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  إعالن صنعاء
  المؤتمر االقلیمي للجوء والھجرة من القرن االفریقي إلى الیمن

  2013نوفمبر  11-13 
  

 -11 من الفترة خالل صنعاء في الیمن إلى األفریقي القرن منوالھجرة  للجوء إقلیمي مؤتمر لعقد الیمنیة الجمھوریة حكومة دعت
دولة  عمان،سلطنة  الكویت،دولة  السعودیة،المملكة العربیة  البحرین،مملكة  ،المتحدة العربیة اإلماراتدولة   اركةبمش 2013 نوفمبر 13

جامعة الدول العربیة، مجلس  لىإ ضافةإ اریتریادولة و  الصومال،جمھوریة  بوتي،یججمھوریة  ،الفدرالیة الدیمقراطیة اثیوبیاجمھوریة  قطر،
 ؛للھجرة الدولیة والمنظمة الالجئین لشؤون السامیة المفوضیةو العربیةالتعاون لدول الخلیج 

 
  األطراف المشاركة:

 
 رغم والمھاجرین اللجوء وطالبي الالجئین تجاه سخيال نسانياإل نھجال على المحافظة في یمنال بإستمرار التقدیر مع تعترف

  ؛واجھھات التي التحدیات
 

 نظمتھ الذي و ،2008 عام صنعاء في ُعقد الذي عدن خلیج في الدولیة والھجرة الالجئین حمایة حول اإلقلیمي المؤتمر تستذكر
   الصومال؛ في المختلطة الھجرةب المعني عملال فریق مع بالتعاون الالجئین لشؤون المتحدة لألمم السامیة المفوضیة

 
 الیمن في والھجرة للجوءا بقضایا الدولي االھتمام ةوتیر رفع عنھ تمخض والذي 2008 لعام اإلقلیمي لمؤتمرا نتائج بإرتیاح تالحظ

  ؛األعباء وتقاسم التضامنا من مزید تشجیع إلى یرمي جھد من كجزءٍ  ككل المنطقة وفي
 

  ؛ الیمن إلى  األفریقي القرن منطقة من المختلطة الھجرة بتدفقات المتعلقة القضایا إستعراض وبعد
 

 األفراد جنسیات في التنوع صعید على سواء ،2008 عام منذ ملحوظ بشكل تغیر قد یمنال إلى الھجرة و اللجوء  سیاق أن تالحظ
  ؛بالبشر تجارواإل التھریب شبكات أنشطة لتنامي نتیجة  اعدادھم في الكبیرة أوالزیادة

 
 والبطالة لفقروا واالضطھاد النزاع حاالت ذلك، في بما مختلفة، ألسباب صلیةاأل أوطانھم مغادرة في األشخاص إستمرار تدرك

  ؛الطبیعیة الكوارثو
 

 من ذلك غیرو واالتجار، لتھریبا لعملیات عرضة ایكونو قد الوافدین من ةكبیر داعدأ أن على تدل مؤشرات ثمة أن قلقھا ُیثیر
  ؛تحركاتھم أثناء مخاطرلل التعرض عن فضال اإلنسان، حقوق انتھاكات
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 األطراف والمتعددة الثنائیة االجتماعات مختلف خالل من والھجرة اللجوء قضایال ةفاعل إدارة بإتجاه المحرز التقدم بإرتیاح تالحظ
  ؛والھجرة للجوء اإلقلیمي المؤتمر انعقاد قبل المعنیة األطراف بین عقدت التي

 
تعزیز دور كذا ي وولمن العمل استنادا الى التعاون االقلیمي والد االلجوء والھجرة یتطلب مزید قضایابان ایجاد ادارة فاعلة ل وتسلم
  ؛غیرھا من الفاعلینووالمنظمة الدولیة للھجرة والمنظمات غیر الحكومیة  المفوضیة السامیة لشؤون الالجئینودعم 

  
 المعاییر عن فضال ،اإلقلیمیة واالتفاقات الوطنیة القوانین سیاق في -  اإلجراءات من مزید اتخاذ على العمل بضرورة اإلقرار
  : التالیة لقضایاا في دمتق لتحقیق -  الدولیة

 
 .والمقصد العبورو المصدر دول من كل في بالبشـر واالتجار التھریب شبكات مواجھة في القانون إنفاذ  ) أ(

  
دول المصدر  مجتمعات في غیرالنظامیة للھجرة الممكنة والبدائل المخاطرب الوعي لزیادة العامة التوعیة جھود من مزید بذل  ) ب(

 .و المقصد
 .النظامیة غیر الھجرة تدفقات لمعالجة العودة برامج لتنفیذ الالزم عمالد لتوفیر السعي  ) ت(

    ) ث(
  .صحیح والعكس المنطقة، في واالستقرار السالم تحقیق في إیجابي بشكل یسھم قد والھجرة اللجوء مشكلة حل بأن ُتقـر

  
المزید من الجھود في جیعھا على بذل بالجھود المبذولة من قبل دول المنطقة لمعالجة األسباب الجذریة للجوء والھجرة وتش تشید

  ؛ھذا المضمار
 

  :التالیة التوصیات اعتماد على االتفاق تم فقد ولذا،
 
  

  یـةالجذر األسـبابأوال. 
 
 اللجوء طالبيل مختلطةال للھجرة الجذریة األسباب لمعالجة السعي في الدولي المجتمع من بدعمدول المصدر و تستمر سوف .1

وأیضا  واالجتماعیة، االقتصادیة والتحدیات الصراعات وخاصة الیمن، إلى األفریقي القرن من والمھاجرین والالجئین
  :أمور جملة بینمن ، خالل من المعلومات المضللة،

  
 .والمناطق األخرى المتأثرة بالصراع الصومال فيواالستقرار  السالم عملیةدعم   ) أ(

 
 تحقیق إلى الرامیة جھودھا لتعزیز المصدر لدول الملموس لدعمتوفیرا خالل من واالجتماعیة االقتصادیة التحدیات معالجة  ) ب(

 .األصلیة بلدانھم في واالستقرارالقدرة على التكیف و الفقر ىالتغلب عل على الناس مساعدة بغیة العادلةو الشاملة التنمیة
 

    .مستدامةالمنة واآلطوعیة العودة لل األوضاع المالئمة الجھود الیجادمضاعفة   ) ت(
  

  معلومات دقیقة حول حقیقة الھجرة غیر المنتظمة بما في ذلك تضمینھا في المناھج الدراسیة.      رضمان توف  ) ث(
 

 وذلك العمل، فرص خلق وبرامج األمان شبكات ذلك في بما ،المصدر دول في الفقر مكافحة لبرامج الدولي الدعم زیادة ینبغي .2
 .النظامیة غیر للھجرة الجذریة األسباب عالجةمو العائدین لمھاجرینل مستدام إدماج إعادة تسھیل أجل من

 
 
 

  القانون إنفاذ. ثانیا
 
في دول المصدر  االتجار بالبشرو التھریب ،ذلك في بما غیرالنظامیة الھجرة قضایا في القانون إنفاذ عملیة تعزیزسیتم  .3

 المقصد من خالل اإلجراءات التالي:والعبور و
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لدول ا من قبل  االتجار بالبشرو تھریببال الصلة ذات والمسائل الھجرةاللجؤ و بشأن 1الدولیة الصكوك أھمیة على التأكید) أ(
 .في ھذه الصكوكالمنضمة 

 
 القضایاو ،البحرعرض وعملیات االنقاذ في  الھجرةو اللجوء بشأن الدولیة الصكوك في الواردة االلتزامات ترجمة) ب(

 مة في ھذه الصكوك.ضالمنمن قبل الدول  متبعةال والممارسات اتیجیاتواالستر الوطنیة القوانینا في مالمتصلة بھ األخرى
 

 خالل من ،ذلك في بما المنطقة، في االتجار بالبشرو التھریب ظاھرة لمكافحة القائمة واآللیات اإلقلیمي التعاون تعزیز) ج(
  .وحمایة الضحایا الجرائم لمرتكبي عالةالف القضائیة المالحقة إلى وصوالً  ةوالقانونی ةاألمنی ألجھزةا بین التنسیقتعزیز

  
 العبوروالمصدر  دولكل من  في الوطني القانون إنفاذ آلیات تحسینوذلك بھدف  القدرات بناءل استراتیجیة وتنفیذ وضع)  د(

من خالل نظام إدارة الحدود  فاعل وعادل  قضائي نظام في إطار الحدود حرس أداء قوات تعزیز ،ذلك في بما ،مقصدوال
 .لمراعي لقضایا الحمایةا
 
وبناء  البحث آلیات تحسین مواصلة وذلك من خالل البحرعرض  في والحمایة اإلنقاذآلیات  تعزیززیادة الدعم الدولي و)  ـھ(

ُُدرات في   السواحل خفرل میدانيال وتوسیع األداء، وبحر العرب األحمر والبحر عدن خلیج في اإلنقاذعملیات مجال الق
 حقوقو الدولیة البحریة والمعاھدات اتیاالتفاق بشأن الوعي مستوىرفع و، والدول األخرى الیمن فيیة والقوات البحر

 إلنقاذا جراءاتإتحسین  ،ذلك في بما وطنیة، عمل خطط وضع أیضاالجانب  ھذایشمل  أنن ی، یتعّ لذاو .مھاجرینللاإلنسان 
إحالتھم  ولھم  المساعدةتقدیم و التعرف علیھم،و ،ُسفناألشخاص من على ظھر القوارب/ ال نزولرض البحر، وعند في ع

 .إلى الجھات المعنیة
  
 

  العودة لبرامج الدعمزیادة .  ثالثـا
 
المھاجرین، وضمان التنفیذ الفعال  تدفق  عبء لتخفیف االقلیمي والدولي للیمن والدول المتضررة زیادة الدعمضرورة  .4

  :ذلك في بما ومنظمة، إنسانیة بصورة العودة لترتیبات
  

 المنطقة وفي الیمن في والھجرة اللجوء بقضایا الدوليھتمام اال لجذب تھدف اجراءات تشمل تواصل استراتیجیة وضع  ) أ(
 .المانحین زیادة دعمل

 
جئین الصومالیین بالتنسیق بین اللا امةمن وكرأ ما یكفللتسھیل تنفیذ العودة الطوعیة بتوفیر الدعم اإلقلیمي والدولي الالزم   ) ب(

 ومتین الیمنیة والصومالیة والمفوضیة السامیة لشؤون الالجئین.الحك
 

  .تشجیع الدعم المستقبلي للیمن ودول المنطقة من قبل المانحین  ) ت(
  

 .بما في ذلك المساعدات اللوجستیة الالزمة لبرامج العودة للمھاجرین غیر النظامیین المساھماتتقدیم   ) ث(
  

 .الصلة ذات الدولیة والوكاالت المانحة الجھاتمع و المتضررةالدول في   بین الجھات المعنیة دوریة اجتماعات عقد ) ج(
  
  

  تعزیز التعاون في مجال العمالة رابعا.
                                                             

 .1967 لعام وبروتوكولھا الالجئین بوضع المتعلقة 1951 لعام المتحدة األمم اتفاقیة  1
 
  لمنع  2000 عام وبروتوكول خارج المناطق الحدودیة، المنظمة الجریمة لمكافحة 2000لعام  المتحدة األمم اتفاقیة •
   طریق عن التھریب لمكافحة 2000 عام وبروتوكول واألطفال، النساء وبخاصة االتجار بالبشر، وقمع، ومعاقبة  
 .والجو والبحر البر،  
   البحریة للمنظمة 1948 عام اتفاقیة ذلك في بما ُعرض البحر، في بعملیات اإلنقاذ المتعلقة البحریة االتفاقیات •
   ، وتعدیالتھا1974 لعام) سوالس اتفاقیة( ُعرض البحر في األرواح لسالمة الدولیة واالتفاقیة الدولیة وتعدیالتھا،   
 ).سـار اتفاقیة( 1979 في ُعرض البحر لعام عام واإلنقاذ للبحث الدولیة االتفاقیة وكذلك ،1988لعام    
  .أسرھم وأفراد المھاجرین العمال جمیع حقوق حمایة بشأن 1990 لعام الدولیة االتفاقیة •
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 تدابیر التالیة:لبا خاص اھتمام إیالء .5

 
 الید كبیر على طلبالتي قد یبدو فیھا  قطاعاتال على في دول المصدر مع التركیز االقتصادیة التنمیة مشاریع دعم  ) أ(

  .العاملة
 

المقصد في مجاالت العمالة وتطویر مصدر والدول األطراف بین  متعددة/أو و ثنائیة إبرام اتفاقیات إمكانیات استكشافب) (
  نظمة وإحتیاجات كل دولة.وفقا أل ااالت المتعلقة بھالمج

  
 

  التوعیة حمالت .خامسا
 
. النظامیة غیر الھجرة بمخاطر الوعي نشرجل أمن في أوساط المجتمعات  للغایة ضروریة واسعةال عالمیةاإل حمالتتعد ال .6

 التدابیر اتخاذ سیتم ،السیاق ھذا وفي. عملفرص الھجرة المشروعة أو  إمكانیات عن معلومات الحمالت ھذه تشمل أن على
  :التالیة

 
 ،والمقصد روالعبو المصدر بلدان في الالجئین ومجتمعات المحتملین أوساط المھاجرینفي  رفع الوعي استراتیجیات تعزیز  ) أ(

 وذلك ،تجار البشرو المھربین یرتكبھا التي اإلنسان حقوق انتھاكات عن فضال عرض البحر التي یواجھونھا في والمخاطر
  .حیاتھم تھدد لمخاطر تعرض الناس احتماالت من التقلیل بھدف

  
ُرص لتعكس واضحة رسائلعلى تلك الحمالت تحتوي أن یجب  ،في الوقت نفسھ  ) ب( وطرق  الخارج متاحة فيال الواقعیة الف

 .نظامیةغیر ال لھجرةذلك إلطالع المھاجري المحتملین على البدائل المتاحة لوالھجرة القانونیة المتاحة 
 

 المحرمات لكسر اإلنسان، حقوق انتھاكات وضحایا العائدین المھاجرین اتعلى شھادتتضمن حمالت التوعیة  أن ینبغي  ) ت(
 .شلبالف المتمثلة في االعتراف الثقافیة

 
 مشتركة  الیجاد رسائل  التنسیق زیادة انخراطا وأن تعمل على أن تكون أكثر واإلقلیمیة الوطنیة اإلعالم لوسائل ینبغي  ) ث(

حول الوضع الذي واجھ  المعلومات من مزید توافر ضمانلووبحر العرب  األحمر والبحر عدن خلیجعلى ضفتي وفاعلة 
 .عبورھم خاللاللجوء  وطالبي المھاجرین

  
  

  اللجوء الحمایة في مجال  نظام تعزیز .ادساس
 

 الخاصة بالالجئین 1951اتفاقیة في المنصوص علیھ الالجئین حمایةالخاص ب األساسي المبدأ مراعاة و تنفیذ بمكان األھمیة من .7
  .المنطقة في الدول بیناألعباء  تقاسم ترتیباتیجب تعزیز . رد القسريال عدم مبدأ، والمتمثل بیتم تنفیذهو
 

  تنوي العمل على:  1967كولوتوبرو 1951 اتفاقیة إلى مةالمنضوفي ھذا السیاق، فإن الدول 
  

مراعاة و عملیة نھا ضمان توفیر الحمایة الأوالتي من ش الحساسة في مجال الحمایةالمتعلقة بالقضایا  دخولال ةنظمأ وضع  ) أ(
  الحدود. نظام ادارةمناسبة لالجراءات االاتخاذ 

   
 وطالبي الالجئین أي( للحمایة المحتاجین األشخاص تشمل أن یمكن والتي الھجرة تدفق طبیعةب الحدود طاتسلمعرفة تعزیز   ) ب(

 .)اللجوء
  

 الھجرة تدفقات بینمن  والالجئین اللجوء طالبي ھویة تحدید من تمكن التي ستقباللال العملیة ترتیباتال االعتبار في االخذ  ) ت(
 .اللجوء على حصولھم وتسھیل المختلطة
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  والدولي التعاون اإلقلیمي .سابعأ
 
  :التالیة التدابیر من خالل والدولي التعاون اإلقلیمي یتم تعزیز .8
 

 .ة بدعم من المفوضیة السامیة والمنظمة الدولیة للھجرةغیر النظامیالھجرة  تدفق للحد منالتعاون االقلیمي  تعزیز  ) أ(
  
 واإلقلیمي الوطنيعلى المستوى  ینالفاعل كافة  فیما بین تالمعلوما والتعاون وتبادل زیادة مستوى التنسیقالعمل على   ) ب(

 المتحدة األمم مشاركة وكاالت ورفع مستوى الوطنیة المختلطة الھجرة عمل فِرق خالل تعزیز من خاصة والدولي
  تلك الفرق. عمالأفي ا ةالحكومی ھا من الجھاتونظراء غیر الحكومیة والمنظمات

 
 المختلطة العامة للھجرة األمانة وقدرات دور وتعزیز الوطنیة، المختلطة الھجرة عمل فِرق بین االقلیمیة االتصاالت تعزیز  ) ت(

 .المختلطة المعنیة بالھجرة اإلقلیمیة اللجنةواإلقلیمیة 
  
افة الكبیر المتثل في استض ءمواصلة الدعم اإلقلیمي والدولي للجمھوریة الیمنیة بالموارد الالزمة لمساعدتھا في تحمل مواجھة العب  ) ث(

لى إوإیواء المھاجرین غیر النظامیین وتطویر قاعدة البیانات ودعم مبادرات بناء القدرات المحلیة وكذا اإلسھام في البرامج الھادفة 
  المتضررة. المضیفة ألولئك المھاجرین والمناطق تحقیق تنمیة إجتماعیة واقتصادیة في المجتمعات

  
  

  وتحلیلھا البیانات جمع .ثامنأ
 

من  مكنی مما الھجرة، اتجاھات فھم لتسھیلعملیة ضروریة یعتبر  ھاوتحلیل البیانات جمعفإن  ،التعاون الدولي واالقلیمي من ھمم كجزء. 9
  :التالیة التدابیر اتخاذ سیتم الصدد، ھذا وفي المختلطة الھجرة تدفقات ومعالجة إلدارةة یفعالأكثر  آلیات/ جراءاتاتبني 

  
 بالتعاون بین الدول المعنیة والمنظمات الدولیة ذات الصلة.   والھجرة اللجوء یعنى بقضایا یميقلا بحوث مركز إنشاءدراسة   ) أ(

 
العمل على تطویر قواعد بیانات وطنیة من خالل تنفیذ برنامج المسح االحصائي الشامل والربط الشبكي وكذا العمل على اعداد بیانات   ) ب(

  لالجئین و المھاجرین) واماكن تواجدھم وفقا للمعاییر الدولیة وآلیات تبادل البیانات.اقلیمیة خاصة بالواصلین الجدد ( طالبي اللجوء وا
  
  

  ألیة المتابعة. تاسعا
 

  :من خالل التالي المستمر التنسیق تتطلب دینامیكیة عملیة إعالن صنعاء تنفیذ . 10
 
 . إعالن صنعاء لمتابعة تنفیذ ةوطنینقاط اتصال تعیین   ) أ(

 الزمة لھا. الحلول الو تحدید العقبات وإیجاد التقدم المحرز ة لتقییم آلیة متابعة دوری إنشاء  ) ب(
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