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ّ
 نشرة الت

www.mixedmigrationhub.org
إتصل بنا

info@mixedmigrationhub.org

ملعرفــة آخــر الّتطــّورات فــي منطقــة القــرن اإلفريقــّي الّرجــاء 
املختلطــة للهجــرة  اإلقليميــة  لألمانــة  اإللكترونــي  املوقــع  زيــارة 

 أبرُز األحداث

الجزائــر ومصــر وليبيــا ومالــي  فــي  ختلطــة 
ُ
امل الهجــرة  جاهــات  ِ

ّ
ات  

ُ
شــرة

ّ
الن هــذه  ــي  ِ

ّ
غط

ُ
ت طــاق:  ِ

ّ
الن

وإيطاليــا.  واليونــان  وتونــس  والّســودان  والنيجــر  واملغــرب 
جــئ 

ّ
هاجــر والل

ُ
 اســتخداُم ُمصطلحــاِت امل

ُ
شــرة

ّ
صطلحــات: يتــمُّ فــي ُمختلــف أجــزاء هــذه الن

ُ
امل

ختلطــة. 
ُ
قــات الهجــرة امل

ُّ
 منهــم تدف

ُ
ــف

ّ
ــة األشــخاص الذيــن تتأل

ّ
جــوء مًعــا لتغطيــة كاف

ّ
وطالــب الل

ناســب. 
ُ
صطلــح امل

ُ
وفــي حــال حــّدَد املصــدُر اإلقليمــيُّ فئــة ُمعّينــة، ســيتّم اســتخدام امل

الحكومــات  ذلــك  فــي  بمــا  املصــادر،  مــن  واســٍع  طيــٍف  مــن  البيانــات  اســتقاُء  يتــمُّ  املصــادر: 
اإلعــلم. ووســائل  املدنــّي  جتمــع 

ُ
امل مــات 

ّ
وُمنظ

ختلطــة، هــَو مركــٌز معرفــيٌّ إقليمــيٌّ وأمانــة إقليمّيــة لفريــق 
ُ
حــول املركــز: إّن مركــز الهجــرة امل

 مــن املجلــس الدنمارـكـّي 
ًّ

ختلطــة فــي شــمال إفريقيــا والــذي يضــّم كل
ُ
العمــل املعنــّي بالهجــرة امل

اإلنســان  لحقــوق  املتحــدة  لألمــم  الســامية  واملفوضيــة  للهجــرة  الدوليــة  واملنظمــة  جئيــن 
ّ

لل
واألمانــة اإلقليميــة للهجــرة املختلطــة وُمنظمــة أنقــذوا األطفــال واملفوضّيــة الّســامية لألمــم 
املتحــدة لشــؤون اللجئيــن ومنظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة ومكتــب األمــم املتحــدة املعنــي 
توفيــر  لضمــان  اإلنســان  حقــوق  علــى  قائًمــا  نهًجــا  املركــز  ُع  ويشــّجِ والجريمــة.  باملخــدرات 
الحمايــة لألشــخاص الذيــن يهاجــرون ضمــن تدفقــاٍت مختلطــٍة ومعقــدٍة إلــى شــمال إفريقيــا 

ومنهــا وعبرهــا أيًضــا.

جئين
ّ

هاجرين والل
ُ
مجموعات إرهابّية تستغلُّ امل

يِجر
َّ
عملّيات ترحيٍل جماعّيٍ إلى الن

انتهاكاٌت لحقوق اإلنسان للُمهاجرين

يجر
ّ
قات عبر الن

ُّ
دف

ّ
انخفاٌض في الت

حاد األوروبّي
ّ
فاقّية مع االت

ّ
مالي تصُل إلى ات

ق باألسباب األساسّية
ّ
حاُد األوروبّي سيدعُم الّسودان فيما يتعل

ّ
االت

http://www.mixedmigrationhub.org/
https://twitter.com/mixmighub
https://www.facebook.com/northafricamixedmigrationhub/?ref=hl
http://info@mixedmigrationhub.org
http://www.regionalmms.org/


جاهات
ّ
 االت

 على املستوى اإلقليمي

الوافدون إلى أوروبا في عام 2016
توّســط فــي العــام 2016. 	 

ُ
نظمــة الدولّيــة للهجــرة بــأّن مــا مجموعــه 363348 ُمهاجــًرا والجًئــا طالــَب لجــوٍء دخلــوا إلــى أوروبــا عبــر البحــر األبيــض امل

ُ
ذكــرت تقاريــُر امل

ــغ عــدُد الواصليــن نحــو 1007492. ومــن بيــن الواصليــن فــي العــام 
َ
ــُل ذلــك انخفاًضــا بنســبة 64% ُمقارنــة بأعــداد الواصليــن إلــى أوروبــا فــي العــام 2015، حيــث بل ِ

ّ
وُيمث

2016، وصــَل نحــو 50% منهــم إلــى إيطاليــا )أي 181436( و48% إلــى اليونــان )أي 173561(، فــي حيــن وصــل آخــرون إلــى إســبانيا )نحــو 8162( وقبــرص )189(.

ط في عام 2016  توّسِ
ُ
لة في البحر األبيض امل َسجَّ

ُ
الوفّيات امل

جــوء 	 
ّ

جئيــن وطابــي الل
ّ

ســبة للُمهاجريــن والل
ّ
نظمــة الدولّيــة للهجــرة، كان العــام 2016 واحــًدا مــن أكثــر األعــوام دموّيــة علــى اإلطــلق بالن

ُ
وفًقــا لألرقــام الّصــادرة عــن امل

ــط نحــو 5079 وفّيــة فــي عــام 2016. ومــن بيــن  توّسِ
ُ
ــة مســارات البحــر األبيــض امل

ّ
لة علــى كاف َســجَّ

ُ
الذيــن يشــرعون بالعبــور نحــو أوروبــا. فقــد وصلــع عــدُد الوفّيــات امل

ــرقّي 
ّ

 علــى املســار الش
ً
ّتجــه نحــو إيطاليــا، فــي حيــن تــمَّ تســجيُل 434 وفّيــة

ُ
توّســط امل

ُ
 البحــر األبيــض امل

َ
 علــى مســار الهجــرة وســط

ً
ــة هــؤالء، تــّم تســجيُل نحــو 4576 وفيَّ

لة زيــادة بنســبة %34  َســجَّ
ُ
ــل إجمالــّي الوفّيــات امل ِ

ّ
جــه إلــى إســبانيا. وُيمث ّتِ

ُ
 علــى املســار الغربــّي امل

ً
لت نحــو 69 وفّيــة ّتجــه نحــو اليونــان وقبــرص، وُســّجِ

ُ
توّســط امل

ُ
للبحــر امل

ــلث، عبــر البحــر األبيــض 
ّ
لة فــي مســارات الهجــرة الّرئيســّية الث َســجَّ

ُ
ُل الوفّيــات امل ِ

ّ
شــك

ُ
لة فــي العــام 2015، الــذي بلــغ نحــو 3777 وفّيــة. وت ســجَّ

ُ
ُمقارنــة بعــدِد الوفّيــات امل

هاجريــن املفقوديــن الّتابــع للُمنظمــة 
ُ
ــة أنحــاء العالــم، وذلــك وفًقــا لبيانــات تــّم جمُعهــا فــي إطــار مشــروع امل

ّ
لة فــي كاف ّســجَّ

ُ
هاجريــن امل

ُ
ــط، نحــو 60% مــن وفّيــات امل توّسِ

ُ
امل

الدولّيــة للهجــرة.

راكة
ّ

اني بشأن إطار الش
ّ
قرير املرحلّي الث

ّ
صدر الت

ُ
املفوضّية األوروبّية ت

الثــة بموجــب جــدول األعمــال األوروبــّي الخــاّص بالهجــرة« بتاريــخ 	 
ّ
ــراكة مــع البلــدان الث

ّ
انــي بشــأن »إطــار الش

ّ
قامــت املفوضّيــة األوروبّيــة بإصــدار تقريرهــا املرحلــّي الث

قــات 
ّ
يِجــر ونيجيريــا والّســنغال ومالــي وإثيوبيــا- مــع انخفــاض التدف ٍم فــي البلــدان الخمســة ذات األولوّيــة -النَّ 14 كانــون األّول/ديســمبر. وأفــاَد الّتقريــُر بإحــراِز تقــدُّ

قــات إلــى انخفــاض اعــداد الواصليــن إلــى 
ُّ
غــم مــن ذلــك، لــم يــؤّدِ هــذا االنخفــاُض فــي التدف لة فــي املعابــر الّصحراوّيــة عــن طريــق الّنيجــر. ولكــن، وبالرَّ َســجَّ

ُ
العابــرة امل

ــَد 
َّ

 شــخٍص فــي العــام 2016. وأك
َ

 59 ألــف
َ
توّســط، قرابــة

ُ
أوروبــا، مــع بلــوِغ عــدِد الواصليــن مــن هــذه البلــدان الخمســة إلــى أوروبــا، عبــر املســار األوســط فــي البحــر امل

ــراكة هــذا. 
ّ

قريــر علــى أهمّيــة ُمواصلــة تنفيــذ إطــار الش التَّ

نقُل األشخاص
ــط أيلول/ســبتمبر 2015. وتلتــزُم 	 

ّ
حــاد األوروبــّي األخــرى، وذلــك بموجــِب ُمخط

ّ
تــّم علــى مــدار العــام 2016 نقــُل نحــو 9940 شــخًصا مــن اليونــان وإيطاليــا إلــى دول االت

حّتــى اليــوم نحــو 25 بلــًدا بتوفيــر أماكــَن للُمهاجريــن.

ساعدات لشمال إفريقيا
ُ
حاِد األوروبّي عن حزمات امل

ّ
 االت

ُ
إعلن
هاجريــن وتعزيــز إدارة الهجــرة 	 

ُ
حــاد األوروبــّي االئتمانــّي إلفريقيــا عــن حزمــة بمقــدار 37 مليــون يــورو لزيــادة حمايــة امل

ّ
فــي 16 كانــون األّول/ديســمبر، أعلــن صنــدوق االت

هاجريــن الّضعفــاء الذيــن يتــّم 
ُ
ُص هــذه الحزمــة للّتعاُمــل مــع تحّديــات الهجــرة فــي ليبيــا وتونــس واملغــرب. فــي ليبيــا، ســيخصُّ الّدعــُم امل فــي شــمال إفريقيــا. وســُتخصَّ

ضيفــة. أمــا فــي تونــس، فســيعمل البرنامــُج علــى ُمعالجــة األســباب األساســّية للهجــرة عبــر خلــق الفــرص 
ُ
جتمعــات امل

ُ
 عــن ُمســاعدة امل

ً
إنقاذهــم فــي عــرض البحــر، فضــل

هاجــرون. وفــي اليــوم ذاتــه، 
ُ
كافحــة العنصرّيــة والكراهّيــة التــي يتعــّرُض لهــا امل

ُ
ُز هــذا الّدعــُم مــن أطــر الحمايــة القانونّيــة للُمهاجريــن مل االقتصادّيــة. وفــي املغــرب، ســُيعّزِ

بــادرة الجديــدة، 
ُ
ــُز هــذه امل ِ

ّ
رك

ُ
نظمــة الدولّيــة للهجــرة وحكومتــي كّلٍ مــن إيطاليــا وأملانيــا. وت

ُ
تــّم إطــلُق ُمبــادرة جديــدة فــي إطــار الصنــدوق االئتمانــّي، فــي شــراكة مــع امل

ي منطقــة 
ّ
توّســط، وســُتغط

ُ
هاجريــن وإعــادة إدمــاج العائديــن علــى امتــداد مســارات الهجــرة وســط البحــر األبيــض امل

ُ
البالغــة نحــو 100 مليــون يــورو، علــى حمايــة امل

جــاورة، بمــا فــي ذلــك ليبيــا. 
ُ
الّســاحل وُبحيــرة تشــاد والبلــدان امل

حاد األوروبّي
ّ
اعتماُد اإلعلن الّصادر عن االجتماع الوزارّي الّرابع بين جامعة الّدول العربّية واالت

حــاد األوروبــّي مــع جامعــة الــدول العربّيــة فــي اجتمــاٍع هــو الّرابــع مــن نوعــه، وذلــك فــي مقــّر جامعــة الــدول 	 
ّ
فــي 20 كانــون األّول/ديســمبر، التقــت وزارة الخارجّيــة للت

حــاد األوروبــّي والــّدول 
ّ
العربّيــة فــي القاهــرة. وخــلل االجتمــاع، اعتمــَد الــوزراُء إعلًنــا يعيــُد الّتأكيــَد علــى أهمّيــة العمالــة والهجــرة والتنّقــلت لتنميــة كّلٍ مــن االت

حــاد األوروبــّي االئتمانــّي إلفريقيــا 
ّ
بــوا بإنشــاء صنــدوق االت فــي قمــة فاليتــا، ورحَّ تــّم اعتمادهــا  ــَد الــوزراُء علــى أهمّيــة مجــاالت العمــل الخمــس التــي 

ّ
العربّيــة. وأك

عالجــة األســباب األساســّية للهجــرة.
ُ
ــص مل خصَّ

ُ
امل

حوار املفّوض الّسامي بشأن تحّديات الحماية
ــَز حــواُر هــذا العــام 	 

َّ
ــَد الحــوار الســنويُّ الّتاســُع للمفــّوض الّســامي بشــأن تحّديــات الحمايــة فــي يومــي 8 و9 كانــون األّول/ديســمبر، 2016، فــي جنيــف. ورك

َ
انعق

لــون عــن الــّدول 
ّ
جئيــن وخبــراء فــي مجــال حمايــة األطفــال وممث

ّ
ــباب الل

ّ
ا، كان مــن بينهــم مندوبــون عــن الش

ً
تنّقليــن، وجمــع نحــَو 676 ُمشــارك

ُ
علــى حمايــة األطفــال امل

ــركاء فــي املجــال اإلنســانّي، ورمــى الحــوار إلــى الّنظــر فــي أبــرز مخاطــر الحمايــة التــي تواجــه األطفــال 
ّ

جتمــع املدنــّي وغيرهــم مــن الش
ُ
نظمــات الحكومّيــة الدولّيــة وامل

ُ
وامل

أثنــاء تنّقلهــم. 

هاجرين
ُ
اقتراح ُمعاهدة عاملّية لحماية امل

فــق فيــه مــا ال 	 
ّ
نتــدى العالمــّي للهجــرة والّتنميــة الــذي انعقــَد فــي العاصمــة البنغلدشــّية، دكا، واســتمّر ملــّدة ثلثــة أّيــاٍم. وات

ُ
اختتــَم فــي 12 كانــون األّول/ديســمبر امل

ــا أو  فــاٍق ُملــزٍم قانونيًّ
ّ
عاهــدة بمثابــة ات

ُ
هاجريــن. وأشــارت البلــدان إلــى رغبتهــا فــي جعــل هــذه امل

ُ
يقــلُّ عــن 130 بلــًدا باإلجمــاع علــى ُمعاهــدة ُمقترحــة بخصــوص حمايــة امل

عــة.
ّ
وق

ُ
ســتدامة حيــث تقــع مســؤولّية الّتنفيــذ علــى عاتــق البلــدان امل

ُ
نمــوذٍج أقــرب إلــى أهــداف الّتنميــة امل

اليوم الدولّي للُمهاجرين
جتمــَع 	 

ُ
ّتحــدة، الســّيد بــان كي-مــون، امل

ُ
شــهَد يــوم 18 كانــون األّول/ديســمبر، 2016، إحيــاء ذكــرى واالحتفــال باليــوم الدولــّي للُمهاجريــن. ودعــا األميــن العــام لألمــم امل

مــة باعتبارهــا ُمســاهمة هاّمــة لبنــاء عالــٍم يســوده الّســلُم واالزدهــار والكرامــة والفــرص 
َّ
الدولــيَّ للعمــل وفًقــا للميثــاق العالمــي الّرامــي إلــى هجــرة آمنــة ونظامّيــة وُمنظ

تاحــة للجميــع.
ُ
امل

2

https://www.iom.int/news/migrant-deaths-worldwide-top-7100-over-half-mediterranean
http://missingmigrants.iom.int/
https://www.iom.int/news/migrant-deaths-worldwide-top-7100-over-half-mediterranean
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/second-progress-report-1_en_act_part1_v11.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/20/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/jha/2015/07/20/
http://migration.iom.int/docs/2016_Flows_to_Europe_Overview.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-union-approves-projects-worth-eu37-million-tackle-migration-challenges_en
http://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-union-approves-projects-worth-eu37-million-tackle-migration-challenges_en
https://www.iom.int/news/eu-iom-launch-migrant-protection-reintegration-initiative-central-mediterranean-migration
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/17651/Declaration%20adopted%20at%20the%20Fourth%20League%20of%20Arab%20States%20-%20European%20Union%20Ministerial%20Meeting
http://www.unhcr.org/high-commissioners-dialogue-on-protection-challenges-2016.html
http://www.thedailystar.net/backpage/130-nations-agree-safe-migration-1329331
http://www.un.org/en/events/migrantsday/
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جوء
ّ

جئين وطالبي الل
ّ

هاجرين والل
ُ
احتجاُز امل

غــادرة غيــر الّنظامّيــة، 	 
ُ
ــق بمحــاوالت امل

ّ
ــن هنــاك أّيــة حــاالت اعتقــاٍل تتعل

ُ
لــم يك

ــمالّي ملصــر. 
ّ

ها فــي شــهر كانــون األّول/ديســمبر، فــي الّســاحل الش
ُ
التــي تــّم تســجيل

العــدد  إّن  جئيــن، 
ّ

الل لشــؤون  ّتحــدة 
ُ
امل لألمــم  الّســامية  للمفوضّيــة  ووفًقــا 

غيــر  غــادرة 
ُ
بامل لشــروعهم  األجانــب  املواطنيــن  احتجــاز  لحــاالت  اإلجمالــي 

ــمالّي فــي العــام 2016 اليــزال نحــو 
ّ

الّنظامّيــة عبــر البحــر مــن ســاحل مصــر الش
ــُل ذلــك زيــادة بنســبة 

ّ
4985 شــخًصا، وذلــك فــي 121 حادثــة منفصلــة. وُيمث

البلــدان  مــن  حَتَجزيــن 
ُ
 امل

ُ
لقــد كانــت غالبّيــة العــام 2015.  37% علــى أرقــام 

ومــال،  والصُّ ــودان  السُّ مــن  الكبــرى – غالبّيُتهــم  الّصحــراء  الواقعــة جنــوب 
مــن  فقــط   %2 نحــو  الّســورّيون  َل 

ّ
شــك فــي  واإلثيوبّيــون،  اإلريترّيــون  ويليهــم 

حَتَجزيــن. 
ُ
امل إجمالــي عــدد 

تــّم إطــلُق ســراح نحــو 2925 ُمحتجــًزا، فــي حيــن تــّم ترحيــل 1974 شــخًصا لــم 	 
جئيــن، 

ّ
ّتحــدة لشــؤون الل

ُ
يكونــوا ُمســّجلين لــدى املفوضّيــة الّســامية لألمــم امل

ســّجلين إلــى ســجن القناطــر. واليــزاُل نحــو 
ُ
وتــمَّ نقــُل 32 شــخًصا مــن غيــر امل

ــمالّي – ويشــمُل العــدد نحــَو 20 
ّ

58 شــخًصا قيــد االحتجــاِز فــي الّســاحل الش
األطفــال  نســبة  ارتفعــت  لقــد  مصحــوب.  غيــر   

ً
طفــل  13 بينهــم  مــن   ،

ً
طفــل

كبيــٍر  بشــكٍل  االحتجــاز  مراكــز  فــي  ذويهــم  عــن  نفصليــن 
ُ
امل املصحوبيــن  غيــر 

غيــر  مــن   
ً

طفــل  440 احتجــاُز  تــّم   2016 عــام  ففــي   .2015 بالعــام  ُمقارنــة 

يِجر
َّ
رحيل الجماعّي إلى الن

ّ
الت

نظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، قامــت الّســلطات الجزائرّيــة بيــن 9-1 	 
ُ
وفًقــا مل

كانــون األّول/ديســمبر باعتقــال 1400 ُمهاجــر والجــٍئ وطالــب لجــوٍء وقامــت 
بنقلهــم قســًرا إلــى ُمخّيــٍم فــي تمنراســت، الواقعــة نحــو 1900 كيلومتــٍر جنــوب 
يِجــر؛ بيــَد  العاصمــة الجزائرّيــة. كمــا تــّم ترحيــل املئــات مــن األشــخاص إلــى النَّ
جئيــن 

ّ
ليــن مــن الل َرحَّ

ُ
ــه ليــس مــن املعــروف مــا إذا كان أيٌّ مــن األشــخاِص امل

ّ
أن

جــوء. فــي 9 كانــون األّول/ديســمبر، ذكــرت تقاريــر وكالــة رويتــرز 
ّ

أو طالبــي الل
وصــوَل نحــو 1000 ُمهاجــٍر مــن غــرب إفريقيــا إلــى أغاديــز فــي قافلــة مــن 50 

 
ً

ــُل نحــو 54% مــن 822 طفــل ِ
ّ
نَفصليــن عــن ذويهــم، وهــو مــا ُيمث

ُ
املصحوبيــن وامل

َل األطفــال غيــر املصحوبيــن 
َّ
تــّم احتجاُزهــم علــى مــدار الّســنة، فــي حيــن شــك

مــن إجمالــي 543  نحــو %26  تــّم احتجاُزهــم  الذيــن  عــن ذويهــم  نَفصلــون 
ُ
امل

 تــّم احتجاُزهــم فــي العــام 2015. 
ً

طفــل

ورشــة عمــل ملكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجريمــة حــول قانــون 
املصــرّي الهجــرة 

فــي يومــي 18 و19 كانــون األّول/ديســمبر، 2016، فــي ســياق مشــروع العمــل 	 
ل  َمــوَّ

ُ
هاجريــن امل

ُ
العالمــّي لتنــاول والحــّد مــن اإلتجــار باألشــخاص وتهريــب امل

التنســيقية  الوطنيــة  اللجنــة  مــع  وبالّتعــاون  األوروبــّي  حــاد 
ّ
االت قبــل  مــن 

ملكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية فــي مصــر، قــام مكتــُب األمــم املتحــدة 
املعنــي باملخــدرات والجريمــة بتنظيــِم ورشــة عمــٍل فــي القاهــرة لعــرِض القانــون 
املصــرّي الجديــد رقــم 82 لســنة 2016 بشــأن مكافحــة الهجــرة غيــر الشــرعية 
املصلحــة  أصحــاب  هــذه  العمــل  ورشــة  جمعــت  وقــد  املهاجريــن.  وتهريــب 
الدولــّي،  جتمــع 

ُ
امل عــن  ليــن 

ّ
ممث إلــى  باإلضافــة  الوطنّيــة،  الفاعلــة  والجهــات 

ناقشــة الّتحّديــات والفــرص املمكنــة فــي تنفيــذ القانــون الجديــد، وتحديــًدا 
ُ
مل

ذنبيــن 
ُ
امل وُملحقــة  بيــن  َهرَّ

ُ
امل للُمهاجريــن  ســاعدات 

ُ
وامل الحمايــة  مجــاالت  فــي 

هاجريــن.
ُ
واجهــة تهريــب امل

ُ
ــؤون الجنائّيــة مل

ّ
فــي الش عــاون الدولــّي  والتَّ

هــم مــن الجزائــر. وبحســب رئيــس بعثــة املنظمــة 
ُ
شــاحنة، بعــَد أن تــمَّ ترحيل

مــن  ليــن  َرحَّ
ُ
امل هاجريــن 

ُ
امل مــن   271 نحــو  كان  يِجــر،  النَّ فــي  للهجــرة  الدولّيــة 

أخــرى،  إفريقّيــة  غــرب  أصــول  مــن  اآلخــرون  كان  حيــن  فــي  ــٍة،  نيِجريَّ أصــوٍل 
ــق الّســلطات 

ّ
عل

ُ
تحديــًدا مــن مالــي والعاصمــة الغينّيــة كوناكــري. وبينمــا لــم ت

الحقوقّيــة،  مــات 
ّ
نظ

ُ
امل اســتكرت  رحيــل، 

ّ
الت عملّيــات  بشــأن  الجزائرّيــة 

كالّرابطــة الجزائرّيــة للّدفــاع عــن حقــوق اإلنســان وهيومــن رايتــس ووتــش، 
ــت الجزائــر علــى التقّيــد بالتزاماتهــا فــي 

ّ
رحيــل هــذه، وحث

ّ
عملّيــات االعتقــال والت

فاقّيــة جنيــف الخاصــة باللجئيــن لعــام 1951. 
ّ
إطــار ات

 ليبيا
الحوادث البحرّية

 نحــو 347 ُمهاجــًرا والجًئــا وطالــَب لجــوٍء 	 
ُ
فــي كانــون األّول/ديســمبر، تــمَّ إنقــاذ

يبّيــة فــي تســعة حــوادث منفصلــة، ممــا يرفــع مــن إجمالــي 
ّ
قبالــة الّســواحل الل

إلــى   ،2016 العــام  فــي  يبّيــة، 
ّ
الل الّســواحل  خفــر  قبــل  مــن  إنقاذهــم  تــّم  مــن 

نحــو 18904 أشــخاٍص. هــذا وقــد تــّم تســجيُل 56 حالــة وفــاٍة فــي شــهر كانــون 
البحــر  وظــروف  ــتاء 

ّ
الش فصــل  قســاوة  مــن  الّرغــم  وعلــى  األّول/ديســمبر. 

ــروَع فــي رحــلٍت محفوفــة باملخاطــر عبــر 
ّ

هاجــرون الش
ُ
العاصفــة، ُيواصــُل امل

اني/ينايــر، قامــت ســفينة 
ّ
توّســط. فــي يومــي 1 و2 كانــون الث

ُ
البحــر األبيــض امل

ســاعدة البحرّيــة للُمهاجريــن، ومقّرهــا مالطــا، بإنقــاذ 
ُ
 ملحطــة امل

ٌ
إنقــاٍذ تابعــة

اني/ينايــر، 
ّ
نحــو 234 شــخًصا مــن علــى قاربيــن مطاطّييــن. وفــي 4 كانــون الث

تــّم إنقــاذ نحــو 65 ُمهاجــًرا وانتشــاُل خمــس جثــٍث مــن قبــل خفــر الّســواحل 
يبّيــة.

ّ
الل

حاالت العودة من ليبيا
مهاجريــَن 	   

ُ
ثمانيــة تلّقــى  األّول/ديســمبر،  كانــون   13-11 بيــن  الفتــرة  فــي 

ســاعدات للعــودة إلــى ديارهــم، مــن ليبيــا إلــى أوغنــدا وجيبوتــي والّســودان 
ُ
امل

ُمهاجــًرا   140 ُمســاعدة  تّمــت  األّول/ديســمبر،  كانــون   20 وفــي  وإثيوبيــا. 
مصحوبيــن،  غيــر  أطفــاٍل   

ُ
وســّتة  

ً
رجــل و57   

ً
امــرأة  83 بينهــم  ومــن  ــا،  نيجيريًّ

ِقَبــل إيطاليــا  للعــودة إلــى وطنهــم مــن ليبيــا. وتــّم تمويــل عملّيــة عودتهــم مــن 
حــاد األوروبــّي. وفــي 29 كانــون األّول/ديســمبر، تّمــت ُمســاعدة 

ّ
رويــج واالت

ّ
والن

 حــاالت 
ُ

ــٍر غيــر مصحوبيــن وثــلث صَّ
ُ
 ق

ُ
نحــو 152 ُمهاجــًرا آخريــن، بينهــم ثلثــة

بلدهــم؛ مالــي.  إلــى  العــودة  فــي  طبّيــة عاجلــة، 

االحتفال باليوم الدولّي للُمهاجرين
نظمــة الدولّيــة للهجــرة وغيرهــا مــن 	 

ُ
فــي 18 كانــون األّول/ديســمبر، قامــت امل

للُمهاجريــن،  الدولــّي  باليــوم  باالحتفــال  ليبيــا  فــي  الحكومّيــة  غيــر  املنظمــات 
حَتَجزيــن، 

ُ
وذلــك عبــر زيــارة مراكــز االحتجــاز وتنظيــم األنشــطة للُمهاجريــن امل

والكــرة  القــدة  كــرة  وألعــاب  املوســيقّية  الحفــلت  إقامــة  مــن  ذلــك  فــي  بمــا 
 عــن األنشــطة الفنّيــة. وقــد شــارك مــا يزيــُد عــن 626 ُمهاجــًرا 

ً
ائــرة، فضــل

ّ
الط

مركــز  فــي   
ً

طفــل و26  امــرأة   219 نحــو  وشــاركت  املطــار،  طريــق  مركــز  فــي 
مــات املحلّيــة غيــر 

ّ
إلــى ذلــك، قامــت املنظ فــي صرمــان. وباإلضافــة  االحتجــاز 

الّرياضّيــة  امللبــس  بتوزيــع  يبــّي، 
ّ
الل األحمــر  والهــلل  كُملتقانــا  الحكومّيــة، 

ــتوّية. 
ّ

الش والبطانّيــات  الّداخلّيــة  وامللبــس  والّنعــال  والجــوارب 

انتهاكات حقوق اإلنسان للُمهاجرين
ليبيــا 	  فــي  للّدعــم  ّتحــدة 

ُ
امل األمــِم  بعثــة  قامــت  األّول/ديســمبر،  كانــون  فــي 13 

واملفوضية الّســامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنســان بإصداِر تقريٍر ُمشــترٍك 
 

ُ
هاجــرون فــي ليبيــا. وَيِصــف

ُ
ُض لهــا امل حــول انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يتعــرَّ

هاجريــن فــي ليبيــا بأّنهــا أزمــة حقوقّيــة، مــع ُمعانــاة العديــد 
ُ
قريــُر حالــة امل هــذا التَّ

هاجريــن فــي ليبيــا نتيجــة لعملّيــات االحتجــاز التعّســفّي والّتعذيــب والعمــل 
ُ
امل

القســرّي واالســتغلل الجن�ســّي والقتــل غيــر املشــروع. ووفًقــا آلخــر نشــرة مــن 
ختلطة، 

ُ
محــة االســتقصائّية مــن إيطاليــا، التــي تصــدُر عــن مركــز الهجــرة امل

ّ
الل

ــات رحلتهــم خطــورة، حيــث أبلــَغ 
ّ
ل أكثــر محط ِ

ّ
شــك

ُ
هاجــرون بــأّن ليبيــا ت

ُ
ــُد امل

ّ
أك

هاجريــن الذيــن عبــروا مــن ليبيــا بأّنهــم إّمــا تعّرضــوا أو شــهدوا 
ُ
نحــو 76% مــن امل

منهــم   %95 نحــو  شــهَد  أو  تعــّرَض  حيــن  فــي  الجنســّية،  االعتــداءات  حــدوث 

https://www.hrw.org/news/2016/12/09/algeria-halt-summary-deportations
http://www.reuters.com/article/us-niger-migrants-idUSKBN13Y1QH
http://northafricapost.com/15477-hrw-urges-algeria-halt-summary-deportations-sub-saharans.html
https://www.moroccoworldnews.com/2016/12/203514/algerian-human-rights-ngo-denounce-brutal-arrest-of-sub-saharan-migrants/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Maritime%20Incidents%20Libyan%20Coast%20Update%20-%20IOM%20Libya%202%20December%20-%2016%20December.pdf
https://www.libyaherald.com/2017/01/03/first-sea-rescues-of-migrants-setting-off-from-libya-in-2017-230-saved/
http://www.iom.int/news/iom-helps-140-stranded-nigerian-migrants-return-home-libya
http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil/Documents/Migrants%20report-EN.pdf
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/04/MHub-Italy-December-Survey-Snapshot.pdf
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/04/MHub-Italy-December-Survey-Snapshot.pdf


مالي

املغرب

يِجر
َّ
الن

4

إلــى  هاجريــن 
ُ
امل فاقّيــة بخصــوص إعــادة 

ّ
ات إلــى  حــاد األوروبــّي ومالــي 

ّ
ــل االت توصُّ

وطنهــم
ــل وزيــرة خارجّيــة مالــي، عبــدهللا ديــوب، 	  ل/ديســمبر، توصَّ فــي 11 كانــون األوَّ

هاجريــن غيــر الّنظامّييــن مــن 
ُ
فــاٍق مــع نظيــره الهولنــدّي بشــأن عــودة امل

ّ
إلــى ات

ــُل خطــوة لتعميــق  ِ
ّ
َل مــن نوعــه، وُيمث فــاُق األوَّ ِ

ّ
مالــي إلــى وطنهــم. وُيعتبــر هــذا االت

فــاق، ســيقوم مســؤولون 
ّ
حــاد األوروبــّي. وبموجــب االت

ّ
ــراكة بيــن مالــي واالت

ّ
الش

محاولة عبوٍر جماعّيٍ إلى سبتة

العبــور 	  ُمحــاوالت  أكبــر  إحــدى  مــن  واحــدة  فــي  األّول/ديســمبر،  كانــون   9 فــي 
اختــراق  ُمهاجــٍر   400 نحــو  حــاوَل  األخيــرة،  الّســنوات  فــي  للحــدود  الجماعــّي 
ُمعظــِم  نقــُل  وتــّم  اإلســبانّي.  ســبتة  وجيــب  املغــرب  بيــن  ــائك 

ّ
الش الّســياج 

هاجريــن. 
ُ
هاجريــن، مّمــن نجحــوا فــي عبــور الحــدود، إلــى مركــٍز الســتقبال امل

ُ
امل

اني/ينايــر، حــاول نحــو 800-1100 ُمهاجــٍر العبــور إلــى ســبتة. 
ّ
وفــي 1 كانــون الث

هاجريــن بالبقــاء فــي الجيــب اإلســبانّي، باســتثناء 
ُ
ولــم ُيســمح ألّيٍ مــن هــؤالء امل

 اآلخريــن إلــى املغــرب. 
ُ
شــخصين فقــط لتلّقــي العــلج الطبــّي، وتّمــت إعــادة

 بحرّي
ٌ

حادث

 	 34 
ُ
 ُمهاجريــن إفريقّييــن وتــّم إنقــاذ

ُ
فــي 7 كانــون األّول/ديســمبر، غــرَق أربعــة

توّســط، إبــان ُمغادرتهــم 
ُ
آخريــن بعــَد غــرِق قاربهــم فــي عــرض البحــر األبيــض امل

العمالــة القســرّية و88% تعّرضــوا أو شــهدوا عملّيــات االحتجــاز الّتعســفّي. 

ظروف مراكز االحتجاز

فــي تقريــٍر بآخــر الّتطــّورات صــدر عــن ُمنظمــة أطّبــاء بــل حــدود فــي 14 كانــون 	 
مــة إلــى الظــروف غيــر اإلنســانّية داخــل مراكــز 

ّ
نظ

ُ
األّول/ديســمبر، أشــارت امل

طبّيــة  عيــاداٍت  حــدود  بــل  أطبــاء  منظمــة  ديــُر 
ُ
ت حيــث  يبّيــة، 

ّ
الل االحتجــاز 

فــي الوقــت الّراهــن. ويعــزو الّتقريــُر أّن غالبّيــة الحــاالت التــي قامــت  ُمتنّقلــة 
عيــادات أطبــاء بــل حــدود بُمعالجتهــا هــي نتيجــة لظــروف االحتجــاز املترّديــة، 
ًرا في حاالت سوء الّتغذية. إّن نحو ثلثة  بما في ذلك الّزيادة التي طرأت مؤخَّ
حَتَجزيــن فــي مرافــق االحتجــاز التــي زارتهــا ُمنظمــة أطبــاء 

ُ
باملئــة مــن جميــع امل

عتــدل أو الحــاّد. وفــي منتصــف 
ُ
بــل حــدود كانــوا يعانــوَن مــن ســوء الّتغذيــة امل

نــداٍء  إلــى  نظمــة الدولّيــة للهجــرة 
ُ
شــهر كانــون األّول/ديســمبر، اســتجابت امل

عاجــٍل مــن وكاالت اإلغاثــة اإلنســانّية للُمســاعدة فــي االســتجابة لنقــص املــواد 
نتظمة ملركز الفلح 

ُ
فت جميُع اإلمدادات الغذائّية امل

ّ
الغذائّية، بعد أن توق

يِجر 
َّ
قات عبر الن

ُّ
دف

ّ
قاريُر إلى انخفاٍض في الت

ّ
شير الت

ُ
ت

أدنــى 	  فــي  هــي  بــرى 
ُ

الك الّصحــراء  يعبــرون  الذيــن  هاجريــن 
ُ
امل قــات 

ُّ
تدف إنَّ 

انــي/
ّ
ُمســتوياتها، حيــث وصــل عــدُد العابريــن إلــى 1500 شــخٍص فــي تشــرين الث

نوفمبــر، ُمقارنــة بـــــ70 ألــف عابــٍر فــي شــهر أّيار/مايــو، وذلــك وفًقــا ملــا جــاء فــي 
ــراكة مــع البلــدان 

ّ
حــاد األوروبــّي بشــأن إطــار الش

ّ
انــي للت

ّ
التقريــر املرحلــّي الث

ــه تــّم  الثــة. وذكــر الّتقريــر، الــذي صــدر فــي 14 كانــون األّول/ديســمبر، بأنَّ
ّ
الث

هاجريــن للعدالــة بيــن ُمنتصــف 
ُ
 نحــو 95 ســّيارة وتــّم تقديــُم 102 مــن امل

ُ
ضبــط

بيــن  ومــن   .2016 األّول/أكتوبــر  تشــرين  شــهر  وأواخــر  تّموز/يوليــو  شــهر 
هــم فــي حــاالت العبــور غيــر الّنظامّيــة، تّمــت إعــادة 

ُ
هاجريــن الذيــن تــمَّ إيقاف

ُ
امل

نظمــة الدولّيــة للهجــرة.
ُ
4430 ُمهاجــًرا إلــى بلدانهــم، بُمســاعدة امل

هاجرين
ُ
قات امل

ُّ
حاد األوروبّي لخفِض تدف

ّ
عاون مع االت

ّ
الت

ووزيــر 	  وزراء  ورئيــس  رئيــس  مــن  كلٌّ  التقــى  األّول/ديســمبر،  كانــون   10 فــي 
للهجــرة  الدولّيــة  نظمــة 

ُ
وامل الهولنــدّي  الخارجّيــة  وزيــر  مــع  يِجــر  النَّ خارجّيــة 

يِجــر. هــذا علًمــا  قــات الهجــرة العابــرة للنَّ
ُّ
ناقشــة نهــٍج ُمشــترٍك للحــّدِ مــن تدف

ُ
مل

إلــى  توّصــل  وأن  ســبق  األوروبــّي،  حــاد 
ّ
االت عــن   

ً
نيابــة الهولنــدّي،  الوزيــر  أنَّ 

فــاق الّنيِجــرّي، 
ّ
فاقــاٍت ُمماثلــة مــع غانــا وســاحل العــاج ومالــي. وبموجــب االت

ّ
ات

ــِد مــن جنســّيات 
ُّ

حــاد األوروبــّي للُمســاعدة فــي التأك
ّ
مالّيــون بالّســفر إلــى االت

زمــة للعــودة إلــى مالــي للُمهاجريــن الذيــن 
ّ

هاجريــن. وســيتمُّ تقديــم الوثائــق الل
ُ
امل

األوروبــيُّ  حــاُد 
ّ
االت ُم  ســُيقّدِ قابــل، 

ُ
امل وفــي  مالــي.  مــن  كونهــم  مــن  ــد 

ُّ
التأك يتــمُّ 

الّدعــم املالــّي ملالــي، لخلــق املزيــد مــن فــرص العمــل، وكذلــك فــي تعزيــز إدارة 
واجهــة شــبكات الّتهريــب.

ُ
الحــدود وزيــادة قــدرة األجهــزة األمنّيــة فــي مالــي مل

قبالــة  القــارب  علــى  العثــور  تــّم  املغربّيــة،  للّســلطات  ووفًقــا  املغــرب.  مــن 
جًهــا  ــمالّية. ولــم يّتضــح مــا إذا كان القــارُب ُمّتِ

ّ
ســواحل مدينــة الحســيمة الش

إلــى إســبانيا أو إلــى واحــٍد مــن جيبــي إســبانيا، ســبتة ومليليــة. 

هاجرين
ُ
طلُق حملة لتنظيم أوضاع امل

ُ
املغرب ت

غيــر 	  هاجريــن 
ُ
امل أوضــاع  لتنظيــم  انيــة 

ّ
الث حملتهــا  بإطــلق  املغــرب  قامــت 

لبــات فــي 15 كانــون األّول/ديســمبر، 2016. 
ّ
الّنظامّييــن، فاتحــة مكاتبهــا للط

وبنــاًء علــى املرحلــة األولــى الّناجحــة مــن عــام 2014، أعلنــت اللجنــة الوطنيــة 
تســعى  املغــرب،  فــي  الّنظامّييــن،  غيــر  املهاجريــن  أوضــاع  بتســوية  املكلفــة 
هاجريــن، وذلــك فــي إطــار 

ُ
 إلــى تنظيــم أوضــاع أكبــر عــدٍد ُممكــٍن مــن امل

ُ
الحملــة

الهجــرة.  مــع  للّتعاُمــل  نهــٍج شــامٍل 

حَتَجزين. 
ُ
بطرابلس، مما أّدى إلى ســوء الّتغذية الحاّد وحاالت خطيرة بين امل

ــه يتــّم احتجــاُز مــا يزيــُد عــن 250 ُمهاجــرة إفريقّيــة فــي مركــز 
ّ
فــي حيــن ورَد بأن

ســاء فــي صرمــان، غربــي البــلد، دون تمكينهــنَّ مــن الحصــول علــى 
ّ
احتجــاز الن

الخدمــات األساســّية كالّرعايــة الصحّيــة والّصــرف الصحــّي. 

يبّية
ّ
ُم الّدعم لخفر الّسواحل الل حاُد األوروبيُّ ُيقّدِ

ّ
االت

قامــت املفوضّيــة األوروبّيــة، فــي اجتمــاع املجلــس األوروبــّي بتاريــخ 15 كانــون 	 
قــة 

ّ
تعل

ُ
امل الّســابقة  اســتنتاجاتها  علــى  الّتأكيــد  بإعــادة  األّول/ديســمبر، 

الحاجــة  بينهــا  مــن  وكانــت  الّنظامّيــة.  غيــر  الهجــرة  لتحّديــات  باســتجاباتها 
يبّيــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــلل 

ّ
لتوفيــر الّدعــم املتواصــل لخفــر الّســواحل الل

عملّيــة صوفيــا، بغيــة إنقــاذ األرواح وإثبــاط عصابــات الّتهريــب. وبشــكٍل مــواٍز 
علــى  الحصــول  فــرص  لزيــادة  بُمبــادراٍت  القيــام  ضــرورة  علــى  املجلــُس  ــد 

ّ
أك

ليبيــا. فــي  العالقيــن  للُمهاجريــن  الطوعّيــة  العــودة  ُمســاعدة 

الدولّيــة  نظمــة 
ُ
امل ملكتــب  يــورو  مليــون  بمنــح  الهولندّيــة  الحكومــة  تعّهــدت 

يجــر.  يِجــر لتوفيــر فــرص العــودة الطوعّيــة للُمهاجريــن إلــى النَّ للهجــرة فــي النَّ
يِجــر فــي معالجــة األســباب األساســّية للهجــرة  ســاعدة للنَّ

ُ
م هولنــدا امل قــّدِ

ُ
كمــا ت

أعلنــت  ذلــك،  إلــى   
ً
وإضافــة للهجــرة.  بدائــل  وتوفيــر  اقتصادهــا  ولتحســين 

املفوضّيــة األوروبّيــة فــي 15 كانــون األّول/ديســمبر تقديــم ُمســاعدات بمقــدار 
قــات الهجــرة إلــى أوروبــا. إنَّ 470 

ُّ
يِجــر للحــّدِ مــن تدف 610 ملييــن يــورو للنَّ

العمــل  برنامــج  إطــار  فــي  تقديُمهــا  يتــمُّ  ســاعدات 
ُ
امل هــذه  مــن  يــورو  مليــون 

الّســنوّي للعــام 2016، فــي حيــن يتــمُّ تقديــُم 140 مليــون يــورو مــن صنــدوق 
حــاد األوروبــّي 

ّ
حــاد األوروبــّي االئتمانــّي إلفريقيــا. وفــي إطــار صنــدوق االت

ّ
االت

حــاد األوروبــيُّ مــن عملّيــات الّتعــاون مــع بلــدان 
ّ
 االت

ُ
ــف ِ

ّ
االئتمانــّي إلفريقيــا، ُيكث

املنشــأ والعبــور اإلفريقّيــة الّرئيســّية بغيــة الحــّد مــن التنّقــلت غيــر الّنظامّيــة 
إلــى أوروبــا.

https://www.government.nl/latest/news/2016/12/11/koenders-concludes-migrant-return-agreement-with-mali-for-eu
http://www.bbc.com/news/world-europe-38265735
http://www.bbc.com/news/world-europe-38265735
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-spain-idUSKBN14L147
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-spain-idUSKBN14L147
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-morocco-idUSKBN13W192
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-morocco-idUSKBN13W192
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-morocco-idUSKBN13W192
http://www.msf.org/en/article/libya-providing-healthcare-detained-refugees-and-migrants
https://www.iom.int/news/iom-responds-life-threatening-starvation-migrants-libyan-detention-centres
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/second-progress-report-1_en_act_part1_v11.pdf
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-foreign-affairs/news/2016/12/10/koenders-visits-niger-the-crossroads-of-west-african-migration
https://www.rt.com/news/370024-eu-mali-migration-deal/
https://www.moroccoworldnews.com/2016/12/203723/morocco-opens-operations-regularize-situations-undocumented-immigrants/
http://www.dw.com/en/webvideo-libyas-forgotten-women/av-36754690
http://www.dw.com/en/webvideo-libyas-forgotten-women/av-36754690
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4426_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4426_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-4426_en.htm


5

لة   الّصِ
ُ

 ذات
ُ

األبحاث

ُمهاجرون سودانّيون عالقون بين مصر وليبيا

فــي 11 كانــون األّول/ديســمبر، ذكــرت وســائل اإلعــلم الّســودانّية أنَّ قرابــة 	 
معبــر  علــى  عالقــون  وهــم  ــبل  السُّ بهــم  انقطعــت  ســودانّيٍ  ُمهاجــٍر   2000
فــي أوضــاع إنســانّية قاســية. وأفــاد  بيــن ليبيــا ومصــر،  امســاعد الحــدودّي، 
ليبيــا،  فــي  يعملــون  كانــوا  الّســودانّيين  مــن  العديــد  بــأّن  هاجريــَن 

ُ
امل أحــُد 

ليبيــا.  شــرقي  فــي  الّصعبــة  للظــروف  نتيجــة  الفــرار  إلــى  واضطــّروا 

عالجة األسباب األساسّية
ُ
حاد األوروبّي للّسودان مل

ّ
دعُم االت

رحيل من تونس
ّ
تقاريٌر صادرة عن الجماعات الحقوقّية بشأن عملّيات الت

ــرد 	 
ّ
ا ضــد الط

ً
مــات حقوقّيــة مــن تونــس والجزائــر بياًنــا ُمشــترك

ّ
أصــدرت ُمَنظ

ــرد الجماعــّي 
ّ
الجماعــي للُمهاجريــن، وذلــك فــي أعقــاب سلســلة مــن عملّيــات الط

مــن كّلٍ مــن تونــس والجزائــر. وبحســِب الّتقاريــر، إنَّ عشــرة مــن األشــخاص 
هــم إلــى 

ُ
حَتَجزيــَن فــي مركــٍز للحتجــاز اإلدارّي فــي تونــس تــمَّ نقلهــم ليتــمَّ ترحيل

ُ
امل

فــت مــن نســاٍء مــن ســاحل 
ّ
الجزائــر. وبالفعــل تــمَّ نقــُل هــذه املجموعــة، التــي تأل

العــاج وكاميرونّييــن وإثيوبّييــن، بشــكٍل قســرّيٍ عبــر الحــدود إلــى الجزائــر. 

تواصل انخفاض أعداد الواصلين إلى اليونان عن طريق البحر 
وصــَل إلــى اليونــان عــن طريــق البحــر نحــو 1810 ُمهاجريــن والجئيــن وطالبــي 	 

ــل انخفاًضــا بنســبة %9  ِ
ّ
لجــوٍء فــي شــهر كانــون األّول/ديســمبر، األمــُر الــذي ُيمث

اني/نوفمبــر، حيــث بلــغ عــدُد الواصليــن 
ّ
ُمقارنــة بعددهــم فــي شــهر تشــرين الث

نحــو 1991 شــخًصا. إّن أكبــر خمــس مجموعــات مــن الواصليــن كانــوا مــن 
ســوريا وأفغانســتان والباكســتان والعراق وإيران. وخلل شــهر كانون األّول/

لة فــي املســار العابــر شــرقي البحــر  ديســمبر، كانــت هنــاك خمــُس وفّيــات ُمَســجَّ
تشــرين  فــي  وفّيــة  نحــو 14  الوفّيــات  عــدُد  بلــغ  فــي حيــن  توّســط، 

ُ
امل األبيــض 

اني/نوفمبــر.
ّ
الث

حاالت العودة من اليونان إلى تركيا
ُمهاجــٍر 	  إعــادة 800  تّمــت  وتركيــا،  األوروبــّي  حــاد 

ّ
االت بيــن  فــاق 

ّ
االت بموجــب 

والجــٍئ وطالــب لجــوٍء مــن اليونــان إلــى تركيــا فــي الفتــرة مــا بيــن 4 نســيان/أبريل 
 مــن تّمــت إعادتهــم مــن الباكســتان 

ُ
و27 كانــون األّول/ديســمبر. وكانــت غالبّيــة

وســوريا والجزائــر.

إثناء املفوضّية األوروبّية على الجهود اليونانّية
حــاد 	 

ّ
االت مفوضّيــة  عــن  صــادٌر  تقريــٌر  أشــاَد  األّول/ديســمبر،  كانــون   8 فــي 

األوروبــّي بالتقــّدم الــذي أحرزتــه اليونــان فــي تقويــم العيــوب التــي تشــوب نظــام 
جــوء فــي البــلد. وأشــادت املفوضّيــة بهــذه التطــّورات فــي اليونــان، وأوصــت 

ّ
الل

باالســتئناف الّتدريجــّي لعملّيــات اإلعــادة إلــى اليونــان مــن خــلل إعــادة العمــل 
ــدد،  بلئحــة دبلــن، التــي تــمَّ تعليــق العمــل بهــا منــذ عــام 2011. وفــي هــذا الصَّ
نقــل  عملّيــات  اســتئناف  بسياســة  ووتــش  رايتــس  هيومــن  ُمنظمــة  دت  نــدَّ
ــا فــي تحمــل املســؤولّية تجــاه   أوروبيًّ

ً
هاجريــن إلــى اليونــان، واعتبرتهــا فشــل

ُ
امل

جــوء.
ّ

جئيــن وطالبــي الل
ّ

هاجريــن والل
ُ
امل

حاد األوروبّي األخرى
ّ
هاجرين من اليونان إلى بلدان االت

ُ
عملّيات نقل امل

ُمهاجــًرا والجًئــا وطالــَب 	  نقــُل 7393  اني/ينايــر 
ّ
الث كانــون  إلــى 11   

ً
تــمَّ وصــوال

كانــون   13 وفــي  األوروبــّي.  حــاد 
ّ
االت فــي  أخــرى  بلــدان  إلــى  اليونــان  مــن  لجــوٍء 

التزاماتهــا  بتلبيــة  وعــدت  إيرالنــدا  بــأنَّ  الّتقاريــر  ذكــرت  األّول/ديســمبر، 
 باســتقبال مــا ال يقــلُّ عــن 

ً
قــة بالهجــرة مــن اليونــان بالكامــل – متعّهــدة

ّ
تعل

ُ
امل

.2017 أيلول/ســبتمبر  بحلــول  شــخٍص   1100

 من اإلمدادات الغذائّية
ً

جئون على املال بدال
ّ

سيحصُل الل
اليونانــّي، 	  الهجــرة  سياســات  وزيــر  نائــب  أعلــن  اني/ينايــر، 

ّ
الث كانــون   2 فــي 

جئــون 
ّ

ــه اعتبــاًرا مــن آذار/مــارس 2017، ســيتلّقى الل
ّ
يانيــس مــوزاالس، بأن

لدعــم 	  يــورو  مليــون   72 بمقــدار  ُمســاعدات  ــة  األوروبيَّ املفوضّيــة  ُم  ســُتقّدِ
إطــار  فــي  عملّيــة،   11 مــن   

ُ
ــف

َّ
تتأل ُمســاعداٍت  حزمــة  فــي  وذلــك  الّســودان، 

حــاد األوروبــّي االئتمانــّي إلفريقيــا، لتعزيــز االســتقرار وُمعالجــة 
ّ
صنــدوق االت

اإلفريقــّي.  القــرن  منطقــة  فــي  الّنظامّيــة  غيــر  للهجــرة  األساســّية  األســباب 
ــزوح القســرّي 

ّ
عالجــة عــدم االســتقرار والن

ُ
ســاعدات املالّيــة مل

ُ
كــّرُس هــذه امل

ُ
وت

 عــن تعزيــز الّتغذيــة 
ً

وتعزيــز ســبل العيــش فــي جنــوب وشــرق الّســودان، فضــل
لنحــو 400 ألــف امــرأٍة وطفــٍل فــي شــمال شــرقي الّســودان.

رحيل
ّ
سعٌي أملانيٌّ لتسريع عجلة عملّيات الت

قائــد 	  الباجــي  التون�ســيَّ  الّرئيــس  ميــرِكل  أنِجــل  األملانّيــة  ستشــارة 
ُ
امل أبلغــت 

الّسب�ســي فــي 23 كانــون األّول/ديســمبر بــأّن أملانيــا تســعى إلــى تســريع عملّيــة 
جــوء الذيــن ُرِفَضــت طلباتهــم وزيــادة أعــداد األشــخاص الذيــن 

ُّ
إعــادة طالــي الل

ٍم فــي مســألة  تتــمُّ إعادتهــم. وقالــت ميــرِكل بــأّن أملانيــا قــد قامــت بإحــراز تقــدُّ
ظامّييــن. الّنِ غيــر  التونســّيين  هاجريــن 

ُ
امل إعــادة 

 مــن الحصــول علــى وجبــات مجانّيــة، وذلــك 
ً

الّدعــم املالــيَّ لشــراء األغذيــة بــدال
ســاعدات 

ُ
جئيــن الجديــد فــي اليونــان. ويقتصــُر برنامــُج امل

ّ
فــي إطــار برنامــج الل

أولئــك  وليــس  الّرئي�ســّي  اليونانــّي  البــّرِ  علــى  املتواجديــن  جئيــن 
ّ

الل علــى 
إيجــة.  بحــر  فــي  اليونانّيــة  الجــزر  فــي املخّيمــات علــى  املتواجديــن 

سيتمُّ بناء ُمخّيمات احتجاٍز جديدة
فــي 28 كانــون األّول/ديســمبر، قــال وزيــرة سياســات الهجــرة اليونانــّي، يانيــس 	 

طــت لبنــاء مخّيمــات احتجــاٍز جديــدة فــي الجــزر 
َّ
مــوزاالس، بــأنَّ الحكومــة خط

املرافــق  عــن  الّضغــط  تخفيــف  بغيــة  التركّيــة  الّســواحل  قبالــة  اليونانّيــة 
ة. وســيكون املرافق الجديدة قادرة على اســتيعاب نحو 200 

ّ
كتظ

ُ
الحالّية امل
شــخٍص. 

هاجرين في اليونان
ُ
 عصابٍة دولّية لتهريب امل

ُ
ضبط
تــمَّ إلقــاُء القبــض علــى 24 شــخًصا فــي العاصمــة اليونانّيــة أثينــا فــي سلســلة 	 

داهمــات فــي 8 كانــون األّول/ديســمبر، وذلــك فــي إطــار عملّيــة تحقيــق 
ُ
مــن امل

واململكــة  اليونــان  قبــل  مــن  ُمشــترٍك  بشــكٍل  تنفيذهــا  يتــّم  الّنطــاق  واســعة 
ّتحــدة. وقــد تــّم إلقــاء القبــض علــى كّل أولئــك األشــخاص لدورهــم فــي تهريــِب 

ُ
امل

قــون بــأنَّ  حّقِ
ُ
ّتحــدة. ويعتقــُد امل

ُ
هاجريــن اإليرانّييــن عبــَر أوروبــا إلــى اململكــة امل

ُ
امل

ــخص الواحــد 
ّ

العصابــة كانــت تفــرُض رســوًما تصــُل إلــى 10 آالف يــورو للش
تحــدة. 

ُ
لتزويدهــم بوثائــق شــخصّية مــزّورة للّســفر إلــى اململكــة امل

الّسودان

تونس

اليونان

2,
97

0

1,
99

1

1,
81

0

ألّول  ا ن  ري ش ر /ت كتوب ي أ ن ا
ّ
الث ن  ري ش بر نوفم/ت ألّول  ا نون  سمبر /كا ي  د

الواصلون بحًرا إلى اليونان، 2016
تشرين األّول/أكتوبر–كانون األّول/ديسمبر 

https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/sudanese-migrants-stuck-between-libya-and-egypt?utm_source=Radio+Dabanga+Newsletter+List&utm_campaign=a49423db77-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_13&utm_medium=email&utm_term=0_cb0579777a-a49423db77-372736641
http://www.euromedrights.org/publication/international-migrants-day-2016/
http://migration.iom.int/docs/Monthly_Flows_Compilation_12_January_2017.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20161208/recommendation_on_the_resumption_of_transfers_to_greece_en.pdf
https://www.dailysabah.com/europe/2016/12/12/resuming-migrant-transfers-to-greece-reveals-eus-failure-says-hrw
http://migration.iom.int/docs/Monthly_Flows_Compilation_12_January_2017.pdf
http://www.independent.ie/irish-news/tnaiste-pledges-to-take-1100-refugees-from-greece-35289392.html
http://greece.greekreporter.com/2017/01/02/refugees-in-greece-will-receive-cash-instead-of-meals/
http://greece.greekreporter.com/2017/01/02/refugees-in-greece-will-receive-cash-instead-of-meals/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IP-16-4424_EN.pdf
http://www.reuters.com/article/us-germany-truck-merkel-idUSKBN14C1JM
http://greece.greekreporter.com/2017/01/02/refugees-in-greece-will-receive-cash-instead-of-meals/
http://www.hurriyetdailynews.com/greece-plans-migrant-detention-camps-on-islands.aspx?pageID=238&nID=107902&NewsCatID=351
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/975-33-suspected-members-of-people-smuggling-network-arrested
http://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/975-33-suspected-members-of-people-smuggling-network-arrested
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لة   الّصِ
ُ

 ذات
ُ

األبحاث

إيطاليا

جئين
ّ

هاجرين والل
ُ
الجماعات اإلجرامّية التي تجني األرباح من امل

ــبكات 	 
ّ

الش كافحــة 
ُ
مل املبذولــة  الجهــود  مــن  اإليطالّيــة  الّســلطات   

ُ
ــف ِ

ّ
كث

ُ
ت

ــن 
َّ

تَمك وقــد  البــلد.  إلــى  هاجريــن 
ُ
امل تهريــب  عملّيــات  فــي  املتوّرطــة  اإلجرامّيــة 

مــن  تمتــدُّ  هّربيــن 
ُ
امل مــن  ــقة  سَّ

َ
ُمن شــبكة  تحديــد  مــن  اإليطالّيــون  املحّققــون 

مــات اإلجرامّيــة 
ّ
إفريقيــا إلــى شــمال أوروبــا. كمــا كشــفت الّتحقيقــات بــأنَّ املنظ

أزمــة  مــن  اســتفادت  قــد  الصقلّيــة،  املافيــا  فيهــا  بمــا  الّتقليدّيــة،  اإليطالّيــة 
جئيــن. 

ّ
الل

إدانة اثنين في قضّية حادثة الغرق املأساوّية في نيسان/أبريل 2015
يــن فــي قضّيــة غــرق الّســفينة التــي أســفرت عــن 	 

َ
أدانــت محكمــة صقلّيــة َرُجل

مــن أعنــف مآ�ســي  فــي واحــدة  فــي نيســان/أبريل 2015،  ُمهاجــٍر  مقتــل 700 
 ُمواطــٍن تون�ســّيٍ باعتبــاره قبطــان 

ُ
هاجريــن علــى اإلطــلق. لقــد تّمــت إدانــة

ُ
امل

، كمــا ُحِكــَم علــى 
ً
الّســفينة التــي غرقــت، وُحِكــَم عليــه بالّســجن ملــّدة 18 ســنة

ــّدة 5 ســنواٍت باعتبــاره َعِمــل كمعــاوٍن علــى متــن 
ُ
مواطــٍن ســورّيٍ بالّســجن مل

ــا وقــدره 9.5 مليــون دوالر.
ً
ّلٍ مــن الّرجــال مبلغ

ُ
الّســفينة. كمــا تــّم تغريــُم ك

هاجريــن الوافديــن وفتــح مراكــز احتجــاز 
ُ
تخطيــط إيطاليــا لترحيــل املزيــد مــن امل

جديــدة
ــرطة لبــذل املزيــد 	 

ّ
ــرطة اإليطالّيــة توجيهــاٍت مــن ِقَبــل رئيــس الش

ّ
لقــد تلّقــت الش

هاجريــن غيــر الّنظامّييــن، وذلــك نتيجــة لــدواٍع 
ُ
مــن الجهــود لتحديــد وترحيــل امل

للحتجــاز  جديــًدا  مركــًزا   16 فتــَح  اإليطالــّي  الّداخلّيــة  وزيــُر  ويعتــزُم  أمنّيــة. 
ــروع فــي ترحيلهــم – وهــو مــا 

ّ
الســتيعاب مــا يزيــُد عــن 1000 ُمهاجــٍر قبــل الش

خدرات والجريمة
ُ
حدة املعنّي بامل

ّ
قرير العالمّي حول اإلتجار باألشخاص للعام 2016  - مكتب األمم املت

ّ
الت

ستويات الوطنّية واإلقليمّية والعاملّية.
ُ
جاهات اإلتجار بالبشر على امل

ّ
ُم ملحة عاّمة حول أنماط وات ي 136 بلًدا، ويقّدِ

ّ
تقريٌر شامٌل ُيغط

هاجــرون فــي ليبيــا - بعثــة األمــم املتحــدة للّدعــم فــي ليبيــا واملفوضيــة 
ُ
تهم« تقريــٌر عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي يتعــّرُض لهــا امل دون مــن إنســانيَّ »ُمحتجــزون وُمجــرَّ

الّســامية لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان

هاجرون في ليبيا.
ُ
ُض لها امل تقريٌر ُمشترٌك للّتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرَّ

جئــة 
ّ

حــدة للّســكان وأوكســفام ومفوضّيــة املــرأة الل
ّ
جئــات فــي اليونــان، 2016 - صنــدوق األمــم املت

ّ
هاجــرات والل

ُ
قييــم: أوضــاُع امل

ّ
ــٌص لنتائــج وتوصيــات الت

َّ
ملخ

والهيئــة الطبّيــة الدولّيــة

ُم توصيات لحسين أوضاعهن. هاجرات في اليونان، ويقّدِ
ُ
جئات وامل

ّ
ُم أوضاع الل تقريٌر يقّيِ

جاهات الهجرة التي تجدُر ُمراقبتها في العام 2017 - شبكة إيرين اإلخبارية 
ّ
ات

عة في العام 2017. 
َّ
توق

ُ
جاهات الهجرة الّرئيسّية امل

ّ
مقاٌل يتناوُل ات

مراكــز  بأربعــة  لــة 
ّ
املتمث الحالّيــة  االســتيعابّية  القــدرة  فــي  كبيــرة  زيــادة  ــُل  ِ

ّ
ُيمث

للحتجــاز تحتــوي علــى 360 ســريًرا. 

هاجرين في مركٍز للستقبال
ُ
احتجاُج امل

اني/ينايــر، احتــجَّ ُمهاجــروَن علــى األوضــاع فــي مركــٍز الســتقبال 	 
ّ
فــي 2 كانــون الث

هاجريــن فــي شــمال إيطالــي فــي أعقــاب وفــاة ُمهاجــرة شــاّبة، بلغــت مــن العمــر 
ُ
امل

فــي  ــر  للتأخُّ نتيجــة  ماتــت  ــابة 
ّ

الش بــأّن  وورَد  العــاج.  ســاحل  مــن  عاًمــا،   25
 

ً
ــَص أصــل ّصِ

ُ
نقلهــا إلــى املستشــفى. هــذا مــع العلــم أّن هــذا املركــز، الــذي خ

ــا نحــو 1500 شــخٍص.   حاليًّ
ُ

الســتيعاب 15 ُمهاجــًرا، يســتضيف

اني/نوفمبر
ّ
انخفاُض أعداد الواصلين ُمقارنة بأرقام شهر تشرين الث

شــهَد شــهر كانــون األّول/ديســمبر وصــوَل نحــو 8246 ُمهاجــًرا والجًئــا وطالــَب 	 
ــُل انخفاًضــا بنســبة %60.7  ِ

ّ
لجــوٍء إلــى إيطاليــا عــن طريــق البحــر، وهــو مــا ُيمث

إنَّ   .)13581( اني/نوفمبــر 
ّ
الث تشــرين  شــهر  فــي  الواصليــن  بأعــداد  ُمقارنــة 

 بنســبة 
ً
ــل زيــادة ِ

ّ
مث

ُ
أعــداد الواصليــن إلــى إيطاليــا فــي العــام 2016 )181436( ت

كانــت  لقــد   .)153842(  2015 العــام  فــي  الواصليــن  بأعــداد  ُمقارنــة   %18
جنســّيات أكبــر خمــس مجموعــات مــن الواصليــن إلــى إيطاليــا فــي عــام 2016 
هــي النيجيرّيــة واإلريترّيــة والغينّيــة واإليفوارّيــة والغامبّيــة. شــهَد شــهُر كانــون 
األّول/ديســمبر تســجيَل 369 وفّيــة علــى امتــداد مســار الهجــرة وســط البحــر 
توّســط، ممــا يرفــُع إجمالــي عــدد الوفّيــات علــى مســارات الهجــرة فــي 

ُ
األبيــض امل

العــام 2016 إلــى 4576 وفّيــة.

نيجيريا

21%

 إريتريا

12%

غينيا

7%

ساحل العاج

7%
غامبيا

6%

غيرها

47%

بلدان املنشأ الّرئيسّية للواصلين إلى إيطاليا 
في العام 2016  27

,38
4

13
,58

1

8,2
46

ل  األّو ن  ري ش وب/ت ت ك ر أ ي ن ا
ّ
لث ا ن  ري ش م/ت وف بر ن ل  األّو ون  ن بر/كا م س ي  د

الواصلون بحًرا إلى إيطاليا، 2016
تشرين األّول/أكتوبر–كانون األّول/ديسمبر 

http://www.abc.net.au/news/2017-01-02/asylum-seekers-flood-into-italy/8157396
http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/12/13/505403981/italy-convicts-two-men-for-shipwreck-that-killed-some-700-migrants
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-idUSKBN14K0GY
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf
http://unsmil.unmissions.org/Portals/unsmil/Documents/Migrants%20report-EN.pdf
http://linkis.com/reliefweb.int/report/cTFIE
http://linkis.com/reliefweb.int/report/cTFIE
https://www.irinnews.org/analysis/2016/12/21/migration-trends-watch-2017
https://www.irinnews.org/analysis/2016/12/21/migration-trends-watch-2017
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-idUSKBN14N12A?feedType=RSS&feedName=worldNews
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لة   الّصِ
ُ

 ذات
ُ
َدة تعّدِ

ُ
 امل

ُ
الوسائط

م  - نيويورك تايمز
ُ

ِمهم ويجيبون عن أسئلتك الجئون سورّيون يتحّدثون عن الحرب ومخيَّ

جئين الّسورّيين في العالم.
ّ

جئين في األردن، واحٌد من أكبر ُمخّيمات الل
ّ

عتري لل م الزَّ فيديو من ُمخيَّ

ازحين - مو�سى محّمد
ّ
صوُر الن

ُر على 65.3 مليون شخٍص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 21.3 مليون الجئ. ِ
ّ
زوح العاملّية التي تؤث

ّ
ُق أزمة الن ِ

ّ
وث

ُ
صوٌر ت

 في ليبيا - دويتِشه فيِله
ُ

ات نِسيَّ
َ
ساُء امل ِ

ّ
الن

 في صرمان، غربي ليبيا.
ً
 ُمحتجزة

ً
 إفريقّية

ً
فيديو يعرُض أوضاَع 250 ُمهاجرة

بوصلة - بوصلة  

َتاحة للُمهاجرين في مصر. 
ُ
ُم معلوماٍت حول الخدماِت امل دليُل معلوماٍت وإحالة على اإلنترنت ُيقّدِ

ضحايا الكربون - جوش هانر  

لت الناجمة عن املناخ في خمسة بلداٍن ُمختلفة.   الهجرات أو التنقُّ
ُ

سلسلة من املقاالت الصورّية تبحث

https://www.nytimes.com/2016/12/30/world/middleeast/syrian-refugees-on-the-war-their-camp-and-your-questions.html?mtrref=undefined&_r=2
https://www.theguardian.com/world/gallery/2016/dec/31/the-displaced
http://www.dw.com/en/webvideo-libyas-forgotten-women/av-36754690
http://www.bosla-egypt.info/
https://www.nytimes.com/spotlight/climate-casualties

