألنه یتعامل 

فهم قوي للس�اق األوسع للهجرة القسر�ة في منطقة  �عترف بـ و�ستند إلى و�أنحصرًا مع األعراض ول�س مع السبب؛ 
مل في مستقبلهم؛ مجردین من األعترف �أن الطرق القانون�ة غیر الكاف�ة للهجرة قد تركت الناس ��أن و ؛ لقرن األفر�قيا
من الوعي �ضرورة مواك�ة الم�ادرات الرام�ة إلى ز�ادة فرص الحصول على سبل كسب الع�ش من  �ظهر مز�داً �أن و 

 وض والتوسع في مجاالت االنتماء القانوني والس�اسي.یجري ف�ه التفا خالل إجراء حوار س�اسي أوسع نطاقاً 

 تلطیخ دارة الهجرة" ال یخلق مخاطرإلولهذا السبب، تشیر النتائج إلى أن النهج البراغماتي المبني من أعلى إلى أسفل "
في س�اق  االً أن �كون فعَّ  كذلك غیر المحتمل وٕانما من 195.فحسب تحاد األورو�ياإلالسمعة المعترف بها من قبل 

إن هنالك . المحزنةعلى الهروب من النظم الس�اس�ة القمع�ة والصراع والظروف المع�ش�ة  ون ، وعازم�ائسون  ف�ه الناس
 :المختلطةال للهجرة ات�اع نهج بدیل یراعي النتائج التجر�ب�ة، ومن ثم �كون أكثر مالءمة للتصدي الفعَّ  حاجة إلى

 مكنهم من المشاركة في عمل�ات صنع الس�اسات؛�األفراد والمجتمعات المعن�ة، و ب عكس تجار � الناس: مرتكٌز على •

 
، ووثیقة مسربة، مجلس اإلتحاد األوروبي، "ورقة غیر رسمیة للجنة المشتركة للمفوضیة وخدمة 9. صندوق اإلتحاد األوروبي االستئماني، إدارة أفضل للھجرة،  195

، (متاحة 3، 2016آذار مارس/ 17، 7203/16اإلتحاد األوروبي للعمل الخارجي حول تعزیز التعاون حول الھجرة، والحركة، وإعادة القبول مع السودان"، 
 5تم الحصول علیھا بتاریخ  www.statewatch.org/news/2016/mar/eu-com-eeas-readmission-sudan-7203-16.pdfعلى 

 ).2017أكتوبر/تشرین األول 

http://www.statewatch.org/news/2016/mar/eu-com-eeas-readmission-sudan-7203-16.pdf
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فهم الهجرة المختلطة كحق�قة معقدة، والتركیز على أفضل السبل لمعالجة األس�اب الجذر�ة  على الس�اق: قائمٌ  •
األجلین المتوسط والعوامل المتعددة التي تسهم في هذا الحق�قة. و�تطلب هذا النهج مشاركة أوسع نطاقًا، في 

 والطو�ل، تتجاوز المشار�ع المحددة؛

ر نهجًا كل�ًا ینظر إلى حما�ة حقوق اإلنسان (كذلك بهدف منع التهجیر القسري/الهجرة) �طوِّ  على الحقوق: مبنيٌ  •
 وذلكأي س�اسة �شأن الهجرة المختلطة. وحما�ة حقوق الالجئین والمهاجر�ن �اعت�ارها أساس�ة وجزء ال یتجزأ من 

 الجذر�ة؛ الهجرة معالجة أس�اب�خصوص بخصوص من �ستهدفون �المنفعة من أي مشاركة و 

مصلحة وهم مشتركین؛  مسألةهجرة المختلطة �اعت�ارها االعتراف �ال على الت�ادل�ة والمسؤول�ة المشتركة: قائمٌ  •
 حما�ة.توفیر حل دائم لمن �حتاجون إلى غ�ة وتعز�ز التنقل وتقاسم المسؤول�ة �ُ 

التي تواجهها بلدان القرن األفر�قي إلحاحًا، ولكن  أكثر القضا�ا إحدى منبرًا مهمًا للتعامل مععمل�ة الخرطوم خلقت  إن
 هت في االتجاه الخاطئ، فإن هذا المنبر قد �ضر أكثر مما ینفع.إذا ُوجِّ 

مسألة البدائل تقع في صم�م ما �مكن أن �شكل عمل�ة جیدة لصنع الس�اسات في  نإ
 لبیئةهذه ا

وفي خاتمة المطاف، من البیِّن أن مسألة البدائل تقع في صم�م ما �مكن أن �شكل عمل�ة جیدة لصنع الس�اسات في 
. حركة تنقلهمهذه البیئة. و�تمثل أحد المكونات الرئ�س�ة في ذلك في التركیز على حما�ة المتنقلین ول�س على تقیید 

من محاولة تقیید حركتهم إلى األمام،  بدالً  یتنقلون ٕاذا أص�ح الهدف الرئ�سي إلدارة الهجرة هو حما�ة األشخاص الذین و 
تشیر النتائج إلى عكس  في الواقع،و تزداد. وف ال یوجد مؤشر على أن أعداد األشخاص الذین �صلون إلى أورو�ا س

تحمل مخاطر ضخمة  إلى االضطرارو  – ق�ق�ة ومتكاملة س�اس�اً حما�ة ح - ما كانواالحما�ة للناس أین وفرواذلك: 
خالق�ة في األ بوصلتهخضوع أو حتى فقدان التحاد األورو�ي من نهج �حمي اإل كذلك محالة. بل هو السوف �قل 

یؤ�د فكرة أن الطر�قة األكثر  ذلك نوفي نها�ة المطاف، فإالناخبون.  عل�هاالستجا�ة للضغط الس�اسي الذي وضعه 
 .ماالحاجة إلیه إنهاءهي  �ال�شر فعال�ة للتصدي للتهر�ب واالتجار
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