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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 

إريترييون معتقلون في مصراتة
محاوالت عبور إلى الجيوب اإلسبانّية

الجئون سودانيون يصلون إلى جنوب السودان

إنقاذ 200 شخٍص في األبيض املتوّسط

 غالبّية األطفال الذين يعبرون إلى إيطاليا غير مصحوبين بذوّيهم

مأساة في الصحراء الكبرى

السودان تحبط عملّية تهريب

مقدمة: يعّد مركز الهجرة املختلطة لشمال أفريقيا بمثابة امللتقى املعرفي اإلقليمي واألمانة
التنفيذية لفريق عمل الهجرة املختلطة لشمال أفريقيا، والذي يتألف من املجلس الدنماركي 

جئين، وأمانة الهجرة املختلطة 
ّ

مة الدولّية للهجرة، واملفوضّية السامّية لشؤون الل
ّ
جئين، واملنظ

ّ
لل

جئين، ومكتب األمم 
ّ

مة إنقاذ الطفولة، ومكتب األمم املّتحدة إلغاثة وتشغيل الل
ّ
اإلقليمّية، ومنظ

املّتحدة 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.

 نطاق العمل: تعمل هذه النشرة على توفير تغطيٍة شاملٍة لتوّجهات الهجرة املختلطة في كّلٍ من 
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 
ّ
 للتعريف الجمعي ملا تمث

ً
جوء السيا�سي معا

ّ
الل

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

الحكومّية، املجتمع املدنّي، واإلعلم.   

http://www.mixedmigrationhub.org/
https://twitter.com/mixmigrationhub
https://www.facebook.com/MixMigrationHub/
http://www.regionalmms.org


 التوجهات

اإلقليمّية
قات 

ّ
املجلس األوروبّي يعتمد إطار عمل الشراكة حول الهجرة لوقف التدف

قات الهجرة. وبموجب إطار الشراكة الجديد 
ّ
 لوقف تدف

ً
 جديدة

ً
ة

ّ
حاد األوروبي وتركيا، قّدمت املفوضّية األوروبّية في 7 حزيران/يونيو خط

ّ
فاق القائم بين االت

ّ
على قاعدة ارتكاٍز أوسع على االت 	 •

 
ً
مة

ّ
عت 120 منظ

ّ
ة انتقاداٌت واسعة، إذ وق

ّ
ر أوروبا املساعدة والحوافز لبلدان املنشأ والعبور األساسّية لتحسين إدارة الهجرة. وعلى وجه السرعة، استتبعت هذه الخط

ّ
حول الهجرة، ستوف

ة أيًضا القتراحها تقديم املساعدة لدوٍل تقودها أنظمة 
ّ
غير حكومّية على بياٍن يشجب هذه السياسة وذلك قبل انعقاد اجتماع املجلس األوروبي املقّرر في 28 حزيران/يونيو. وانُتقدت الخط

مة أطّباء بل حدود في منتصف شهر حزيران/
ّ
قمعّية، وال سيما منها السودان وإريتيريا، إذ من املرّجح أن تعّزز هذه املساعدة سياسات الحدود القاتلة التي تفرضها هذه الدول. وأعلنت منظ

ا التي اعتمدها.
ً
حاد األوروبي، احتجاًجا منها على سياسة الهجرة األوسع نطاق

ّ
يونيو أّنها لن تقبل بعد اليوم أّي تمويٍل من االت

أوروبا تمّدد والية العملّية البحرّية املكاِفحة للتهريب
حاد األوروبي، واملعروفة باسم "أوبريشن سوفيا"، لسنٍة كاملة. وأضيف هدفان 

ّ
في العشرين من حزيران/يونيو، مّدد املجلس األوروبي والية املهّمة البحرّية املكاِفحة للتهريب الّتابعة للت  •

مة 
ّ
يبي الذي أصدرته األمم املّتحدة. وأدانت منظ

ّ
يبي، ستطّبق املهّمة الحظر على اإلتجار باألسلحة قبالة الشاطئ الل

ّ
 على تدريب خفر السواحل الل

ً
جديدان إلى الئحة أهدافها وهما: علوة

حاد 
ّ
يبي. وفي سياٍق منفصل، وصل االت

ّ
 إلساءاٍت عّدة على يد خفر السواحل الل

ً
 شهادات من مهاجرين والجئين وطالبي أجرت مقابلٍت معهم، وقعوا ضحّية

ً
العفو الدولّية هذا التمديد، ذاكرة

األوروبي إلى اتفاق حول تأسيس خفر سواحل وحرس حدود أوروبّي إلدارة الحدود الخارجّية بشكٍل أفضل. 

نسبة اإلنتقال وإعادة التوطين ترتفع بشكٍل بطيء
حاد األوروبي إلى 2.280 شخًصا حّتى منتصف شهر حزيران/يونيو: 1.503 منهم من اليونان و777 من 

ّ
ه االت

ّ
ط إعادة التوطين الذي ينفذ

ّ
ارتفع عدد األشخاص الذين استفادوا من مخط   •

إيطاليا. وعلى الرغم من إعادة توطين 780 شخًصا منذ الشهر الفائت، ذكرت املفوضّية األوروبّية أّنها لم تصل إلى تحقيق الهدف الشهري وهو إعادة توطين 6000 شخص. وفي الوقت 
عينه، ينتظر 49.000 شخٍص عملّية التسجيل واملعالجة في اليونان. 

األحداث إقليمّية 
في خلل األسبوع األّول من شهر حزيران/يونيو، ُعقد املؤتمر الوزاري الثانّي ملبادرة القرن األفريقي- االتحاد األفريقي بشأن اإلتجار بالبشر وتهريب املهاجرين في مصر. ووافق الوزراء   •

الحاضرون على الصكوك الدولّية واإلقليمّية التي تتطّرق لإلتجار بالبشر والتهريب.

الجزائر

مصر

إحباط محاوالت عبور املحيط
بحسب املصادر اإلعلمّية املحلّية، أحبط خفر السواحل الجزائرّي محاولة إنطلق قاربين    •

تة عبور البحر 
ّ
في السابع والثامن من شهر حزيران/يونيو. وحاول 30 راكًبا في قوارب مؤق

األبيض املتوسط من الساحل الشمالي ملدينة راس الحمرا.

لجزائر تفشل في استيفاء املعايير األدنى للقضاء على اإلتجار بالبشر
شر التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية 

ُ
في العام 2016، ن  •

األمريكّية في شهر حزيران/يونيو والذي صّنف الجزائر ضمن املجموعة الثالثة من الدول 
)الترتيب األدنى( بسبب عدم بذلها أّي جهود ملحاربة اإلتجار بالبشر. ويبقى املهاجرون 

 لإلتجار 
ً
جوء غير املسّجلين من دول جنوب الصحراء األفريقّية عرضة

ّ
جئون وطالبو الل

ّ
والل

بالبشر ألغراض العمل واالستغلل الجن�سّي في البلد.

املغادرة من مصر 
تظهر األرقام أّن أكثر من 1800 مصرّيٍ قد عبروا البحر للوصول إلى إيطاليا في خلل األشهر   •

 بـ 243 شخًصا في خلل الفترة نفسها من العام 
ً
الخمس األولى من العام 2016، مقارنة

السابق. وفي حين تحافظ ليبيا على موقعها كنقطة املغادرة األساسّية للمهاجرين عبر البحر 
األبيض املتوّسط، عّبرت الوكالة األوروبية إلدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود 
قات املتزايدة من مصر 

ّ
الخارجية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي عن قلقها إزاء التدف

اب في خلل الرحلة 
ّ
ع أن يدفع الرك

ّ
والتي قد تؤّدي إلى املزيد من اإلصابات في األرواح. وُيتوق

التي قد تدوم عشرة أّياٍم ما بين 3000 إلى 5000 دوالر أمريكي للمغادرة من مصر، وهو 
ما يعّد خياًرا ذا تكلفٍة أعلى من املغادرة من ليبيا حيث يطلب املهّربون مبالغ تترواح بين 

1000 و1500 دوالر أمريكي. ويعزو البعض هذا الفرق في التكلفة إلى تقارير حول إساءات 
طالت مهاجرين مصريين، ما يدّل على أّن األشخاص على استعداد لدفع مبالغ أكبر لتفادي 

املخاطر التي تكتنفها ليبيا.

محاوالت العبور في القوارب 
نقل تقريٌر إخبارّي عن متحّدث باسم الجيش املصري قوله إّن األخير أحبط بين 18 و26    •

يونيو محاوالت عبور »غير شرعية« أقدم عليها 208 شخص من جنسّيات مختلفة بالقرب 
يبّية. وفي سياٍق منفصل، أفاد اإلعلم املحلي في 

ّ
وم على الحدود املصرّية الل

ّ
من قرية سل

أوائل شهر يوليو أّن خفر السواحل ألقى القبض على 21 شاًبا صومالًيا حاولوا املغادرة من 
الساحل املصري الشمالي إلى إيطاليا.

إنقاذ 200 شخٍص في األبيض املتوّسط  
في 15 يونيو، أنقذت سفينة هولندّية حوالى 200 مهاجٍر والجٍئ وطالب لجوء من سفينٍة   •

 وإمرأتين 
ً

غارقة في البحر األبيض املتوّسط. وكان املسافرون الذين ضّموا 16 طفل
حاملتين، انطلقوا من مصر على ظهر السفينة املّتجهة إلى صقلية قبل أسبوٍع من الحادثة.

مصر خارج املجموعة الثانية من الدول على قائمة املراقبة في التقرير الخاص بمحاربة 
اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية 

أظهر تقرير العام 2016 أّن الحكومة املصرّية قد بذلت جهوًدا ملحوظة  للتحسين من   •
قلت مصر من تصنيف املجموعة 

ُ
معاييرها في ما خّص القضاء على اإلتجار بالبشر. ون

 أّن انخفاًضا في تقديم 
ّ

الثانية على قائمة املراقبة إلى تصنيف دول املجموعة الثانية. إال
خدمات الحماية قد لوحظ على الرغم من ارتفاع عدد ضحايا اإلتجار بالبشر الذين تّم 

جوء املنتقلين عبر مصر واآلتين من القرن 
ّ
جئون وطالبو الل

ّ
تحديدهم. ويعّد املهاجرون والل

األفريقي مستضعفين بشكٍل خاص.

ليبيا

2

نيجيريون يعودون إلى الوطن 
ّدمت خدمات نقل لـ 162 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوٍء نيجيري عالقين في 

ُ
•  في 16 يونيو، ق

 للعودة إلى الوطن، وكان من بينهم 28 امراة و3 أطفال. وأفيد بأّن 146 
ً

ليبيا وذلك تسهيل
منهم قد قضوا فتراٍت ممتّدة في مراكز االحتجاز.

 أحداث في األبيض املتوّسط
يبي في خلل عشرات 

ّ
جوء قبالة الساحل الل

ّ
جئين وطالبي الل

ّ
نقذ آالف املهاجرين والل

ُ
أ  •

يبي 9278 
ّ
الحوادث. وفي خلل العام 2016 وحّتى 30 يونيو، أنقذ خفر السواحل الل

.
ً
ة

ّ
شخًصا، وتّم انتشال 160جث

إساءات واعتقاالت مستمّرة في ليبيا
جوء في ليبيا 

ّ
جئون وطالبو الل

ّ
تستمر قصص التعذيب والعنف التي يواجهها املهاجرون والل  •

مة العفو الدولّية شهادات ضحايا التعذيب واالغتصاب والتجويع. 
ّ
قت منظ

ّ
باإلنتشار. ووث

وأعربت املجتمعات املحلّية السودانّية في ليبيا، والتي تعّرضت لهجمات على يّد املجموعات 
ًرا في 

ّ
حة عن مخاوف مشابهة. وتدّل نتائج بحث أجراه مركز الهجرة املختلط مؤخ

ّ
املسل

جئين وطالبي 
ّ

إيطاليا إلى أّن األوضاع في ليبيا قد تكون الدافع وراء مغادرة املهاجرين والل
جريت مقابلت معهم بين 

ُ
ًعا أ

َ
جوء إلى إيطاليا. وقال 80 في املائة من بين 122 مستطل

ّ
الل

3 مارس و24 يونيو إّنهم لم ينوا الذهاب إلى إيطاليا، لكّن املطاف انتهى بغالبيتهم في هذه 
قة باألمن والسلمة في ليبيا.

ّ
األخيرة بسبب القضايا املتعل

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2072_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2072_en.htm
http://www.huffingtonpost.com/entry/eu-migration-eritrea-sudan_us_5759a90ae4b0e39a28acd632
http://www.huffingtonpost.com/entry/eu-migration-eritrea-sudan_us_5759a90ae4b0e39a28acd632
http://www.bbc.com/news/world-europe-36558694
http://www.bbc.com/news/world-europe-36558694
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/refugees-shot-libyan-coastguard-being-detained-shocking-conditions-back-libya
http://www.bbc.com/news/world-europe-36558694
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2292_en.htm
http://ec.europa.eu/cyprus/news/20160615_relocation_en.htm
https://www.iom.int/news/african-union-meets-au-horn-africa-counter-trafficking-initiative
http://www.albawaba.com/news/algerian-coast-guard-stops-two-boats-migrants-850302
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
https://euobserver.com/migration/134163
https://euobserver.com/migration/134163
http://www.jordantimes.com/news/region/eu-seeks-talks-cairo-migrants-depart-egyptian-coast
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=330468
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=330468
http://www.egyptindependent.com/news/border-guards-thwart-illegal-migration-attempt-21-somalians
http://af.reuters.com/article/egyptNews/idAFL8N1972LD
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Libya-Humanitarian-Support-to-Migrants-and-IDPs-sitrep-June-2016.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Libya-Humanitarian-Support-to-Migrants-and-IDPs-sitrep-June-2016.pdf
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/amnesty-reports-horrific-refugee-abuse-stories-libya-160701105057719.html
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-in-libya-detained-under-harsh-conditions
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/07/Survey-Snapshot-Italy-June.pdf


     ويقّدر بأّن 250 من أصل 470 حالة وفاة سّجلها مشروع املهاجرين املفقودين التابع 
مة الدولّية للهجرة قد وقعت في ليبيا والسودان وحدهما.

ّ
للمنظ

إريترييون معتقلون في مصراتة
•  بحسب مصدٍر إعلمّيٍ محلّي، ألقي القبض على 97 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء إريتري، 

من بينهم 22 إمرأة، في مدينة مصراتة الساحلّية في محاولتهم العبور إلى إيطاليا. وأفادت 
السلطات بأّنها تواصلت مع السفارة اإليريترّية لبدأ عملّية الترحيل.

جوء 
ّ
جئين وطالبي الل

ّ
الدول األوروبّية تمّدد الدعم لليبيا ملساعدة املهاجرين والل

املستضعفين 
مة الدولّية للهجرة في ليبيا في أوائل شهر يونيو على إطلق 

ّ
وافقت كّل من هولندا واملنظ  •

جوء 
ّ
جئين وطالبي الل

ّ
مشروٍع لدعم إعادة توطين إنسانّية من ليبيا للمهاجرين والل

يبي إلنقاذ األرواح. وفي 24 يونيو، 
ّ
املستضعفين، كما ولتحسين جهود خفر السواحل الل

مة الدولّية للهجرة في ليبيا وأملانيا على اتفاٍق لتقديم املساعدة املباشرة 
ّ
عت كّل من املنظ

ّ
وق

للمستضعفين، بمن فيهم املعتقلين والذين تّم إنقاذهم من البحر.

حدة تفرض حظر إتجار باألسلحة على ليبيا
ّ
األمم املت

في 14 يونيو، أصدر مجلس األمن التابع لألمم املّتحدة باإلجماع قراًرا بتمديد والية مهّمة   •
حاد األوروبّي البحرّية بفرض حظر إتجاٍر 

ّ
»أوبريشن سوفيا«، األمر الذي يسمح لقوات االت

حاد األوروبي، بموجب هذا القرار الجديد الذي 
ّ
باألسلحة على ليبيا. وتحمل سفن االت

ما أيًضا 
ّ
جئين وإن

ّ
يسمح باستخدام القّوة العسكرّية، مسؤولّية اعتراض قوارب تهريب الل

تفتيش السفن التي ُيشتبه بنقلها لألسلحة.

ف كحالٍة خاّصة في التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة 
ّ
ليبيا تصن

الخارجّية األمريكّية
أظهر التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية أّن ليبيا    •
جوء لخطر الوقوع ضحّية اإلتجار والعمالة القسرية 

ّ
جئين وطالبي الل

ّ
تعّرض املهاجرين والل

والدعارة بشكٍل متزايد. وصّعب عدم االستقرار الواسع االنتشار من إمكانّية الحصول 
على معلومات دقيقة حول اإلتجار بالبشر. وبسبب ذلك، انتقلت ليبيا من تصنيف دول 

املجموعة الثالثة إلى تصنيف »الحالة الخاّصة«.

مالي

جئون والعائدون املاليون
ّ

الل
جئين املاليين حّتى 30 يونيو إلى  133،888الجًئا، من بينهم 60،473 يعيشون 

ّ
•   وصل عدد الل

في النيجر )45%(؛ 41،255 في موريتانيا )30.8%(؛ و32،059 في بوركينا فاسو )%24(. 
وأعيد توطين 418 شخًصا من مالي بشكٍل طوعي في خلل شهر يونيو، في حين ارتفع عدد 

جئين املاليين بنسبة 1.9 في املائة منذ شهر مايو، ليصل إلى 22،982 
ّ

العائدين من الل
عائٍد.

هم حيال العودة إلى الوطن
ّ
جئون املاليون في موريتانيا يعّبرون عن تحفظ

ّ
الل

في حين عاد حوالى 2000 الجئ مالّي من موريتانيا إلى مالي في أعقاب اتّفاق السلم الذي   •
جئون املوجودون في موريتانيا 

ّ
توّسطت فيه األمم املّتحدة في العام 2015، ال يزال الل

حذرين إزاء العودة إلى الوطن بسبب عدم االستقرار الذي يشهده شمال مالي. وتفيد 
جئين التابعة لألمم املّتحدة بأّن التوترات في املنطقة تستمّر 

ّ
املفوضّية السامّية لشؤون الل

بدفع تحّركات املاليين إلى موريتانيا املجاورة، حيث تّم تسجيل 500 حالة وصول منذ 
بداية العام 2015.

ب تحّركات املهاجرين غير الشرعيين 
ّ
مة الدولّية للهجرة تبدأ بتعق

ّ
املنظ

فين إلجراء مسوحات ميدانّية 
ّ
مة الدولّية للهجرة لتعّقب النزوح موظ

ّ
نشرت مصفوفة املنظ  •

جوء من دول 
ّ
جئين وطالبي الل

ّ
في شمال مالي. وتظهر النتائج أّن الكثير من املهاجرين والل

غرب أفريقيا يعبرون من بلدة »جاو« الشرقّية للوصول إلى الجزائر والنيجر وليبيا، وفي 
نهاية املطاف إلى الشرق األوسط.

دورة تدريب مشتركة لشرطة الحدود
ُعقدت دورة تدريب مشتركة في أوائل يونيو لضباط شرطة الحدود املالّية واملوريتانّية   •

بهدف تحسين قدرتها على إدارة الحدود وحماية املجتمعات املحلّية في املناطق الحدودّية 
ا 

ً
ا و150 ضابط ا ماليًّ

ً
بشكٍل أفضل. ويمّد املشروع الذي يهدف إلى تدريب 130 ضابط

 إلى 
ً

ا حّتى نهاية السنة، املشاركين بمهاراٍت تضّم التحّقق من وثائق السفر وصوال موريتانيًّ
إجراء مقابلت مع ضحايا اإلتجار بالبشر.

مالي ال تزال ضمن تصنيف دول املجموعة الثانّية على قائمة املراقبة 
ُوضعت مالي للسنة الرابعة على التوالي ضمن تصنيف دول املجموعة الثانّية على قائمة   •
املراقبة في التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية 

 أّن الحكومة وبحسب 
ّ

بسبب عدم استيفائها للمعايير األدنى للقضاء على اإلتجار بالبشر. إال
التقارير بدأت بتسخير املوارد لتحسين معاييرها.

املغرب
محاوالت عبور إلى الجيوب اإلسبانّية

جوء لدخول 
ّ
جئين وطالبي الل

ّ
•   شهد شهر يونيو محاوالت مستمّرة من قبل املهاجرين والل

جيبّي سبتة ومليلية اإلسبانيين من شمال املغرب. وبحسب مصادر إعلمّية محلّية، ألقت 
ا من دول جنوب الصحراء  السلطات املغربّية في 15 يونيو القبض على 360 مواطًنا أفريقيًّ
في محاولتهم العبور إلى سبتة. وفي 26 يونيو، نجح 30 شخًصا في العبور إلى مدينة مليلية، 

وهو عدٌد يضاف إلى العشرات من الذين يعتقد بأّنهم نجحوا بقطع الحدود هذه السنة. 
وعلى الرغم من األحداث األخيرة، تراجع عدد املهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا املغرب 

إلى إسبانيا بنسبة 90 في املائة منذ العام 2002. وقال وزيٌر مغربّي في أواخر شهر يونيو إّن 
كت 3000 شبكة هجرة إجرامّية منذ تلك 

ّ
الحكومة أحبطت 30.000 محاولة عبور وفك

السنة.

 لخطر اإلتجار بالبشر ألغراض الدعارة 
ٌ
النساء والقّصر غير املصحوبين بذويهم عرضة

والعمالة القسرية
بحسب التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية لعام    •

2016، فإّن النساء غير املسّجلت، والسيما منهّن من دول جنوب الصحراء، ُيجبرن على 
الدعارة من قبل الشبكات اإلجرامّية العاملة في مناطق العبور األساسّية. أّما القّصر غير 

 بشكٍل كبير لإلتجار بالبشر ألغراض الجنس والعمالة القسرّية. 
ٌ
املصحوبين بذويهم فعرضة

ة حماية ضحايا اإلتجار بالبشر، 
ّ
ولم تحّقق الحكومة املغربّية املعايير األدنى املبّينة في خط

 أّنها بذلت جهوًدا الستيفاء هذه املعايير، ما منحها التصنيف ضمن دول املجموعة 
ّ

إال
الثانية.

النيجر
ات منخفضة عبر النيجر

ّ
تدفق

مة الدولّية للهجرة أّن 
ّ
•   تظهر البيانات التي جمعتها مصفوفة تعّقب النزوح الّتابعة للمنظ

قات عبر النيجر قد انخفضت منذ شهر مايو. وانخفضت أعداد الوافدين بنسبة 5،5 
ّ
التدف

في املائة من 21.786 وافًدا في شهر مايو إلى 20،589 في شهر يونيو، في حين انخفضت أيًضا 
أعداد املغادرين بنسبة 37 في املائة من 71،577 وافًدا في شهر مايو إلى 45،002 في شهر 
يونيو. أّما غالبية املهاجرين نحو ليبيا فهم من النيجيريين والنيجريين والغامبيين. ويّتجه 
أيًضا عدٌد كبير من النيجريين إلى الجزائر، هذا باإلضافة إلى الكامرونيين واملاليين. وتبقى 

 لدى املهاجرين عبر النيجر.
ً

الطريق نحو ليبيا من »سيغيدين« األكثر تفضيل

مأساة في الصحراء الكبرى
علن في منتصف شهر يونيو عن العثور على جثث 34 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء في 

ُ
أ  •

الصحراء الكبرى قرب بلدة »أساماكا« في النيجر على الحدود الجزائرّية. وبحسب وزيٍر 
نيجرّي، يبدو أّن املهاجرين قضوا بسبب التجفاف بعد أن تركهم املهّرب. ومن بين 

الوفيات، تّم التعّرف على شخصين من النيجر.

اآلالف يفّرون من هجمات بوكو حرام
أفادت تقارير بأّن ما يقارب 50،000 شخٍص تركوا منازلهم في منطقة »ديفا« في أعقاب    •

هجمٍة شّنتها جماعة بوكو حرام على مركٍز للجيش تابٍع للحكومة في 6 يونيو. وبدا أّن الكثير 

منهم توّجه إلى بلدات »تومور« و«ديفا« في حين توّجه آخرون نحو الداخل إلى مخّيٍم 
للنازحين الداخليين شارف على الوصول إلى قدرة االستيعاب القصوى مع وجود 10،000 

قاطٍن فيه.
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قات الوافدين واملغادرين
ّ
النيجر: تدف
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المغادرون الوافدون

http://www.libyaobserver.ly/news/eritrean-immigrants-arrested-libyas-misrata
https://www.iom.int/news/netherlands-iom-build-libyan-coast-guard-capacity-save-lives-sea
http://www.iom.int/news/germany-iom-assist-displaced-vulnerable-sea-rescued-migrants-libya
http://www.middleeasteye.net/news/un-authorise-eu-operation-enforce-libya-arms-embargo-157439269
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/577b5dc84/mali-refugees-cautious-return-despite-peace-deal.html
https://www.iom.int/news/iom-profiles-irregular-migrants-northern-mali
https://www.iom.int/news/malian-mauritanian-border-guards-train-together
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.moroccoworldnews.com/2016/06/189293/morocco-foils-attempt-of-360-sub-saharan-immigrant-to-enter-ceuta/
http://www.moroccoworldnews.com/2016/06/189293/morocco-foils-attempt-of-360-sub-saharan-immigrant-to-enter-ceuta/
http://af.reuters.com/article/moroccoNews/idAFL8N19I0GX
http://af.reuters.com/article/moroccoNews/idAFL8N19I0GX
https://www.middleeastmonitor.com/20160622-minister-morocco-thwarted-30000-illegal-immigration-attempts-since-2002/
https://www.middleeastmonitor.com/20160622-minister-morocco-thwarted-30000-illegal-immigration-attempts-since-2002/
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/160627 NIGER_IOM_FMP_EN_report_21-27Jun2016.pdf
http://www.bbc.com/news/world-africa-36545015
http://www.bbc.com/news/world-africa-36545015
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/6/5756b7084/thousands-flee-boko-haram-attack-niger-town.html


مهاجرون والجئون يحصلون على مساعدة للعودة
قّدمت خدمات النقل للمساعدة على العودة إلى الوطن ملا يقارب 195 مهاجًرا والجًئا    •

وطالب لجوء من النيجر إلى بلد املنشأ في شهر يونيو. ومن بين املستفيدين من هذه 
الخدمات 63 من السنغال )32%(؛ 41 من غينيا )21%(؛ 24 من غامبيا )12.3%(؛ 13 من 
مالي )11.8%(؛ 13 من غينيا-بساو )11.8%(؛ و9 من نيجيريا )4.6%(، أّما الباقون )%6.5( 

فأتوا من دوٍل أخرى.

النيجر تنتقل إلى تصنيف دول املجموعة الثانية على قائمة املراقبة
ة حماية ضحايا 

ّ
على الرغم من بذل جهوٍد حيثة الستيفاء املعايير األدنى املبّينة في خط  •

اإلتجار بالبشر، انخفض تصنيف النيجر من دول املجموعة الثانية في التقرير الخاص 
بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية بسبب عدم إظهار أّي تحّسٍن 

في جهود محاربة اإلتجار بالبشر.

السودان
السودان تحبط عملّية تهريب تهدف إلى عبور البحر األحمر

بحسب تقريٍر إخبارّي، ألقت السلطات السودانّية في 14 يونيو القبض على شخصين   •
ُيشتبه بمشاركتهما في عملّية تهريب أشخاٍص من مدينة بورتسودان على ساحل البحر 

ا تراوح بين 150 و640 دوالًرا 
ً
جوء فدفعوا مبلغ

ّ
جئون وطالبو الل

ّ
األحمر. أّم املهاجرون والل

أمريكي مقابل تهريبهم عبر البحر األحمر.

أكثر من 300 شخٍص أوقفوا في طريقهم إلى ليبيا
أعلنت قّوات الدعم السريع السودانّية في 4 يوليو عن توقيف أكثر من 300 شخٍص وهم   •

يحاولون الوصول إلى ليبيا عبر الصحراء الغربّية. وكانت السلطات نشرت قّوات الدعم 
السريع في شهر يونيو من العام 2015 ملحاربة اإلتجار بالبشر واملخدرات الذي تنّفذه 

الشبكات اإلجرامّية.

أزمة مساعدات وعدم استقرار في دارفور 
تستمّر معاناة املخّيمات في شمال دارفور بسبب النقص في املساعدات. وأفادت تقارير في 5   •
يونيو أّن 100.000  من بين 237.000 شخٍص في مخّيم زمزم فقط يحصلون على حصٍص 

 وُعّجز يموتون بسبب سوء التغذية. وفي سياٍق منفصل، 
ً

غذائّية، في حين أّن أطفاال
ل في 

ّ
مات اإلنسانّية التدخ

ّ
طلبت املجتمعات املحلّية في شمال وغرب دارفور من املنظ

ظّل النقص في الغذاء وارتفاع أسعار املواد األساسّية. وتظهر هذه الصعوبات مع استمرار 
وصول مجتمعات النازحين إلى املنطقة، ففي 3 يونيو وصل إلى شمال دارفور أكثر من 700 

شخٍص من جنوب السودان هرًبا من النزاع. وكانت ميلشيات محلّية سرقت أربع قوافل 

إغاثة في جنوب دارفور في 22 يونيو، ومن ضمنها طعام وخيم كان من املفترض إيصالها إلى 
املجتمعات املحلّية املحتاجة.

الجئون سودانيون يصلون إلى جنوب السودان
أفادت تقارير أّن الجئين من والية النيل األزرق وصلوا في 12 يونيو إلى كايا، وهو مخّيم في   •
كر، بصّحٍة 

ُ
جنوب السودان، هروًبا من النزاع في »كلقو«. وكان الوافدون، بحسب ما ذ

سّيئة وهم باملجمل من النساء واألطفال.

حدة في دارفور 
ّ
حاد األفريقي واألمم املت

ّ
تمديد مهّمة العملّية املختلطة للت

في أعقاب عدم االستقرار املستمّر، مّدد مجلس األمن التابع لألمم املّتحدة والية العملّية   •
حاد األفريقي واألمم املّتحدة في دارفور حّتى العام 2017. واعُتمد القرار 

ّ
املختلطة للت

من قبل املجلس باإلجماع على الرغم من مطالبات الحكومة السودانّية بانسحاب عملّية 
حفظ السلم املختلطة.

ف ضمن دول املجموعة الثالثة في التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر 
ّ
السودان تصن

الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية 
حصلت السودان على تصنيف املجموعة الثالثة بسبب عدم بذلها أّي جهوٍد للقضاء على   •

جوء من شرق أفريقيا 
ّ
جئين وطالبي الل

ّ
اإلتجار بالبشر. وأفاد التقرير بأّن املهاجرين والل

والشرق األوسط معّرضون بشكٍل كبير للوقوع ضحّية اإلتجار.

تونس

تونس تستمّر بلعب دورها كمركز عبور 
صت تدابير وسياسات إدارة الحدود التي تتّسم بصرامٍة أكبر من هجرة 

ّ
في حين قل  •

التونسيين إلى أوروبا منذ العام 2011، ال يزال الكثيرون يعبرون من تونس. وأظهرت 
املسوحات امليدانّية التي أجراها مركز الهجرة املختلط مع أكثر من 60 مهاجًرا والجًئا 

عين خططوا ملغادرة 
َ
وطالب لجوء بين 29 مارس و26 يونيو أّن 71 في املائة من املستطل

تونس، من بينهم 24 في املائة أرادوا الذهاب إلى أوروبا و16% رغبوا في العودة إلى بلدهم 
عين صعوبات في خلل الرحلة، إذ ذكر 69 في املائة أّنهم 

َ
األّم. وواجه عدٌد كبيٌر من املستطل

شهدوا على تمييز أو اختبروه، و37 في املائة أّنهم شهدوا على إساءة جسدّية أو تعّرضوا لها.

ا ملحاربة اإلتجار بالبشر
ً
البرملان التون�سي يصدر قانون

ُوضعت تونس للسنة الرابعة على التوالي ضمن تصنيف دول املجموعة الثانية على قائمة   •
املراقبة في التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية 

للعام 2016. وكان عدم وجود أّي قوانين خاّصة باإلتجار بالبشر من بين العوامل املساهمة 
في اإلبقاء على تونس على قائمة املراقبة. ولكن وفي 21 يوليو، بعد شهٍر على إصدار التقرير، 

أصدر مجلس نّواب الشعب قراًرا ضّد اإلتجار بالبشر.

اليونان

4

عدد الوافدين عبر البحر يستمّر باالنخفاض 
في خلل شهر يونيو، وصل 1،554 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء عبر البحر إلى اليونان، وهو   •

 بالشهر الفائت. ومن بين 3،658 
ً
انخفاٌض نسبته 9.7 في املائة في عدد الوافدين مقارنة

من الوافدين الجدد الذين تّم تحديدهم، أتت الغالبّية من ألبانيا )21%(؛ سوريا )18%(؛ 
باكستان )18%(؛ أفغانستان )13%(؛ العراق )6%(؛ إيران )3%(؛ والجزائر )3%(، أّما الباقون 
ع أن ترتفع الهجرة إلى اليونان في هذا العام، كما وأّن 

ّ
)18%( فأتوا من بلدان أخرى. وال ُيتوق

ع أكثر من 92.000 وافٍد جديد قبل نهاية العام 
ّ
جئين ال تتوق

ّ
املفوضّية السامّية لشؤون الل

.2016

 ال حاالت وفاة على طريق األبيض املتوّسط الشرقّي
للشهر الثاني على التوالي، لم تسّجل في خلل شهر يونيو أّي حاالت وفاة على طريق البحر   •

األبيض املتوّسط الشرقّية. وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حوادث بحرّية كبيرة في 
خلل هذا الشهر، بعث أحد القوارب في 13 يونيو وهو يحمل على متنه 200 راكٍب إشارات 

ه لم ينّفذ أّي عملّية 
ّ
استغاثة وهو قبالة شاطئ كريت. وأعلن خفر السواحل اليوناني أن

اب بدوا بخير. واستكمل 
ّ
إنقاذ ألّن القارب لم يكن ضمن الحدود اليونانّية كما وألّن الرك

القارب رحلته نحو إيطاليا.

أعداد الوافدين عبر البحر إلى اليونان

البلدان األصلية ملهاجرين والجئين وطالبي لجوء تّم تحديدهم 
ا*، مايو  2016

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

http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.sudantribune.com/spip.php?article59291
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-force-arrests-300-illegal-immigrants-near-libya
http:// مخيّم زمزم
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/hungry-darfur-displaced-call-for-food-aid
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/relief-convoy-robbed-in-south-darfur
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/hundreds-of-south-sudanese-arrive-in-north-darfur
http://us9.campaign-archive1.com/?u=ac95e0e4d9338971bb35b6965&id=6250c18126&e=624635e04d
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/un-extends-darfur-peacekeeping-mission-s-mandate-for-a-year
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.voanews.com/a/tunisian-fishing-town-searches-for-jobs-local-development-solutions/3389609.html
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/07/Survey-Snapshot-Tunisia-June.pdf
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/07/Survey-Snapshot-Tunisia-June.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
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-unhcr-idUSKCN0YZ29V
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-unhcr-idUSKCN0YZ29V
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-greece-boat-idUKKCN0YZ15Q


توترات متزايدة في املخّيمات اليونانّية
جوء 

ّ
اندلعت أعمال عنف في املخّيمات اليونانّية حيث ينتظر اآلالف أن تعالج طلبات الل  •

التي قّدموها. وقالت الجهات املعنّية اإلنسانّية والجهات العاملة على األرض إّن اشتباكات 
جئون 

ّ
 عشرات الجرحى. وفي الوقت عينه شكى الل

ً
فة

ّ
وقعت على الجزر في أوائل يونيو، مخل

واملهاجرون القاطنون في مخّيمات طويلة األمد املتواجدة على البّر الرئي�سي في اليونان من 
أّن الظروف لم تتحّسن، وعّبروا عن مخاوف أساسّية وهي النقص في الرعاية الصحّية 

وجودة الغذاء السّيئة وعدم القدرة على الوصول إلى إجراءات التسجيل.

اليونان تبدأ بعملّية ما قبل التسجيل
جوء 

ّ
جوء في اليونان، بدأت خدمات الل

ّ
في ضوء التوترات الحاصلة والتضييق على طالبي الل  •

اليونانّية في 9 يونيو  عملّية ما قبل التسجيل التي تستهدف طالبي اللجوء، والتي تسمح 
ر لهم 

ّ
ما توف

ّ
جوء وإن

ّ
لهم بالبقاء بشكٍل شرعي في اليونان بانتظار القرار النهائي حول طلب الل

أيًضا لّم الشمل وآليات إعادة التوطين. وُسّجل 20.100 شخص بين 9 يونيو و5 يوليو، 
في حين تّم تحديد 690 قاصًرا غير مصحوبين بذويهم. وأتى معظهم هؤالء من أفغانستان 

)51%(؛ وسوريا )33%(؛ والعراق )13%(. وعّبر القاطنون في املخّيمات غير الشرعّية عن 
نهم من أن يكونوا ضمن هذه العملّية ألّن هذه األخيرة تنّفذ في املخّيمات 

ّ
خيبتهم لعدم تمك

مة على البّر الرئي�سي في اليونان.
ّ
املنظ

إجلء املخّيمات 
تين على الحدود بين اليونان وجمهورّية مقدونيا 

ّ
في 15 يونيو، تّم إجلء مخّيمين مؤق  •

ان املخّيمين املغربيين والجزائريين والباكستانيين 
ّ
قل سك

ُ
اليوغوسلفّية سابًقا. ون

مة قرب سالونيك. وثّمة حالًيا خطط لنقل الجئين ومهاجرين 
ّ
بمعظمهم إلى مخّيمات منظ

وطالبي لجوء يسكنون في الوحدات السكنية الدائمة في مطار إلينيكو السابق. واستتبعت 
بعد املجتمعات 

ُ
خطة اليونان لنقل األشخاص من ميناء بيرايوس انتقادات واسعة ألّنها ت
املحلّية أكثر عن املدينة، األمر الذي يصّعب وصول الّسكان إلى الخدمات.

اليونان ضمن تصنيف دول املجموعة الثانية في التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر 
الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية للعام 2016

بحسب التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية للعام   •
 أّنها 

ّ
2016، لم تستوفي اليونان بشكٍل كامل املعايير األدنى للقضاء على اإلتجار بالبشر، إال

بذلت جهوًدا حثيثة في هذا االتجاه، األمر الذي منحها تصنيف املجموعة الثانية. وأثقلت 
ر على جهود 

ّ
جئين كاهل الحكومة، ما أث

ّ
ق املهاجرين والل

ّ
أزمة اليونان االقتصادّية وتدف

إنفاذ القانون.

إيطاليا

وافدون جدد، ووفياٌت أقّل على طريق األبيض املتوّسط املتوسطّية 
 
ً
شهد شهر يونيو وصول 22،371 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء عبر البحر إلى إيطاليا، مقارنة  •

بـ 19،925 في شهر مايو، وهو ارتفاٌع نسبته 12.3 في املائة في عدد الوافدين. أّما عدد 
الوفيات على طريق البحر األبيض املتوسطّية فانخفض بنسبة 65.7 في املائة من 1.130 

حالة وفاة في مايو إلى 388 في شهر يونيو. وعلى الرغم من العدد األقل في اإلصابات في 
 أّن خفر السواحل قد نّفذ عدًدا كبيرة من مهّمات البحث واإلنقاذ على الطريق 

ّ
األرواح، إال

املتوسطّية، وتّم في خللها إنقاذ 10.000 شخٍص بين فترة 23 و26 يونيو وحدها.

غالبّية األطفال الذين يعبرون إلى إيطاليا غير مصحوبين بذوّيهم
مة األمم املّتحدة للطفولة، فإّن 92 في املائة من أصل 7600 طفٍل قطعوا 

ّ
بحسب منظ  •

البحر األبيض املتوّسط من ليبيا إلى إيطاليا بين شهرّي يناير ومايو 2016 كانوا قّصر غير 
 عبروا غير مصحوبين 

ً
 بنسبة 65 في املائة من أصل 4،566 طفل

ً
مصحوبين بذويهم، مقارنة

جئين 
ّ

بذويهم في العام الفائت. باإلضافة إلى ذلك، أعرب املجلس األوروبي املعني بالل
واملنفيين عن مخاوف إزاء وضع القّصر غير املصحوبين بذويهم في مراكز اعتقال واستقبال 

ا للقانون اإليطالي.
ً
خاّصة بالبالغين، ما يعّد خرق

تسليم السودان ملهّرب مشتبه به إلى إيطاليا
 إريترًيا يشتبه بكونه على رأس شبكة تهريب 

ً
مت السودان رجل

ّ
•   في أوائل شهر يونيو، سل

 كثيرة أثيرت حول هذا االعتقال بعد أن قالت عائلته 
ً
أشخاص إلى إيطاليا. لكّن أسئلة

وأصدقاؤه إّن السلطات أخطأت بهوّيته.

ارتفاع عدد ضحايا اإلتجار بالبشر في إيطاليا
بحسب التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية للعام   •
2016، ارتفع عدد ضحايا اإلتجار بالبشر بشكٍل كبير بين أبريل 2015 ومارس 2016 بسبب 

جوء 
ّ
جئين وطالبي الل

ّ
االرتفاع في عدد الوافدين عبر البحر. ويعّد الكثير من املهاجرين والل

 للستغلل عند وصولهم إلى إيطاليا. وبالرغم من هذا، تستمّر الحكومة اإليطالّية 
ً
عرضة

ة حماية ضحايا اإلتجار بالبشر وقد حافظت على 
ّ
باستيفاء املعايير األدنى املبّينة في خط
تصنيفها ضمن دول املجموعة األولى

البلدان األصلية للوافدين عبر البحر إلى إيطاليا
يناير- مايو

 الوافدون عبر البحر إلى إيطاليا
مارس- مايو 2016
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https://newsthatmoves.org/en/ongoing-pre-registration-of-asylum-seekers-in-greece/
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/07/Preregistration-dataEnglish.pdf
http://asylo.gov.gr/en/wp-content/uploads/2016/07/Preregistration-dataEnglish.pdf
https://newsthatmoves.org/en/complete-evacuation-of-informal-camps-in-northern-greece/
http://greece.greekreporter.com/2016/05/31/yiannis-mouzalas-construction-of-new-settlements-with-houses-instead-of-tents-begins-at-the-end-of-june/
https://newsthatmoves.org/en/fears-about-moving-to-organised-sites/
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://www.dw.com/en/italian-coastguard-and-navy-rescue-3300-migrants-off-coast-of-libya/a-19358699
http://www.presstv.ir/Detail/2016/06/14/470441/EU-refugees-UNICEF-Mediterranean-Sea-children-minors
http://www.presstv.ir/Detail/2016/06/14/470441/EU-refugees-UNICEF-Mediterranean-Sea-children-minors
https://newsthatmoves.org/en/unaccompanied-minors-more-vulnerable-in-hotspots-in-italy/
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-smuggler-idUSKCN0YT2TV
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/man-extradited-italy-denies-top-smuggler-160610135844563.html
http://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf


 أوراق بحثية تهمك

ص حول الحوار اإلقليمي األفريقي- معهد التنمية ملا وراء البحار
ّ
تطبيق أهداف التنمية املستدامة ضمن األيام األلف األولى: ملخ

يقّدم هذا التقرير تلخيًصا حول املخرجات والنتائج األساسّية للحوار اإلقليمي األفريقي، وهو يهدف إلى تحديد األولوّيات األساسّية للسنوات الثلث األولى في ما خّص أهداف التنمية املستدامة.

 التقرير الخاص بمحاربة اإلتجار بالبشر الصادر عن وزارة الخارجّية األمريكّية للعام 2016- وزارة الخارجّية األمريكّية
ة حماية ضحايا اإلتجار.

ّ
أصدرت وزارة الخارجّية األمريكّية تقريرها السنوي الذي تصّنف فيه الحكومات بحسب امتثالها للمعايير املبّينة في خط

من كمباال إلى إسطنبول: إعلء املساءلة العاملّية اتجاه النازحين الداخليين من خلل القوانين والسياسات- مركز مراقبة الهجرة الداخلّية
ص التقّدم املحرز والتحّديات التي ال تزال تقف في وجه تنفيذ اتفاق كمباال.

ّ
يناقش هذا امللخ

الهجرة في ليبيا: منطقة عبور أو وجهة نهائّية؟- معهد التنمية ملا وراء البحار
ص السياسة هذا في دوافع العابرين من ليبيا واملنتقلين إليها ورحلتهم والتحدّيات التي يواجهونها.

ّ
يبحث ملخ

تغّيرات عبر وطنّية: ربط الهجرة بالتغيير- مارييك فان هاوت، معهد الهجرة الدولّية
تقّدم وثيقة العمل هذه إطار عمٍل تحليلي للنظر في العلقة بين الهجرة والتغيير.

مة الدولّية للهجرة
ّ
بهم- املنظ

ّ
ين واملفقودين وتعق

ّ
د 2: تحديد املهاجرين املتوف

ّ
رحلت قاتلة املجل

 حول حاالت وفاة املهاجرين للعام 2015 وتبحث في التحديات التي تواجهها السلطات والعائلت في البحث عن 
ً

مة الدولّية للهجرة تحليل
ّ
د الثاني من السلسة التي تصدرها املنظ

ّ
 يقّدم هذا املجل

املفقودين.

جئون واملهاجرون- اليونسيف
ّ

ل كّل خطوة من الطريق: رحلة مرّوعة إلى أوروبا يشهدها األطفال الل
ّ
الخطر يظل

جئون في خلل رحلتهم إلى أوروبا.
ّ

يلقي هذا التقرير الضوء على املصاعب التي يشهدها األطفال املهاجرون والل

حان الوقت للتخلي عن القديم: إعادة صنع العمل اإلنساني في العصر الحديث- معهد التنمية ملا وراء البحار
 اقتراح تغيير لوضع نظاٍم إنسانّي يتناسب واألجيال الحالية والقادمة.

مة العفو الدولّية
ّ
الجئون ومهاجرون يفّرون من العنف واإلساءة واالستغلل الجن�سي في ليبيا- منظ

يخبر 90 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء قصص تعّرضهم للتعذيب والعنف الجن�سي على طرق التهريب إلى وعبر ليبيا.

املحافظة على ثقة العاّمة بحوكمة الهجرة- معهد سياسات الهجرة
ط هذا التقرير الضوء على أهمّية فوز صّناع السياسة بثقة العاّمة.

ّ
 يسل

 وسائط إعلمية تهمك

الهرب إلى املجهول: رحلة من إريتريا إلى إنكلترا- معهد التنمية ملا وراء البحار
قة بالرسوم إلمرأة إريترّية هربت من التجنيد في بلدها األم لتجد طريقها نحو اململكة املّتحدة.

ّ
 رحلة موث

قليٌل من املال وكثيٌر من األحلم، شباب أفارقة نحو إسبانيا- ذا نيويورك تايمز
.مقال مصّور حول الشباب األفارقة الذين يعبرون إلى إسبانيا من املغرب عبر جيب مليلية اإلسباني.

جئين: آراٌء من جمعّية الدراسات الدولّية البريطانّية )BISA( - تاكينغ ميغرايشن
ّ

أوروبا وأزمة الل
جئين في هذه الحلقة من البودكاست.

ّ
يناقش ثلثة أكادميين عملهم حول أزمة الل

 #MyEscape- دوتش ويل
يستخدم مهاجرون والجئون وطالبو لجوء الفيديو ليروا قصص رحلتهم إلى أوروبا.

أزمة املهاجرين في أوروبا: امللحمة الجديدة- فرونتلين كلب
 في هذه الحلقة من البودكاست، يبّدد الخبراء الروايات املغلوطة حول أزمة الهجرة األوروبّية.
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https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10728.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
https://www.state.gov/documents/organization/258876.pdf
http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/20160519-whs-briefing-paper.pdf
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