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  مركز الهجرة املختلطة
 نشرة التوّجهات

تقرير التوجهات الشهري
ي توّجهات الهجرة من منطقة شمال إفريقيا وعبرها وإليها

ّ
 يغظ

  نبذة عـــــامة

www.mixedmigrationhub.org
 تواصل معنا على

info@mixedmigrationhub.org
RMMS للتعرف على آخر أخبار القرن اإلفريقي، إضغط 

يعّد مركز الهجرة املختلطة لشمال أفريقيا بمثابة امللتقى املعرفي اإلقليمي واألمانة التنفيذّية لفريق 
مة 

ّ
جئين، واملنظ

ّ
عمل الهجرة املختلطة لشمال أفريقيا، والذي يتألف من املجلس الدنماركي لل

جئين، وأمانة الهجرة املختلطة اإلقليمّية، 
ّ

الدولّية للهجرة، واملفوضّية السامّية لشؤون الل
جئين، ومكتب األمم املّتحدة 

ّ
مة إنقاذ الطفولة، ومكتب األمم املّتحدة إلغاثة وتشغيل الل

ّ
ومنظ

ملكافحة املخدرات والجريمة. ويعزز املركز املنهجّية القائمة على حقوق اإلنسان وذلك لضمان 
توفير الحماية أثناء انتقال األفراد من خلل جموٍع مختلطٍة إلى دول شمال أفريقيا وعبرها ومنها.  

جاهات الهجرة املختلطة في كّلٍ من 
ّ
نطاق العمل: تعمل هذه النشرة على توفير تغطيٍة شاملٍة الت

الجزائر ومصر وليبيا واملغرب والنيجر والسودان وتونس واليونان وإيطاليا.
جئ، وطالب 

ّ
ستخدم مصطلحات مثل املهاجر، والل

ُ
تعريفات: في خلل صفحات هذه النشرة، ست

له الهجرة املختلطة. وفي حالة أشار املصدر األصلّي إلى فئٍة 
ّ
 للتعريف الجمعي ملا تمث

ً
جوء معا

ّ
الل

بعينها، سيتم استخدام املصطلح ذا الصلة.
املصادر: ُيستعان بمجموعٍة من البيانات املستقاة من مصادر متعّددة، بما في ذلك األجهزة 

الحكومّية، املجتمع املدنّي، واإلعلم. 

208 حالة وفاة عىل طريق األبيض املتوّسط الوسطيّة
إنقاذ 74 قبالة الشاطئ اإلسباين

تدفّقات منخفضة عرب النيجر

ارتفاع عدد السوريني املسّجلني يف مرص

325 ماليًّا أعيدوا من النيجر

3000 طلب لخدمات املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج

7000 مواطن من جنوب السودان يصلون إىل السودان



 التوجهات

اإلقليمّية
حاد األوروبي يقترح نظام لجوء موّحد 

ّ
االت

حاد. وسُين�شئ النظام مرافق 
ّ
جوء خاّصتهم عن التنّقل بين دول االت

ّ
حاد األوروبي اقتراًحا لوضع إجراءات لجوٍء موّحدة بهدف ثني الذين ينتظرون البّت بوضع الل

ّ
•  في 13 يوليو، قّدم االت

جئين القادمين من البلدان التي توافق على استعادة 
ّ

ة بأّن الل
ّ
جئين معيارّية وسيضع قواعد موّحدة حول تصاريح اإلقامة والرعاية الصحّية والوظائف واملدارس. وتق�شي الخط

ّ
استقبال لل

مات حقوق اإلنسان انتقدوا هذا االقتراح بسبب الصعوبات التي 
ّ
حاد األوروبي ومنظ

ّ
املهاجرين غير الشرعيين هم الوحيدون الذين سُيعاد توطينهم في أوروبا. وكان بعض املسؤولين في االت

جئين في أوروبا في حين يسّهل في املقلب اآلخر إعادة الوافدين الجدد.
ّ

يفرضها على إعادة توطين الل

املهاجرون يسعون إليجاد طرٍق ووجهاٍت جديدة
جوء إلى البحث عن طرٍق ووجهاٍت جديدة. وتشير التقارير إلى أّن عدًدا من األفارقة الذين يسعون إلى الذهاب إلى 

ّ
جئين وطالبي الل

ّ
دفعت تدابير الحدود املشّددة في أوروبا املهاجرين والل  •

ف في أمريكا الوسطى وبالتحديد في نيكاراغوا وكوستا ريكا في انتظار العبور إلى وجهاتهم األخيرة. 
ّ
الواليات املّتحدة األمريكّية وكندا قد تجّمعوا بشكٍل مكث

نسبة إعادة توطين وانتقال منخفضة في أوروبا
ت الذي ُوضع في سبتمبر من العام 2015 والذي كان هدفه إعادة توطين 160،000 

ّ
قل 3،056 شخًصا فقط من اليونان وإيطاليا بموجب برنامج االنتقال الطارئ املؤق

ُ
بحلول 13 يوليو، ن   •

فاق االتحاد األوروبي وتركيا، وهو رقٌم أبعد ما يكون عن حّصة السوريين من عملّيات إعادة 
ّ
ا بحسب ات شخٍص بحلول شهر سبتمبر من العام 2017. ومنذ 4 أبريل، أعيد توطين 804 سوريًّ

التوطين واالنتقال والتي تبلغ 45.000 من بين مجموع الـ 160.000. 

حاد األوروبي وتركيا 
ّ
فاق بين االت

ّ
شكوك حول قابلّية استمرار االت

حاد األوروبي وتركيا، إذ أعلن وزير الخارجّية التركي أّن تركيا قد تتراجع 
ّ
فاق املعقود بين االت

ّ
ا حول االت

ً
أثارت محاولة االنقلب الفاشلة في تركيا والتي وقعت في 17 يوليو شكوك  •

حاد األوروبي ترّدًدا 
ّ
حاد األوروبي بحلول أكتوبر من العام 2016. وأظهر االت

ّ
حاد األوروبي في إعفاء املواطنين األتراك من تأشيرة الدخول إلى دول االت

ّ
عن االتفاق إذا فشل االت

بمنح هذاغ اإلعفاء بسبب حملة تركيا لفرض النظام التي تلت االنقلب، والتي أفضت إلى اعتقال أكثر من 35،000 شخٍص ومزاعم تعّرٍض للتعذيب.

عدد الوفيات في الصحراء الكبرى أكبر من العدد املسّجل في األبيض املتوّسط
شر في يونيو كجزٍء من مبادرة أمانة مركز الهجرة املختلطة »4mi« أّن أعداد الوفيات من املهاجرين األفارقة في الصحراء الكبرى أكبر منه في البحر األبيض املتوسط. وتظهر 

ُ
•  أظهر  تقريٌر ن

ا قد يكونوا لقوا حتفهم في الصحراء قبل أن يصلوا إلى سواحل شمال أفريقيا. وكان من بين أهّم مسّببات الوفاة املرض والنقص 
ً
شهادات الشهود التي جمعتها مبادرة تعّقب الهجرة أّن آالف

في األدوية والتجويع وحوادث السيارات وإطلق النار والطعن واإلساءة الجنسّية.

جهود ملحاربة التهريب في أورويا
فة من 25 شخًصا قد اعتقلوا في النمسا وهنغاريا. 

ّ
علن أّن 7 أعضاء في شبكة تهريب مؤل

ُ
في خلل هذا الشهر، نجح عدٌد من املحاوالت للحّد من اإلتجار بالبشر والتهريب، ففي 25 يوليو، أ  •

وبشكٍل منفصل، تّم اعتقال 4 مشتبهين بالتهريب في إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا في 6 أغسطس. وبهدف توفير دعٍم لجهود محاربة اإلتجار على طريق املتوّسط املتوّسطية، أعلن حلف شمال 
حاد األوروبي للقيام بدوريات في املياه بين ليبيا وإيطاليا، األمر الذي أثار حفيظة النّقاد الذين اعتبروا أّن 

ّ
ه سيقّدم دعًما لعملّية »أوبريشن سوفيا« البحرّية التابعة للت

ّ
األطل�شي في 9 يوليو أن

هذه الخطوة تهدف إلى عسكرة أزمة املهاجرين.

ز على الهجرة في اجتماع الجمعّية العاّمة القادم
ّ
حدة ترك

ّ
األّمم املت

ل ركيزة االجتماع الـ71 للجمعّية العاّمة في نيويورك في شهر سبتمبر. وفي حين تحّدد الوثيقة 
ّ
جئين واملهاجرين، والتي ستشك

ّ
وضعت األمم املتحدة في 2 أغسطس وثيقة ختامّية حول الل  •

ه فشل بوضع إطار عمل لحماية املتنّقلين.
ّ
ه يعّزز الوضع القائم وأن

ّ
فاق يفتقر آللية إنفاذ. وانُتقد هذا األخير على خلفّية أن

ّ
 أّن هذا االت

ّ
جئين، إال

ّ
املبادئ األساسّية لحماية حقوق الل

فعاليات إقليمّية حول الهجرة
جئين 

ّ
في 2-3 آب/أغسطس، ُعقدت عملّية التشاور العربّية اإلقليمّية حول الهجرة في القاهرة تحضيًرا للجتماع العام رفيع املستوى بشأن التعامل مع التحّركات الكبيرة لل  •

واملهاجرين الذي ستعقده الجمعّية العامة لألمم املتحدة في شهر سبتمبر. وتّم اعتماد بيان مشترك يتضّمن وجهة نظر الدول العربّية حول دوافع الهجرة األساسّية وعناصر 
جئين واملنظمة 

ّ
فاقات العاملّية حول املهاجرين وأولوّيات التعاون الدولي. و في 12 يوليو اجتمع ممثلون عن منظمات دولّية متعددة منها مفوضّية األمم املّتحدة لشؤون الل

ّ
االت

جئين 
ّ

حاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهلل األحمر والبنك الدولي مع االتحاد األوروبي في خلل اجتماع الطاولة املستديرة الثاني حول الل
ّ
الدولية للهجرة واالت

مة األمم املّتحدة للتربية والعلم والثقافة مؤتمًرا حول »الهجرة والتنمية 
ّ
واملهاجرين في برلين وعقدوا اتفاقاٍت تختّص بالتعاون حول تبادل البيانات واملعلومات. وعقدت منظ

املستدامة: التحوالت االجتماعية، والسرديات اإلعلمّية، والتعليم«، ناقش في خلله الخبراء كيف يمكن لوسائل اإلعلم املساهمة في تعزيز التسامح في املجتمعات املتضّررة 
من الهجرة.

مصر
املغادرة من مصر 

وصل ما يقارب 3،047 مصرًيا عبر البحر إلى إيطاليا في الفترة املمتدة بين يناير ويوليو   •
 بالفترة عينها من سنة 2015 حيث وصل 692 مصرًيا 

ً
2016، وهو ارتفاٌع ملحوظ مقارنة

فحسب. وعلى الرغم من أّن بعض املصريين قد غادروا من ليبيا، يشير هذا االرتفاع في 
األرقام إلى ارتفاٍع محتوم في عدد املغادرين من مصر. وتعزو التقارير اإلعلمّية هذا االرتفاع 

قات من مصر إلى عدم االستقرار املتزايد في ليبيا، وعلى الرغم من ذلك تبقى هذه 
ّ
في التدف

األخيرة نقطة االنطلق األساسّية للمغادرين عبر البحر إلى أوروبا.

محاوالت عبور باستخدام القوارب
جاهات، يبدو أّن مصر تتحّول إلى بوابة العبور الجديدة إلى أوروبا، 

ّ
بحسب ما تشير إليه االت   •

إذ شهد شهر يوليو عّدة محاوالت للعبور أحبطتها السلطات املصرّية. وفي 10 يوليو، 
اعترضت القّوات البحرّية املصرّية بحسب ما أشارت إليه التقارير قارًبا يحمل 143 شخًصا 

من جنسّياٍت متعّددة كانوا متوّجهين إلى أوروبا. وفي اليوم التالي، ُعثر على 179 مهاجًرا 
والجًئا وطالب لجوء في قارب صيٍد قبالة شاطئ االسكندرية تّم نقلهم إلى مرفأ أبو قير. 

وفي 5 أغسطس، أجرت القوى األمنية في االسكندرّية عملّية مداهمة اعتقلت في خللها 

225 مهاجًرا غير شرعّي وثلثة مهّربين كانوا يتحضرون للسفر عبر البحر إلى إيطاليا بحسب 
ما أفاد تقريٌر اخبارّي. وكان معظم من ألقي القبض عليهم من مصر والسودان وإيريتريا 

والصومال.

اعتقال مهاجرين والجئين وطالبي لجوء  
ه تّم اعتقال 329 أجنبًيا في خلل عملّيات مغادرة غير شرعية من الساحل 

ّ
أفادت تقارير أن  •

الشمالي ملصر بين 1 و15 يوليو، ما يحّول مجموع األجانب الذين اعتقلوا في خلل العام 
2016 على خلفية 78 محاولة عبور غير شرعية من الشاطئ الشمالي إلى 2،845. وحّتى 
تاريخه، فإّن معظم الذين اعتقلوا هم من السودانيين والصوماليين، يليهم اإليرترييون 

جئين وطالبي اللجوء املسّجلين إلى %52. 
ّ

وموطنو جزر القمر. وتصل نسبة املعتقلين من الل
وفي خلل شهر يوليو، اعتقل 28  طفل غير مصحوب بذويه أو منفصل عن ذويه، ما يجعل 

.
ً

عدد املعتقلين منهم في خلل سنة 2016 271 معتقل

2
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   مصريون يحاولون املغادرة
 

ّ
وال تختلف حال املصريين الذين يعتقلون أيًضا ملحاولتهم املغادرة عبر الساحل الشمالي، إال  •
أنه يصعب الوصول إلى أرقاٍم دقيقة. ولوحظت اعتقاالت متزايدة لألطفال غير املصحوبين 

أو املنفصلين عن ذويهم على الساحل الشمالي، هذا باإلضافة إلى األجانب. ويترّبع املصرييون 
على رأس الئحة الجنسيات من األطفال غير املصحوبين أو املنفصلين عن ذويهم الذين 

، يليهم األطفال الغامبيون 
ً

وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، مع عدٍد وصل إلى 11650 طفل
واإليريتريون.

عدد السوريين املسجلين في مصر في ارتفاع
 من السوريون كانوا من بين املعتقلين الذين حاولوا املغادرة عبر 

ً
ة

ّ
من املثير للهتمام أّن قل  •

 بـ 15% في العام 2015 
ً
الساحل الشمالي، إذا وصلت نسبتهم إلى 1% في العام 2016 مقارنة

و 45% في العام 2014. في حين لم يعد السوريون مقبلين على املغادرة عبر الساحل املصري 
الشمالي بأعداد كبيرة، إال أّن عدد السوريين املسجلين في مصر في ارتفاع، بمن فيهم 

سوريون يقطعون الحدود من السودان.

جوء املصريين
ّ
اليأس يستفحل في نفوس طالبي الل

يف خلل مظاهرة أمام مكتب مفوضيّة األمم املتّحدة لشؤون الّلجئني يف مدينة 6 أكتوبر   •

يف مرص يف 26 يوليو، أرضم طالبا لجوء من شعب أورومو يف أثيوبيا النار بنفسيهام. 

وأدخل الرجلن إىل املستشفى يف حني لقت امرأة من شعب أورومو حتفها من جرّاء 

إصاباتها بعد أن حاولت مساعدتها. وعىل نطاق أوسع، يتدهور وضع املهاجرين والّلجئني 

وطالبي اللّجوء املستضعفني يف مرص إذ الحظت املنظمة الدولية للهجرة ارتفاًعا يف عدد 

الذين يطلبون خدمات مالية وصحية وخدمات حامية مستعجلة وخدمات العودة 

الطوعية إىل بلدهم األم.

ليبيا
حوادث بحرّية 

يبي في خلل شهر يوليو في 9 
ّ
نقذ 967 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء قبالة الشاطئ الل

ُ
أ  •

ي أو مفقود. باإلضافة إلى ذلك، 
ّ
حوادث منفصلة، في حين تّم اإلبلغ عن 286 شخًصا متوف

ُعثر على أكثر من 120 جثة لفظها البحر على شاطئ صبراتة في غرب ليبيا في خلل الشهر، 
وتّم التعرف على هوية معظهم على أنهم آتون من دول جنوب الصحراء، في حين أن 23 

منهم من الجزائريين.

إعادة غينيين إلى وطنهم من ليبيا
في 14 يوليو، أعيد 173 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء من غينيا إلى الوطن بشكٍل طوعّي.    •

وكان معظمهم قد ق�شى أشهًرا في مركز اعتقال أبو سليم في ظّل ظروٍف صعبة، بما في ذلك 
نقص في الطعام واملياه في املركز.

لون عن دول غرب أفريقيا يزورون مراكز االعتقال في طرابلس  
ّ
ممث

في 8 أغسطس، زار ممثلو سبع سفارات لدول غرب أفريقيا مركز اعتقال صلح الدين في   •
طرابلس والذي يحوي على ما يقّدر بـ 350 مهاجًرا غير شرعّي من دول غرب أفريقيا. وفي 

 خدمات العودة الطوعية إلى بلدانهم األّم
ً

خلل الزيارة، طلب 330 معتقل

إساءات واستغالل في ليبيا  
جئون وطالبو 

ّ
ما فتئت تقارير تنشر حول اإلساءات واالستغلل الذي يواجهه املهاجرون والل  •

جوء في ليبيا. وقال بعٌض ممن وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا أّن تجربتهم في ليبيا كانت 
ّ
الل

 جًدا لدرجة أنهم يفضلون املوت في عرض البحر على العودة إلى البلد. وتدعم هذه 
ً
صعبة

ًعا 
َ
التقارير نتائج أبحاث مركز الهجرة املختلطة األخيرة من إيطاليا، فمن بين 175 مستطل
أجريت مقابلٌت معهم بين 3 مارس و28 يوليو، شهد 64% منهم موت أحد املسافرين 

معهم، على أّن 42% من حاالت الوفاة هذه وقعت في ليبيا. باإلضافة إلى ذلك، قال الكثير 
ه عند وصولهم إلى ليبيا أجبروا على العمل تحت تهديد العنف و«بيعوا« 

ّ
من املستطلعين إن

في بعض األحيان إلى كفلء. وأشار 48% أنهم اضطروا إلعادة النظر في وجهتهم األخيرة بسبب 
هذه الصعوبات.

مالي
جئون والعائدون املالييون

ّ
الال

ا عن 
ً
جئين املاليين إلى 134،336، ما يعّد ارتفاًعا بسيط

ّ
•    حّتى 31 يوليو، وصل عدد الل

العدد 133،888 الذي ُسّجل حّتى نهاية يونيو، ومن بينهم 60،818 شخًصا يعيشون في 
النيجر )45.3%(؛ و41،459 في موريتانيا )30.9%(؛ و32،059 في بوركينا فاسو )%23.9(. 

جئين املاليين حّتى 12 أغسطس إلى 24،243، أي بزيادة %5.5 
ّ

ووصل عدد العائدين من الل
أ إلى  عن العدد 22،982 الذي سّجل في نهاية يونيو. باإلضافة إلى ذلك، أعيد 325 ماليًّ

الوطن من النيجر في خلل شهر يوليو.

ورشة عمل لتعزيز قدرة العمل اإلنسانّي
مة الدولّية للهجرة ورشة عمل في مالي لتعزيز قدرة الحكومة والجهات الفاعلة 

ّ
أجرت املنظ  •

اإلنسانّية على إدارة النزوح في حاالت الطوارئ. وحصل املشاركون الـ27 على معلومات 
حول محاربة اإلتجار وتهريب البشر، وخضعوا لتدريٍب على الحماية.

املغرب
إنقاذ 74 قبالة الشاطئ اإلسباني

ه في 31 يوليو أنقذت خدمات اإلنقاذ البحرّية اإلسبانّية 74 مهاجًرا والجًئا 
ّ
أشارت التقارير أن   •

وطالب لجوء من ثلثة قوارب في البحر األبيض املتوسط قرب الساحل الجنوبي الشرقي 
إلسبانيا. وبحسب موقع القوارب، فمن املرجح أن تكون انطلقت من املغرب.

النيجر
تدفقات منخفضة عبر النيجر

مة الدولّية للهجرة 
ّ
•   أشارت البيانات التي جمعتها مصفوفة تعّقب الهجرة الّتابعة للمنظ

أّن تدفقات املغادرين والوافدين من وإلى النيجر في تباطؤ. وبحلول 25 يوليو، تّم تسجيل 
34،231 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء على أنهم غادروا البلد، وهو انخفاٌض نسبته %40 

 نسبته 41% من 23،882 وافًدا 
ً

عن شهر يونيو. وسّجلت أعداد الوافدين انخفاًضا مماثل
في شهر يونيو إلى 14،049 وافًدا في شهر يوليو. وكان معظم العابرين عبر النيجر متوجهين 

إلى ليبيا، وهم بغالبيتهم من النيجر ونيجيريا وغامبيا. أّما على طريق املغادرة، فكانت غالبية 
املغادرين إلى الجزائر من النيجر ومالي والكامرون.

3000 وافٍد جديد يطلبون العودة إلى الوطن
في الفترة املمتدة بين 30 يونيو و10 أغسطس، طلب ما قّدر بـ 3000 وافٍد إلى النيجر   •

مة الدولّية للهجرة. وفي خلل 
ّ
خدمات العودة الطوعية من مراكز العبور التابعة للمنظ

الفترة عينها، قّدمت املساعدة إلى 411 مهاجٍر للعودة إلى بلدانهم األّم، وكانوا بغالبيتهم من 
السنغال وغينيا وغينيا بيساو ومالي والكامرون.

املجلس األوروبي يمدد مهّمة بعثة االتحاد األوروبي للسياسة املشتركة لألمن والدفاع في 
النيجر

صّوت املجلس األوروبي في 18 يوليو على تمديد مهّمة بعثة االتحاد األوروبي للسياسة    •
املشتركة لألمن والدفاع في النيجر حتى يوليو 2018 وخصص مبلغ 26.3 مليون يورو 

للسنة القادمة. وتّم تكييف والية هذه املهمة ملساعدة السلطات وقوى األمن النيجرية على 
وضع سياسات وتقنيات إلدارة الهجرة غير الشرعية بشكٍل أفضل. وأنشئت هذه املهمة 

أساًسا في العام 2012 ملحاربة اإلرهاب والجريمة املنظمة.
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المغادرون الوافدون

قات الوافدين واملغادرين
ّ
النيجر: تدف
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http://www.madamasr.com/sections/politics/desperation-oromo-refugees-cairo
http://www.dailynewsegypt.com/2016/07/28/2-ethiopians-reportedly-set-fire-front-cairos-unhcr-office/
http://www.iom.int/news/iom-repatriates-stranded-guinean-migrants-libya
http://www.iom.int/news/iom-repatriates-stranded-guinean-migrants-libya
http://migration.iom.int/docs/Europe Med Migration Response_Sitrep 27 - 11 Aug.pdf
http://www.aljazeera.com/blogs/europe/2016/07/refugees-die-sea-return-libya-160718165132671.html
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/08/MHub-Survey-Snapshot-Italy-July..pdf
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/08/MHub-Survey-Snapshot-Italy-July..pdf
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR Mali Operational Update - June-July 2016.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR Mali Operational Update - June-July 2016.pdf
https://www.iom.int/news/iom-holds-workshop-displacement-management-emergency-situations-mali
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3716771/Spain-rescues-44-migrants-trying-cross-Med-2-boats.html
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3716771/Spain-rescues-44-migrants-trying-cross-Med-2-boats.html
http://migration.iom.int/docs/Europe Med Migration Response_Sitrep 27 - 11 Aug.pdf
http://reliefweb.int/report/niger/eucap-sahel-niger-mission-extended-budget-agreed-mandate-amended


السودان
غ عن وصول 7000 شخٍص من جنوب السودان بسبب القتال املتجّدد

ّ
بل

ُ
السودان ت

أف�شى تجدد القتال هذا الشهر بين الحكومة السودانية والجناح املعارض في الحركة   •
الشعبية إلى نزوٍح والكثير من اإلصابات في األرواح. وبحلول 2 أغسطس، فّر 60.000 

شخٍص من منازلهم إلى البلدان املجاورة بسبب القتال، في حين أن معظمهم )52،000( 
فّروا إلى أوغندا. ووصل السودان 7000 شخٍص وكينيا 1000 شخٍص. باإلضافة إلى ذلك، 

ا من أصل 3000 أعربوا عن رغبتهم بترك جوبا إلى السودان بحلول  أعيد 1،473 سودانيًّ
18 يوليو.

قات الهجرة
ّ
السودان وأوروبا تتعاونان لوقف تدف

قات الهجرة إلى أوروبا، حصلت تبادالت تعاونّية 
ّ
كجزٍء من مجهوٍد أوسع لوقف تدف  •

بين أوروبا وحكومة السودان. وأو�شى اقتراٌح اشتراعّي وضعته املفوضية األوروبية في 
صصت أساًسا للتنمية في الدول الشريكة ومن بينها 

ُ
أوائل يوليو أن تحّول األموال التي خ

ع قائد 
ّ
السودان إلى إدارة الحدود ونشاطات إدارة الهجرة األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، وق

الشرطة اإليطالي مع نظيره السوداني مذكرة تفاهم في 3 أغسطس حول التعاون في مجاالت 
مة. وتأتي هذه الجهود 

ّ
على غرار الهجرة »غير املشروعة« واإلتجار بالبشر والجريمة املنظ

وسط تقارير نشرتها قوات الدعم السريع السودانية حول اعتقال 600 مهاجٍر والجٍئ 
ه لم يتّم تحديد 

ّ
يبية –املصرية؛ إال أن

ّ
وطالب لجوء إثيوبي في السودان قرب الحدود الل

شرت هذه القّوات في السودان في العام 2015 للستجابة ملخاوف 
ُ
تاريخ االعتقال. ون

الحكومة حول املخدرات واإلتجار بالبشر.

األزمات في شمال دارفور
ال يزال النازحون املقيمون في مخيمات في شمال دارفور يواجهون املصاعب إذ تشير التقارير   •

إلى أّن أربع نساء وفتيات بين سّن الـ 13 والـ 21 تعرضن للغتصاب على يد ميليشيا حين 
كّن يجمعن الحطب في مخيم سورتوني في 14 يوليو. باإلضافة إلى ذلك، تم اإلبلغ عن 45 

 من اليرقان الحاد في املخيم عينه في أواخر يوليو بسبب عدم كفاية إمدادات املياه 
ً
حالة

والنظافة الصحية ومرافق الصرف الّصحي.

نازحون يلقى القبض عليهم في وسط دارفور
أجرت السلطات األمنية حملة اعتقاالت طالت الرجال النازحين في والية وسط دارفور في   •
31 يوليو بعد أّيام على زيارة املبعوث األمريكي الخاص إلى السودان. وتشير التقارير إلى أنهم 

كانوا ال يزالون معتقلين ألّيام عدة.

مات تنسحب من مخّيم ييدا في جنوب السودان
ّ
املنظ

مات اإلنسانّية العاملة في مخيم ييدا في جنوب السودان 
ّ
بحسب تقريٍر إخباري، بدأت املنظ  •

الذي يحتوي على مجتمعات محلّية نازحة من جنوب كردفان بوقف نشاطاتها تحضيًرا 
لبرنامج االنتقال الذي سينتقل بموجبه 70،000 شخٍص إلى مواقع أخرى.

األطفال يموتون من سوء التغذية في جنوب السودان
لقي طفلن سودانيان مقيمان في لوبي في جنوب دارفور مصرعهما من جّراء سوء التغذية   •

في 21 يوليو، وهم فردان في مجتمع مؤلف من 2500 شخٍص فّروا هرًبا من هجمات 
الحكومة في شهر فبراير وهم اليوم يعانون من ظروٍف إنسانية متدهورة.

30،000 شخٍص من جنوب السودان سينتقلون من مخّيم خور عمر
علن في أواخر يوليو أّن 30،000 شخٍص من جنوب السودان مقيمون في مخيم خور عمر 

ُ
أ  •

ا بالوافدين من جنوب 
ً
في شرق دارفور سُينقلون إلى موقٍع جديد إذ أصبح املخيم مقتظ

السودان إلى شرق دارفور الجدد الذي وصل عددهم إلى 50،000 منذ يناير 2016.

إعادة توطين الجئين إيريتريين من السودان إلى إيطاليا
جئين إلى إيطاليا، أعيد توطين 48 الجًئا 

ّ
كجزٍء من نظام محاصصة إلعادة توطين الل  •

ّدمت خدمات إعادة اإلدماج لـ 12 عائلٍة عند 
ُ
إيرترًيا في خلل األسبوع األخير من يوليو. وق

وصولهم إلى إيطاليا.

تونس
إطالق برنامج LEMMA إلدارة الهجرة

طلق برنامج ممّول من االتحاد األوروبي في 26 يوليو تحت عنوان LEMMA لدعم 
ُ
أ  •

املؤّسسات التونسية في قضايا الهجرة والتنقل. ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد على ثلث 
سنوات إلى تعزيز قدرة السلطات التونسية على إدارة تنقل وهجرة العمالة وذلك من خلل 

تعاوٍن أكبر بين الشركاء التونسيين واألوروبيين.

اليونان
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ارتفاع عدد الوافدين عبر البحر إلى اليونان
شهد شهر يوليو وصول 1،920 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء عبر البحر إلى اليونان، أي   •

بارتفاٍع نسبته 24% عن األرقام التي سّجلها شهر يونيو )1،554(. وكانت غالبية الوافدين 
الـ 3،728 الذين تّم تحديدهم مؤخًرا من ألبانيا )21%(، وباكستان )21%(، سوريا )%17(، 

وأفغانستان )9%(، والجزائر )4%(، والعراق )4%(، وبنغلدش )3%(، وإيران )3%(. في حين 
د وزير الهجرة اليوناني في أوائل شهر أغسطس أّن االتفاق بين تركيا واالتحاد األوروبي 

ّ
أك

لوقف تدفق الهجرة ال زال قائًما، تفاجأت السلطات بعدد الرحلت املتزايدة عبر بحر ايجه 
في أعقاب االنقلب الفاشل في ركيا في 15 يوليو.

 اليونان تسّجل حاالت وفاة على طريق األبيض املتوّسط الشرقي
بعد م�شّي شهرين من دون تسجيل أّي إصابات في األرواح، سّجلت اليونان 7 حاالت وفاة   •

على طريق األبيض املتوسط الشرقي في شهر يوليو. وفي خلل الحادثة التي وقعت في 13 
شلت أربعة جثث من بينها ولدان إلى الشاطئ بعد غرق املركب الذي انطلق من 

ُ
يوليو، انت

تركيا من بحر ايجه. وتستمّر محاوالت املغادرة من تركيا إلى اليونان، حيث أشارت التقارير 
ه تّم اعتراض 33،396 شخًصا وهم يحاولون العبور بين شهرّي يناير ويوليو 2016؛ 

ّ
إلى أن

68% منهم من السوريين و20% من األفغان.

ر في ازدياد 
ّ
أوضاع املخيمات تتدهور والتوت

جئين وطالبي اللجوء العالقين في اليونان إلى 
ّ

حّتى 27 يوليو، وصل عدد املهاجرين والل  •
57،182 شخًصا. وتستمّر التوترات في االرتفاع في ظّل فترات االنتظار الطويلة وأوضاع 

ان محليين طالت املهاجرين 
ّ
املخيمات. وتّم اإلبلغ عن هجمات  وتهديدات من سك

والعاملين في املجال اإلنساني في 9 يوليو في جزيرة ليروس. وفي 14 يوليو، توفي رجٌل أفغاني 
بعد عراٍك مع مهاجرين أفغان آخرين في مركز إلينيكو. وعلى صعيٍد منفصل، خرجت 

تظاهراٌت في مخّيم ديافاتا في 28 يوليو حيث طالب املقيمون بخدماٍت صحّية أفضل بعد 
ه في 26 

ّ
موت امرأة سورّية بسبب نوبة قلبية. وتدهورت األوضاع بشكٍل كبير لدرجة أن

يوليو، دعى املركز اليوناني ملكافحة األمراض والوقاية منها إلى إقفال مراكز االستقبال بعد 
أن أظهرت عمليات التفتيش أّن هذه املراكز تفرض خطًرا على الصحة العامة. 

إقفال مخّيمات
جئين وطالبي اللجوء، أفادت 

ّ
بسبب اكتظاظ املخيمات والتضييق على املهاجرين والل  •

تقارير في 17 يوليو أّن الحكومة اليونانية تخطط إلقفال معظم مراكز االستقبال في 
البلد وذلك إلنشاء مواقع أصغر تتسم بظروٍف أفضل. وانتهى إجلء املوجودين في ميناء 
بيرايوس في 27 يوليو بعد أكثر من 3 أشهر على بدء العملية، وتم نقل املقيمين الباقين إلى 

مخّيمات منظمة

 انتهاء إجراءات ما قبل التسجيل
جوء اليونانية إجراءات ما قبل التسجيل والتي بدأت في 

ّ
في 28 يوليو، أنهت خدمات الل  •

أوائل يونيو. وكان الهدف منها تسريع عملية لّم شمل العائلت واالنتقال وإعطاء األولوية 
 غير مصحوبين 

ً
ا. وبحلول منتصف يوليو، تّم تحديد 524 طفل

ً
للحاالت األكثر استضعاف

 منفصلون عن ذويهم في خلل إجراءات ما قبل التسجيل وذلك 
ً

بذويهم و426 طفل
جئين.

ّ
بحسب بيانات مفوضية األمم املتحدة لشؤون الل

 مخاوف مثارة حول معاملة القّصار غير املصحوبين بذويهم
اّدعى تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس واتش في 19 مايو أّن السلطات اليونانية تستمر   •
ة وغير صحّية لفتراٍت 

ّ
باحتجاز مهاجرين وطالبي لجوء أطفال ووضعهم في زنزانات مقتظ

ممتدة. واعتبر التقرير أّن الظروف صعبة للغاية على األطفال لدرجة أّن بعضهم قّرر الفرار 
بحسب ما أفادت به امللجئ اليونانية.

العائدون واإلعادة إلى الوطن
•   في شهر يوليو، طلب 75 شخًصا باكستانًيا وعراقًيا وإيرانًيا خدمات املساعدة على العودة 
قل بين 14 يوليو و11 أغسطس 524 

ُ
الطوعّية من املنظمة الدولية للهجرة في اليونان. ون

شخًصا من اليونان إلى بلدان أوروبية أخرى كجزٍء من برنامج االتحاد األوروبي للنتقال. 
وذهب غالبيتهم إلى فرنسا )289(، وهولندا )200(، وفنلندا )56(. وأعيد توطين الباقين في 

رومانيا وليتوانيا وإيستونيا.

http://allafrica.com/stories/201607130563.html
http://allafrica.com/stories/201607130563.html
http://www.sudantribune.com/spip.php?article59650
http://www.sudantribune.com/spip.php?article59650
http://us9.campaign-archive1.com/?u=ac95e0e4d9338971bb35b6965&id=dda5175171&e=624635e04d
http://allafrica.com/stories/201608050688.html
http://allafrica.com/stories/201608050688.html
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/five-women-and-girls-assaulted-raped-in-north-darfur
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/five-women-and-girls-assaulted-raped-in-north-darfur
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/aid-reduced-for-nuba-refugees-in-south-sudan-s-yida
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/aid-reduced-for-nuba-refugees-in-south-sudan-s-yida
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/children-die-of-malnutrition-in-lobe-south-darfur
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/children-die-of-malnutrition-in-lobe-south-darfur
http://allafrica.com/stories/201608010383.html
http://allafrica.com/stories/201608010383.html
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-idUSKCN10E0TZ
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/30/refugee-numbers-rise-greece-aegean-turkey-coup-attempt
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://www.dtnext.in/News/World/2016/07/13172338/Two-children-among-four-killed-in-Aegean-boat-sinking.vpf
http://www.dtnext.in/News/World/2016/07/13172338/Two-children-among-four-killed-in-Aegean-boat-sinking.vpf
https://newsthatmoves.org/en/more-than-33000-apprehensions-in-turkey/
http://www.ekathimerini.com/210778/article/ekathimerini/news/more-than-57000-migrants-refugees-stranded-in-greece
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/volunteers-leave-greek-island-attacks-refugees-160710132258629.html
http://www.ekathimerini.com/210496/article/ekathimerini/news/police-beefed-up-at-elliniko-center-after-brawl-leaves-afghan-man-dead
http://www.dw.com/en/protests-break-out-in-greek-migrant-camp-after-woman-dies/a-19433437
http://www.ekathimerini.com/210778/article/ekathimerini/news/more-than-57000-migrants-refugees-stranded-in-greece
http://www.ekathimerini.com/210778/article/ekathimerini/news/more-than-57000-migrants-refugees-stranded-in-greece
https://newsthatmoves.org/en/greece-prepares-for-long-term-accommodation-of-migrants/
https://newsthatmoves.org/en/greece-prepares-for-long-term-accommodation-of-migrants/
https://newsthatmoves.org/en/greece-prepares-for-long-term-accommodation-of-migrants/
https://newsthatmoves.org/en/greece-prepares-for-long-term-accommodation-of-migrants/
https://newsthatmoves.org/en/pre-registration-ends-in-greece/
https://newsthatmoves.org/en/unaccompanied-minors-in-greece/
https://newsthatmoves.org/en/unaccompanied-minors-in-greece/
https://www.hrw.org/news/2016/07/19/greece-migrant-children-police-cells
http://www.irinnews.org/feature/2016/08/01/young-alone-abused
http://www.irinnews.org/feature/2016/08/01/young-alone-abused


أعداد الوافدين عبر البحر إلى اليونان البلدان األصلية ملهاجرين والجئين وطالبي لجوء تّم تحديدهم 
ا*، مايو  2016

ً
حديث

ا من قبل الشرطة اليونانّية
ً
*بمن فيهم الوافدين الجدد وأولئك الذين تّم تحديدهم حديث

إيطاليا
ارتفاع بسيط في عدد الوافدين، وانخفاض في عدد اإلصابات باألرواح على طريق 

املتوسط الوسطي
 
ً
وصل 23،552 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء إلى إيطاليا عبر البحر في خلل شهر يوليو مقارنة  •

بـ 22،371 في خلل شهر يونيو- أي بارتفاٍع في عدد الوافدين نسبته 5.3%. وسجل شهر 
يوليو من العام الفائت العدد نفسه تقريًبا )23،186(. وانخفض عدد اإلصابات باألرواح 

على طريق األبيض املتوسط الوسطي بنسبة 46% من 388 في يونيو إلى 208 في يوليو. 
ويستمّر خفر السواحل اإليطالي بإجراء عمليات بحث وإنقاذ، إذ أنقذوا ونقلوا 8،300  

شخًصا إلى موانئ إيطاليا في األسبوع األخير من يوليو فقط.

إيطاليا قلقة حول توّرط داعش في تدفقات الهجرة من شمال أفريقيا
مع استمرار وصول الوافدين من ليبيا، بدأت السلطات اإليطالية تحقيقاتها حول توّرط   •
تنظيم داعش في تنظيم عبور األشخاص عبر األبيض املتوسط إلى إيطاليا. ويأتي االشتباه 
بتورط داعش وسط مخاوف من أّن التنظيمات املسلحة تستغل الوضع األمني الهش في 

ليبيا لتهريب أعضائها إلى أوروبا.

السلطات اإليطالية تفكك شبكات تهريب
•   في واحدة من أكبر العملّيات حتى تاريخه، أعلنت الشرطة اإليطالية في أواخر يوليو أّنها 

كت شبكة إجرامية هّربت أكثر من 100 شخٍص- معظمهم من السوريين- من ميلن إلى 
ّ
فك

دول أوروبية أخرى بين سبتمبر وأكتوبر 2014. وعلى الرغم من هذه الجهود، أثيرت شكوك 
حول أن آالف من القّصار غير املصحوبين بذويهم اختفوا من جزيرة صقلية على يد شبكات 

لت إلى هذه الشبكات بهدف استغلل 
ّ
تهريب. ويعتقد املّدعون العامون أن املافيا قد تسل

أزمة املهاجرين.

قضايا حماية
جوء في إيطاليا بمواجهة عدٍد من قضايا الحماية، 

ّ
جئون وطالبو الل

ّ
يستمّر املهاجرون والل  •

ففي 5 يونيو، هاجم رجل إيطالي طالب لجوء إيريتري كان قد فّر من جماعة بوكو حرام 
ولقي هذا األخير حتفه في اليوم التالي من جراء إصاباته. وعلى صعيٍد منفصل، لفتت 

 
ً
جوء في إيطاليا للمعايير، ذاكرة

ّ
منظمة أطباء بل حدود النظر إلى عدم استوفاء مراكز الل

أنها تتغا�شى عن الذين يعانون من أمراض عقلّية. باإلضافة إلى ذلك، ذكرت منظمة 
هيومن رايتس واتش في وقت الحق من الشهر أّن إيطاليا تعيد بشكٍل غير شرعي املهاجرين 

األطفال غير املصحوبين بذويهم إلى اليونان. ويأتي هذا على الرغم من أّن القانونين اإليطالي 
د من أّن هذا الترحيل 

ّ
والدولي يمنعان ترحيل األطفال غير املصحوبين بذويهم إال بعد التأك

يخدم مصلحتهم.

البلدان األصلية للوافدين عبر البحر إلى إيطاليا
يناير- مايو

 الوافدون عبر البحر إلى إيطاليا
مارس- مايو 2016
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 أوراق بحثية تهمك

مة الدولّية للهجرة
ّ
املساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج: 2015 النقاط األساسّية- املنظ

جاهات املساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج على الصعيدين العالمي واإلقليمي.
ّ
يوفر هذا التقرير ملحة عن ات

مة الدولية للهجرة
ّ
 مسح حول انتشار اإلتجار بالبشر وممارسات إستغاللّية أخرى – املنظ

 ملقابلت أجريت مع 3،075 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء سافروا على طرق األبيض املتوسط الشرقية والوسطية بين مايو وأغسطس 2016 حول االستجابات لإلتجار 
ً

تقّدم هذه الوثيقة تحليل
5بالبشر ومؤشرات املمارسات االستغللّية األخرى.

http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
https://au.news.yahoo.com/world/a/32208498/italy-says-8-000-migrants-rescued-in-five-days/#page1
https://au.news.yahoo.com/world/a/32208498/italy-says-8-000-migrants-rescued-in-five-days/#page1
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-islamic-state-idUKKCN10E1RY
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-islamic-state-idUKKCN10E1RY
http://www.reuters.com/article/us-italy-migrants-smugglers-idUSKCN10028W
http://www.reuters.com/article/us-italy-migrants-smugglers-idUSKCN10028W
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/23/child-migrants-in-sicily-must-overcome-mafia-obstacle
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/23/child-migrants-in-sicily-must-overcome-mafia-obstacle
http://www.nytimes.com/2016/07/08/world/europe/racist-killing-of-nigerian-asylum-seeker-stuns-and-saddens-italy.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/07/08/world/europe/racist-killing-of-nigerian-asylum-seeker-stuns-and-saddens-italy.html?_r=1
http://www.msf.org/sites/msf.org/files/neglected_trauma_report.pdf
https://www.hrw.org/news/2016/07/26/dispatches-italy-illegally-returning-migrant-children-greece
https://www.hrw.org/news/2016/07/26/dispatches-italy-illegally-returning-migrant-children-greece
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR_2015_Key_Highlights.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR_2015_Key_Highlights.pdf
http://migration.iom.int/docs/Analysis - Flow Monitoring and Human Trafficking Surveys in the Mediterranean and Beyond - 11 August 2016.pdf


.الذهاب إلى أوروبا عن طريق الواتساب - أمانة مركز الهجرة املختلطة 
تبحث ورقة اإلحاطة هذه كيفيّية استخدام تقنيات االتصاالت واملعلومات ومواقع التواصل االجتماعي في تدفقات الهجرة املختلطة املعاصرة إلى أوروبا.

جئين، جامعة أكسفورد
ّ

أداء دور اإلنسان: املهاجرون: الجسد، وسياسة العاملّية - مركز دراسات الال
جئين بصورة إنسانية وجهود سلب هويتهم اإلنسانية عبر تقديمهم على أنهم »اآلخرون«.

ّ
تنظر هذه الورقة البحثّية في النزاع القائم بين تقديم الل

إعادة النظر في الهجرة املغربية - محمد بريان، هاين دي هاس، وكاثرينا ناتر
ت على املجتمع املغربي.

ّ
يبحث هذا الكتاب كيف أن الهجرة املغتربة والهجرة املتزايدة تضفي تحوال

إدارة ما ال يمكن إدارته؟ فهم استجابة أوروبا ألزمة الهجرة - هافن كراولي
يحاجج هذا املقال بأن االستجابة األوروبية ألزمة الهجرة هي أزمة تضامن سيا�شي.

فهم القلق العام حول الهجرة والتطرق له - معهد سياسات الهجرة
قة بالسياسات حول التطرق لهذا القلق.

ّ
ل هذا التقرير العوامل التي أدت إلى ارتفاع قلق العامة من الهجرة ويقّدم استراتيجيات متعل

ّ
يحل

ة التنمية املستدامة لعام 2030- معهد التنمية عبر البحار
ّ
الّصحة والهجرة وخط

تقّدم هذه الورقة ملحة عن الصعوبات املرتبطة بالصحة التي يواجهها املهاجرون الدوليون.

الصدمة املنسّية - أطباء بال حدود
جوء وقدرة وصولهم إلى الخدمات املحلية وهي دراسة أجريت بين يوليو 2015 وفبراير 

ّ
تقّدم منظمة أطباء بل حدود نتائج دراستها االستقصائّية حول حاجات الصحة العقلية لدى طالبي الل

2016 في ثلثة محافظات إيطالّية.

أصوات املهاجرين - بي بي �سي ميديا أكشن
تنظر هذه الدراسة في الحاجات إلى املعلومات وسلوكيات التواصل لدى املهاجرين في فترات مختلفة من رحلتهم.

قتل - املنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان
ُ
إذا غادرنا سن

متها من مواقع حماية املدنيين في جنوب السودان في خلل السنتين املاضييتين.
ّ
تقّدم املنظمة الدولية للهجرة في جنوب السودان الدروس التي تعل

 وسائط إعالمية تهمك

الهجرة الجماعّية: رحلتنا إلى أوروبا  -  بي بي �سي تو
جئين وهم يوثقون رحلتهم إلى أوروبا.

ّ
يتابع هذا الوثائقي املؤلف من ثلثة أجزاء الل

منح لجوًءا في أوروبا، ماذا اآلن؟  -  هير أن ناو
ُ
لم ت

جوء.
ّ
في خلل هذه الحلقة من البودكاست، يناقش متحدث باسم املنظمة الدولية للهجرة ماذا حصل مع من لم يمنحوا الل

الطريق: وثائقي حول تهريب البشر في مصر  -  املنظمة الدولية للهجرة في مصر
يظهر هذا الفيلم األشكال املتنّوعة من االتجار بالبشر في مصر، بما في ذلك االستغلل الجن�شّي والعمل القسرّي واالتجار باألعضاء.

 فعالّيات قادمة

6

الهجرة بعيًدا عن الفقر: من الدالئل إلى السياسات - 28 و29 مارس 2017، لندن
ل هذه األخيرة الهجرة 

ّ
يستضيف Migrating out of Poverty Research Programme Consortium هذا املؤتمر وسيجمع علماء وعاملين وصناع سياسات للبحث في أنماط التنّقل وكيف تشك

صات بحلول 15 سبتمبر 2016.
ّ
والعوملة. ويدعو املؤتمر إلى إرسال أوراق بحثية ووسائط معلومات حول مواضيع هجرة عدة. أرسل امللخ

مفقودون في الهجرة: العمل مًعا على حماية األطفال من االختفاء - 26 و27 يناير 2017، مالطا 
تجمع Missing Children Europe  و Maltese President›s Foundation for the Wellbeing of Society جهات معنّية أساسية بهدف الحؤول دون اختفاء األطفال والتطرق لحاجة حماية 

ز على الحاجة ملقاربة منّسقة لحماية األطفال. قّدم املقترحات بحلول 16 سبتمبر 2016.
ّ
األطفال بشكٍل أفضل. ويدعو املؤتمر إلى إرسال اقتراحاٍت ترك

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RMMS Briefing paper 2_Social Media in Mixed MigrationUPLOAD.pdf
https://www.rsc.ox.ac.uk/publications/performing-the-human-refugees-the-body-and-the-politics-of-universalism
https://www.routledge.com/Revisiting-Moroccan-Migrations/Berriane-De-Haas-Natter/p/book/9781138665392
https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=hg-252-crawley.pdf&site=2
http://www.migrationpolicy.org/research/understanding-and-addressing-public-anxiety-about-immigration
https://www.odi.org/publications/10477-health-migration-and-2030-agenda-sustainable-development
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