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تقرير التوجهات الشهري
 تغطية شاملة للهجرة املختلطة إلى وعبر ومن شمال إفريقيا

 منبر الهجرة املختلطة لشمال إفريقيا
 نشرة التوجهات

www.mixedmigrationhub.org
إتصل بنا

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

 من ليبيا
ً
 إطالق سراح 15 مصريا

 على الحدود املصرية السودانية
ً
 القبض على 45 سوريا

 ارتفاع عدد القوارب املغادرة لليبيا

 من مواطني نيجيريا من األرا�ضي الليبية
ً
 عودة 172 عالقا

ازدياد نسبة محاوالت الهروب من الشواطئ املصرية والقبض عليهم

 ارتفاع عدد التدفقات من وإلى النيجر

 أكثر من 130,000 نازح من جبل مّرة

 استمرار هروب مواطني جنوب السودان إلى دارفور

ترحيل اآلالف من مواطني النيجر من الجزائر

 اليونان تشهد انخفاض في أعداد النازحين

 غلق الحدود يترك 50,000 من العالقين في اليونان؛ من بينهم 22,00 طفل
 زيادة بالغة في أعداد الوصول إليطاليا عن طريق البحر

خفر السواحل والقوات البحرية اإليطالية تنقذ اآلالف

  نبذة عـــــامة

6,187 شخص يثيرون املخاوف في املغرب

نطاق العمل:تعمل هذه النشرة على توفير تغطية شاملة لتوجهات الهجرة املختلطة في كل من 
الجزائر ومصر وليبيا واملغرب والنيجر والسودان وتونس واليونان وإيطاليا.

تعريفات: خالل صفحات هذه النشرة، يتم استخدام مصطلحات مثل املهاجر، الالجئ، طالب 
 للتعريف الجمعي ملا تمثله الهجرة املختلطة. وفي حالة أشار املصدر األصلي إلى 

ً
اللجوء السيا�ضي معا

فئة بعينها، سيتم استخدام املصطلح ذو الصلة.
املصادر: يتم االستعانة بمجموعة من البيانات املستقاة من مصادر متعددة، بما في ذلك األجهزة 

الحكومية، املجتمع املدني، واإلعالم. 

مقدمة: يعد منبر الهجرة املختلطة لشمال إفريقيا MHub بمثابة امللتقى املعرفي اإلقليمي 
والسكرتاريا التنفيذية لفريق عمل الهجرة املختلطة لشمال إفريقيا، والذي يتألف من املجلس 

الدانماركي للالجئين، املنظمة الدولية للهجرة، املفوضية السامية لشئون الالجئين، وأمانة الهجرة 
املختلطة اإلقليمية، هيئة إنقاذ الطفولة، مكتب األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين، مكتب 

األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمة. وهو يعزز املنهجية القائمة على حقوق اإلنسان وذلك 
لضمان توفير الحماية أثناء انتقال األفراد من خالل جموع مختلطة إلى وعبر ومن دول شمال 

إفريقيا.

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

• اتفاق االتحاد اإلوروبي وتركيا: في يوم 18 مارس، تم إبرام اتفاقية تاريخية 
بين االتحاد األوروبي وتركيا في محاولة لتنظيم وتقنين عملية انتقال املهاجرين 

 لبنود هذه االتفاقية 
ً
والالجئين وراغبي اللجوء السيا�ضي العابرين لبحر إيجا. وفقا

والتي أصبحت قيد النفاذ في 20 مارس، يتم إعادة كافة أنواع السفر غير املشروع 
داخل أرا�ضي اليونان إلى األرا�ضي التركية ثانية في حال عدم رغبتهم في التقدم للجوء 

السيا�ضي أو رفض طلبهم. ويلتزم االتحاد األوروبي باستقبال مواطن سوري قادم 
بشكل مباشر مناألرا�ضي التركية مقابل كل مواطن سوري يتم ترحيله من األرا�ضي 

اليونانية إلى تركيا مرة أخرى. 

 ما 
ً
• الجدل القائم حول االتفاقية: اثبتت التجارب أن اتفاقات تبادل األفراد دائما

تثير الجدل ويتم انتقادها من قبل منظمات املساعدة واإلغاثة كإجراء غير إنساني. 
وقد أعلن كل من مكتب األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين، أطباء بال حدود، 
اللجنة الدولية لإلنقاذ واإلغاثة، املجلس الدنماركي لالجئين، وهيئة إنقاذ الطفولة 

أنهم سيعملون على تعليق كافة أنشطتهم في اليونان غداة توقيع االتفاقية األوربية/
التركية، حيث لن تسمح لنفسها باالشتراك في عملية الترحيل الجماعي لالجئين. 

• تنفيذ االتفاقية: كانت هناك تخوفات على نطاق واسع حول مدى قدرة اليونان على 
التطبيق الفعال لبنود االتفاقية مع االلتزام باملحافظة على حقوق الالجئين السياسيين. 
في يوم 4 إبريل، كانت املجموعة األولى من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي 

التي تم ترحيلها من األرا�ضي اليونانية بموجب االتفاقية األوربية التركية. بعد ذلك وصل 
202 نازح - معظمهم يحملون الجنسية الباكستانية – إلى امليناء التركي ديكيلي على متن 
3 قوارب. في اليوم التالي، أعرب مكتب األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين عن قلقه 
جراء ترحيل عدد 13 منهم تم رفض تسجيل طلباتهم للجوء السيا�ضي. وبمجرد مغادرة 

القوارب الثالث من اليونان إلى التركيا بموجب االتفاقية، قام املكتب القطري للمنظمة 
 من األرا�ضي التركية إلى أوروبا: 23 

ً
 سوريا

ً
الدولية للهجرة بتركيا بإعادة توطين 74 مواطنا

إلى أملانيا، 31 إلى هولندا، و11 إلى فنلدة. 

• الرصد البحري: في يوم 22 مارس، أعلن أعضاء لجنة الثروة السمكية بالبرملان األوروبي 
أن وكالة املراقبة األوروبية EFCA ستقوم بتوفير الدعم للسلطات األوروبية في رصد 

السفن الني تحمل املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي. 

الحدود واملسارات 

 لسلسلة 
ً
اليزال الالجئين واملهاجرين وطالبي اللجوء السيا�ضي يغيروم مساراتهم نظرا

إجراءات غلق الحدود وتغيير السياسات التي تقوم بها دول االتحاد األوروبي. 

• شمال إفريقيا: التزال ليبيا ومصر تعاني من شوكة املحاوالت املستمرة للعبور إلى 
إيطاليا وذلك نتيجة لالتفاق األوروبي التركي الذي يمنع الوصول إلى اليونان. كما 
أفادت تقارير املنظمة الدولية للهجرة بأن أعداد متزايدة من النازحين السوريين 

 أعداد النازحين من 
ً
يسلكون مسارات بديلة عبر موريتانيا ومالي. بينما تتزايد أيضا

دولة النيجر كما تشير وسائل اإلعالم حيث أن هناك اآلالف ممن يسافرون من 
أجاديز عبر الصحراء الكبرى إلى ليبيا. 

• مسار غرب البلقان: قبيل توقيع االتفاقية األوروبية التركية تم إغالق أكثر املعابر 
 في غرب البلقان للمرور من اليونان إلى شمال أوروبا. ومع حلول يوم 9 مارس، 

ً
شيوعا

أعلنت كل من مقدونيا وكرواتيا وسلوفينيا غلق حدودها وبالتبعية إغالق مسار 
غرب البلقان. ومع تعليق االتفاقية ذاتها في 15 مارس ارتكزت مجموعة ما بين 2000 

– 5000 من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي في إيدوميني باليونان 
محاولين عبور الحدود إلى مقدونيا. إال أنه تم توقيفهم من قبل الشرطة وتم ترحيل 

معظمهم إلى اليونان في اليوم التالي. 

• مسار شرق البلقان:  في يوم 10 مارس، قامت تركيا بالتصديق على االتفاقية التي تم 
إبرامها مع بلغاريا واليونان لتعزيز سبل التعاون بينهم ملكافحة األنشطة غير الشرعية 
ومنها الهجرة غير الشرعية وتيسير عملية انتقال األفراد والبضائع. وتهدف االتفاقية 

لدعم التعاون فيما يتعلق بالحدود اإلقليمية وتعزيز قدرة السلطات ملكافحة الجرائم 
التي يتم ارتكابها على الحدود املشتركة بين البلدين. 

 ملا ذكرته صحيفة الجارديان، وبعد توقيع االتفاقية األوروبية 
ً
• مسارات التهريب: وفقا

التركية عاد املهربون لإلعالن عن رحالتهم ما بين تركيا وإيطاليا، مشيرة إلى الطلب 
املتزايد على املسارات البديلة على ضوء القيود الجديدة التي فرضتها الدول بموجب 
 في 

ً
االتفاقية. باإلضافة إلى ذلك، احتجزت الشرطة التركية ما يقرب من 20 شخصا

 من املهربين املشتبه فيهم من مواطني تركيا 
ً
عملية مكافحة التهريب. ويعتقد أن عددا

وسوريا والعراق قد نجحوا في تهريب العديد عبر بحر إيجا. 

• املسارات الجديدة: أعربت إيطاليا عن مخاوفها جراء إغالق مسار البلقان حيث 
يسعى اآلالف من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي إلى إعادة فتح مسارات 

املهربين القديمة من ألبانيا عبر البحر األدرياتيكي إلى أبوليا بجنوب إيطاليا. هذا 
املسار البحري كان يتم استخدامه في السابق خالل التسعينيات من قبل اآلالف من 

املهاجرين األلبان.  

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/23/refugee-crisis-aid-agencies-unhcr-refuse-role-mass-expulsion-greece-turkey
http://www.theguardian.com/world/2016/apr/04/first-moves-to-deport-refugees-from-greece-to-turkey-underway?CMP=share_btn_tw
http://www.theguardian.com/world/2016/apr/05/greece-deport-migrants-turkey-united-nations-european-union
https://www.iom.int/news/iom-begins-resettlement-europe-under-1-1-eu-turkey-deal
https://www.neweurope.eu/article/efca-will-help-detecting-refugee-boats/
http://www.bbc.com/news/world-africa-35923510
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep17-24March2016.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep17-24March2016.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep17-24March2016.pdf
http://www.iom.int/news/iom-welcomes-step-enhance-coordination-turkeys-shared-european-borders
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/31/smugglers-offer-turkey-to-italy-boat-crossings-facebook-ad-eu-greece
http://www.ekathimerini.com/207416/article/ekathimerini/news/turkey-detains-20-in-nationwide-anti-migrant-smuggling-operation
http://www.ibtimes.co.uk/refugee-crisis-italy-fears-albanian-migrants-will-use-discarded-smugglers-route-enter-country-1548786
http://www.ibtimes.co.uk/refugee-crisis-italy-fears-albanian-migrants-will-use-discarded-smugglers-route-enter-country-1548786
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 الجـــــزائر

مواطني الجزائر في البلقان
• ما بين 8 أكتوبر 2015 – 29 مارس 2016، قام املشرفون امليدانيون باملنظمة 

الدولية للهجرة بإجراء مقابالت مع عدد 79 من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
السيا�ضي ممن يحملون الجنسية الجزائرية في طريقهم على أرض البلقان. أشارت نتائج 

الدراسة البحثية التي تم نشرها في 31 مارس 2016أن أغلبية الجزائريين 

)86%( تركوا بلدهم بسبب الظروف املادية منهم من كانت لديهم النية للسفر إلى فرنسا 
)41%( أو أملانيا )37%(. وأعرب حوالي 77% من الفئات املستطلعة أنهم قاموا بدفع ما بين 

1000 – 5000 دوالر أمريكي نفقات لهذه الرحلة.

محاوالت عبور البحر املتوسط
 لتقارير الشرطة املصرية، تم القبض على 20 شخص ) 14 مصري و 6 

ً
• وفقا

سوداني( في 25 مارس أثناء محاولتهم عبور البحر املتوسط إلى إيطاليا. وفي يوم 31 
مارس استطاعت قوات حرس الحدود املصرية التقاط جثث 9 أشخاص ُيعتقد أنهم 
 ألوروبا.  وفي يوم 1 إبريل أحبطت قوات 

ً
غرقوا أثناء محاولتهم عبور املتوسط وصوال

حرس الحدود املصرية محاولة مجموعة من مدينة إدكوا العبور إلى إيطاليا. وتم 
القبض على عدد 14 مصري على متن القارب بعد ما دفعوا للمهربين مبلغ 30,000 

جنيه مصري حسب قولهم مقابل هذه الرحلة. وفي يوم 7 إبريل تم اإلبالغ عن احتجاز 
البحرية املصرية لقارب آخر  في مدينة رشيد كان من املنتظر أن يتجه إلى إيطاليا، وتم 

القبض على 14 مصري ممن كانوا على متنهتتراوح أعمارهم ما بين 12 – 20 سنة.  

طلق سراحهم من األرا�ضي الليبية 
ُ
مصريين أ

 كان قد تم خطفهم في ليبيا 
ً
• في 16 مارس، تم اإلعالن عن إطالق سراح 15 مصريا

من قبل تنظيم داعش. إال أن الخارجية املصرية نفت صلة هذا االختطاف بداعش 

وإنما قد تم احتجازهم من قبل السلطات بسبب الهجرة غير الشرعية. ولكن أهالي  
العمال املختطفين رفضوا هذا االدعاء حيث أنهم دخلوا األرا�ضي الليبية بشكل قانوني 

للعمل في قطاع العقارات واإلنشاءات. 

احتجاز السوريين
 حاولوا عبور الحدود املصرية السودانية من قبل حرس حدود 

ً
• تم احتجاز 45 سوريا

سواحل البحر األحمر في 14 مارس. هؤالء النازحين غير الشرعيين قد تم التخلي عنهم من 
قبل املهربين على الحدود وضلوا طريقهم في الصحراء الشرقية بالقرب من مر�ضى علم في 

مصر. 

إعادة املصريين من سوريا 
 لتصريحات القائم بأعمال السفير املصري لدى سوريا، قام الوفد املصري 

ً
• وفقا

بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة الستعادة املصريين السبعة من العاصمة دمشق في 
يوم 8 مارس. 

زيادة عدد القوارب املسافرة 
• شهد شهر مارس طفرة كبيرة في عدد املغادرين لليبيا. حيث تم إنقاذ ما يقرب من 
3,100 مهاجر والجئ وطالب اللجوء السيا�ضي من قوارب مطاطية في املياة الدولية 
بالقرب من سواحل ليبيا ما بين 15-17 مارس. وقد تم العثور على 3 جثث غارقة 

أثناء عملية اإلنقاذ. وترجع املسئولون اإليطاليون هذا التدفق السريع في عبور 
 الستقرار الطقس وتحسن األحوال الجوية في مثل هذا 

ً
املتوسط إلى إيطاليا نظرا

الوقت من السنة. وفي 27 مارس، احتجزت قوات حرس الحدود الليبية 3 قوارب 
أخرى تحمل 600 من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي – كلهم أفارقة – 

قرابة سواحل سبراطة. 

عودة النيجيريين العالقين 
• في 10 مارس، استطاعت املنظمة الدولية للهجرة تيسير عودة 172 محتجز نيجيري 

من األرا�ضي الليبية من املهارجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي )من بينهم 6

 لالعتقاد أنهم 
ً
 في مراكز االعتقال وفقا

ً
 سيدات(، كان من بينهم 142 قد قضوا شهورا

حاولوا العبور إلى أوروبا بشكل غير شرعي.

الهروب من االنتهاكات في ليبيا 
 
ً
• يفر من ليبيا أعداد متزايدة من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي نظرا
النتهاكات األمن وامليليشيات املسلحة. وقد شكر أكثرية املهاجرين األفارقة أنهم قد 

رغموا على العمل دون مقابل إلى جانب أشكال أخرى من املعاملة 
ُ
تعرضوا للضرب وأ

السيئة. 

التصدي للهجرة غير الشرعية 
• خالل هذا الشهر، شارك كل من أعضاء حرس السواحل الليبي، ووزارة الدفاع وإدارة 
مكافحة الهجرة غير الشرعية – في دورة تدريبية ملدة 3 أيام للتعرف على كيفية تحديد 

املهاجرين املعرضين للمخاطر ومجابهة الالتجار بالبشر في تونس. هذا التدريب تم 
تنظيمه من قبل املنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.  

مغاربة على مسار البلقان 
• فيما بين 8 أكتوبر 2015 – 29 مارس 2016 ، قام املشرفون امليدانيون باملنظمة 

الدولية للهجرة بإجراء مقابالت مع عدد 432 من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
السيا�ضي ممن يحملون الجنسية املغربية في طريقهم على البلقان. أشارت نتائج 

الدراسة البحثية التي تم نشرها في 31 مارس 2016أن أغلبية املغاربة )93%( تركوا 
بلدهم بسبب الظروف املادية منهم من كانت لديهم النية للسفر إلى إيطاليا)%27( 
أو أملانيا )24%(. وأعرب حوالي 88% من الفئات املستطلعة أنهم قاموا بدفع ما بين 

1000 – 5000 دوالر أمريكي نفقات لهذه الرحلة. 

الالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي
 للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين، أن بحلول شهر مارس

ً
• وفقا

 هناك مخاوف بشأنهم منهم 4,277 نازح، 
ً
يكون لدى املغرب حوالي 6,187 شخصا

و1,910 الجئ سيا�ضي. وأكثرية الالجئين من السوريين )68%(، ومن اليمن )11%(. أما 
طالبوا اللجوء السيا�ضي فأكثؤيتهم من الكاميرون (21%(، وكونغوا الديمقراطية )%17(، 

وساحل العاج )%16(. 

     التدريب على تهريب املهاجرين 
• عقد مكتب األمم املتحدة للمخدرات والجريمة دورة تدريبية ملدة 3 أيام ل عدد 24 
 من الشرطة امللكية واألمن القومي في املغرب حول سبل التق�ضي والتحقيق 

ً
ضابطا

في شأن تهريب املهاجرين. وتضمن التدريب جلسة حول احتياجات الحماية والدعم 
ملجموعات املهاجرين اللذين يتم تهريبهم. 

http://doe.iom.int/docs/Analysis%20-%20Flow%20Monitoring%20Surveys%20in%20the%20Mediterranean%20and%20Beyond%20-%2031%20Mar%202016%20EDITED.pdf
http://doe.iom.int/docs/Analysis%20-%20Flow%20Monitoring%20Surveys%20in%20the%20Mediterranean%20and%20Beyond%20-%2031%20Mar%202016%20EDITED.pdf
http://www.dailynewsegypt.com/2016/03/26/20-arrested-attempting-migrate-italy/
http://www.dailynewsegypt.com/2016/03/31/least-9-bodies-found-search-continues-mediterranean-boat-capsizes/
http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/01/14-egyptians-arrested-attempting-cross-mediterranean/
http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/01/14-egyptians-arrested-attempting-cross-mediterranean/
http://www.dailynewsegypt.com/2016/04/01/14-egyptians-arrested-attempting-cross-mediterranean/
http://www.egyptindependent.com/news/navy-intercepts-14-egyptians-illegal-migration-voyage-italy
http://www.egyptindependent.com/news/navy-intercepts-14-egyptians-illegal-migration-voyage-italy
http://www.dailynewsegypt.com/2016/03/16/409878/
http://thecairopost.youm7.com/news/199101/news/45-syrians-arrested-by-egypt-after-being-smuggled-from-sudan
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/190574/Egypt/Politics-/Egypts-mission-in-Damascus-helps-to-repatriate--ci.aspx
https://uk.news.yahoo.com/migrant-crossings-italy-libya-rise-amid-good-weather-164452175.html?nhp=1
https://neurope.eu/article/600-migrants-intercepted-libyan-coastguard/
https://neurope.eu/article/600-migrants-intercepted-libyan-coastguard/
http://www.iom.int/news/iom-helps-172-stranded-nigerian-migrants-return-home-libya
http://www.iom.int/news/iom-helps-172-stranded-nigerian-migrants-return-home-libya
http://learningenglish.voanews.com/content/migrants-being-helped-to-leave-libya/3212861.html
http://www.iom.int/news/iom-libya-launches-three-day-training-libyan-officials-tunis
http://doe.iom.int/docs/Analysis%20-%20Flow%20Monitoring%20Surveys%20in%20the%20Mediterranean%20and%20Beyond%20-%2031%20Mar%202016%20EDITED.pdf
http://doe.iom.int/docs/Analysis%20-%20Flow%20Monitoring%20Surveys%20in%20the%20Mediterranean%20and%20Beyond%20-%2031%20Mar%202016%20EDITED.pdf
http://www.unhcr.org/567162f79.html
http://www.unhcr.org/567162f79.html
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 النازحين من وإلى النيجر

أعداد كبيرة من املهاجرين تنتقل عبر النيجر
 للبيانات 

ً
• التزال أعداد النازحين عبر النيجر آخذة في االرتفاع خالل هذا الشهر وفقا

التي تم رصدها من قبل املنظمة الدولية للهجرة خالل شهرمارس،فقدارتفع 
عدداملهاجرين والالجئين وطالبي اللجوءالسيا�ضي للنيجر إلى 4,912 شخص،- بواقع 

 حيث 
ً
230% ارتفاع عن نسبةشهرفبراير. كما ارتفعت أعداد النازحين من النيجر أيضا

غادرها حوالي 8,372 شخص في شهر مارس – بواقع ارتفاع 85% عن الشهر الذي 
 لبيانات خريطة الرصد التي أجرتها املنظمة الدولية للهجرة في آرليت 

ً
يسبقه. ووفقا

وسيجويندين بالنيجر، فإن 45% من عدد هؤالء العابرين كانوا يتجهون إلى ليبيا، 
بينما 22% منهم يتوجهون إلى الجزائر أو مناجم الصحراء النيجيرية. وفي أحدث التقارير 
الصادرة عن أجاديز، ذكرت وكالة البي بي �ضي البريطانية أنه خالل العام املا�ضي نجح 

 أن املعربين 
ً
حوالي 100,000 شخص في عبور الصحراء من أجاديز. فيما ُيذكر أيضا

وا املسافرين عبر الصحراء. 
ّ
قد حصلوا على 250 دوالر أمريكي على كل شخص لكي يقل

افتتاح مكتب استعالمات املهاجرين في أجاديز
، فقد أعلنت املنظمة الدولية 

ً
 لألعداد املتزايدة التي تنتقل عبر أجاديز يوميا

ً
• نظرا

للهجرة عن فتح مكتب استعالمات املهاجرين في أجاديز. يعد هذا املكتب بمثابة 
منبر املعلومات لكافة املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي من غرب إفريقيا 

 االستشارات املطلوبة 
ً
واملتجهين إلى ليبيا والجزائر وأوروبا. وسيقدم املكتب أيضا

للمهاحرين والعابرين إلى جانب العائدين إلى بلدهم األصلي.  

تدريب مجابهة اإلتجار
• في محاولة للحد من استغالل البشر في أجاديز ، نظم الجهاز الوطني ضد االتجار 

بالبشر بالتعاون مع املنظمة الدولية للهجرة تدريب ملدة يومان حول مكافحة اإلتجار 
واستغالل البشر في شهر مارس ملسئولي الحدود في أجاديز. 

استعادة مواطني النيجر 
• وفي 14 مارس وصل حوالي 9,273 من مواطني النيجرإلى مركز  العابرين بأجاديز 

التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هذه املجموعة التي تتضمن حوالي 3,100 من 
األطفال تم استبعادهم من الجزائر  بموجب اتفاقية بين سلطات الجزائر والنيجر في 

ترحيل املهاجرين غير الشرعيين. 

الجئي نيجيريا 
• أشارت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئين في تقاريرها أن هناك 

138,321 الجئ نيجيري يمكثون في النيجر. 

النازحون مستمرون في التدفق إلى دارفور 
• التزال أعداد النازحين من منطقة جبل مّرة في دارفور في تزايد مستمر، حيث 

 
ً
وصلت األزمة إلى شهرها الثالث. أكثر من 130,000 مواطن نزحوا في مارس هروبا

من االشتباكات املستمرة بين القوات املسلحة السودانية وجناح عبد الواحد التابع 
لحركة تحرير السودان. وبينما يستضيف شمال دارفور أكثرية هؤالء النازحين ) ما 
يقرب من 114,500 شخص( إال أن أكثر من 56,000 نازح في وسط وجنوب دارفور 

ملا يستطيعوا الحصول على خدمات اإلغاثة اإلنسانية حيث استمرت السلطات 
الحكومية في منع وصول املساعدات االنسانية لتلك املناطق. 

األزمات في مخيمات دارفور 
• مخيمات شمال دارفور غير قادرة على استيعاب األعداد املتزايدة من النازحين 

الجدد الذين يصلون من جبل مّرة. حيث ال توجد البنية التحتية من مياة وصرف 
صحي. كما تفتقر املنطقة للرعاية الصحية واألدوية املطلوبة، األمر الذي ينذر بحدوث 
كارثة صحية في احتمال انتشار مرض التهاب العين )امللتحمة( بين األطفال. وفي مخيم 

  ، 
ً
سورتوني بشمال دارفور والذي يأوي حوالي 70,000 نازح من جبل مّرة أيضا

ال تزال األوضاع متوترة وغير مستقرة بين امليلشيات وقاطني املخيم، حيث يهدد رجال 
امليليشيات بالضغط على هؤالء بقطع املياه إذا لم يقوموا بدفع مايعادل 65,000 

دوالر أمريكي. 

نزوح سكان جنوب السودان إلى دارفور 
• واليزال عشرات اآلالف من سكان جنوب دارفور من منطقة بحر الغزال يفرون 

إلى إقليم دارفور السوداني نتيجة للصراع ونقص الطعام. وقد وصل ما يقرب من 
، وهم اآلن في حالة 

ً
48,000 شخص منذ شهر يناير املا�ضي ، بواقع 500 شخص يوميا

إنسانية ُيرثى لها 

جلسة استماع حول املهاجرين والالجئين
• في أواخر شهر مارس، عقدت املجلس الوطني السوداني جلسة استماع حول أحوال 

صت هذه 
ُ
املهاجرين والالجئين حضرها ممثلون عن األجهزة الحكومية املختلفة.خل

الجلسة إلى مطالبة لجنة الشؤون الخارجية بوضع استراتيجية قومية للهجرة وذلك 
ملواجهة كافة التحديات التي تواجه الدولة في هذا الشأن

قانون مكافحة اإلتجار بالبشر 
• تسعى دولة تونس إلى إعداد قانون وطني ملكافحة االتجار بالبشر. ويدرس اآلن ممثلون 

عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس األمة التون�ضي التدابير التي يمكن من خاللها 
فرض عقوبات صارمة ضد املتاجرين بالبشر. حيث أن أكثر الفئات عرضة لالستغالل 
واالتجار بهم هم املهاجرين غير الشرعيين واألطفال األحداث غير املصحوبين بذويهم،  

والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي واملرفوض تسجيلهم من قبل السلطات، حيث يتم 
استغاللهم في العمل القسري واالستعباد واالستغالل الجن�ضي كما أشارت 67 حالة 

تم رصدها ما بين 2012 – 2015. كما يكون الشباب التون�ضي اليائس أكثر عرض لهذا 
الخطر. 
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http://doe.iom.int/docs/NIGER_IOM_FMP_EN_FR_report_22-28Mar2016.pdf
http://doe.iom.int/docs/NIGER_IOM_FMP_EN_FR_report_22-28Mar2016.pdf
http://doe.iom.int/docs/Niger%20Flow%20Monitoring%20Survey%20EN_FR%2022032016.pdf
http://doe.iom.int/docs/Niger%20Flow%20Monitoring%20Survey%20EN_FR%2022032016.pdf
https://www.iom.int/news/iom-niger-opens-migrant-information-office-agadez
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep17-24March2016.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep17-24March2016.pdf
http://www.iom.int/news/iom-niger-assists-30th-convoy-repatriated-migrants-algeria
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Jebel_Marra_Crisis_Fact_Sheet_24_Mar_2016.pdf
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/more-than-130-000-darfuris-now-displaced-from-jebel-marra-un-ocha
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/conjunctivitis-bad-sanitation-in-north-darfur-camps
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/conjunctivitis-bad-sanitation-in-north-darfur-camps
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/rising-tensions-in-north-darfur-s-sortony-camp
http://www.sudantribune.com/spip.php?article58488
http://www.iom.int/news/iom-invited-address-sudan-national-assembly-hearing-migration-and-refugees
http://www.tunisia-live.net/2016/04/08/law-targeting-human-traffickers-would-be-a-major-step/
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 الوصول إلى اليونان عن طريق البحر
يناير - مارس 2016

آخر رصد للمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي – البلد األصلي
يناير - مارس 2016

إنخفاض أعداد الوصول 
• شهد شهر مارس وصول ما يقرب من 26,971 من املهاجرين والالجئين وطالبي 

 بنسبة 52.7% مقارنة باألعداد 
ً
اللجوء السيا�ضي عن طريق البحر. ويعد هذا انخفاضا

الوافدة في شهر فبراير حيث سجلت أعداد الوصول 57.066 شخص عن طريق 
 في اعقاب توقيع االتفاق األوروبي التركي. أما 

ً
البحر. وكان هذا االنخفاض متوقعا

* في شهر مارس فكانت أكثريتها من السوريين 
ً
بالنسبة لألعداد التي وصلت حديثا

)51%(، ومن أفغانستان )21%( ومن العراق )9%( ومن باكستان )7%( ومن إيران )%3( 
 من ألبانيا )3%(. وعلى الرغم من توقيع االتفاق األوروبي التركي إال أن بعض 

ً
وأخيرا

املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي اليزالون يحاولون عبور بحر إيجا. وفي 
يوم 27 مارس، أحبطت سلطات خفر السواحل التركية محاولة 5 قوارب كانت متجهة 
إلى ليفوس، وكان أكثرية املسافرين عليها من أعضاء جماعة روهينجيا – ميانمار. وفي 
 حاولوا العبور 

ً
6 إبريل قامت قوات خفر السواحل التركية بالقبض على 60 شخصا

تجاه اليونان. 

حاالت املوت على حدود اليونان/مقدونيا 
• في 14 مارس، غرق 3 الجئين أفغان في بحر سوفا ريكا أثناء محاولتهم للوصول 

ملقدونيا عن طريق اليونان، بينما تم إنقاذ 23 آخرين وتم نقلهم إلى أقرب مخيم 
لالجئين.

املوت في البحر 
• تشير البيانات الصادرة عن املنظمة الدولية للهجرةـ ن 45 من املهاجرين والالجئين 

وطالبي اللجوء السيا�ضي قد لقوا حتفهم على مسار شرق املتوسط خالل شهر مارس. 
كما لقى 46 آخرين حتفهم على نفس املسار الشهر الذي سبقه. وفي 10 مارس، غرق 

خمسة من املهاجرين والالجئين وطالب اللجوء السيا�ضي األفعان قبالة السواحل 
التركية في طريقهم إلى ليفوس، بينما تم إنقاذ 9 آخرين ونقلهم إلى الشاطئ، ولالسف 

توفي أحدهم فور الوصول. وفي 14 مارس، تم اإلبالغ عن 9 أشخاص مفقودين في 
بحر إيجا بعدما غرق قاربهم نتيجة لسوء األحوال الجوية. تم إطالق حمالت استطالع 

وإنقاذ من قبل خفر السواحل اليوناني.  

املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي العالقين
• بعد إغالق الحدود على طول مسار البلقان، أصبح عدد العالقين في اليونان ما 

 إلى غرب أوروبا. والكثير 
ً
يقرب من 50,000 شخص غير قادرين على التوجه شماال

منهم اآلن ال يزالون يحملون األمل في أن يعاد توطينهم في ظل برنامج االتحاد األوروبي 
 للقفزة السريعة في األعداد العالقة بعد إغالق مسار 

ً
إلعادة توطين الالجئين. ونظرا

سرع في إنشاء منشآت استضافة ملا يقرب 
ُ
البلقان، فقد أعلنت اليونان عن أنها قد ت

من 30,000 شخص. 

األطفال غير املصحوبين  أو املنفصلين عن ذويهم
• ذكرت اليونيسيف أن هناك أكثر من 22,000 من املهاجرين والالجئين األطفال 

العالقين في اليونان، منهم 2000 غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم. في الربع األول 
من عام 2016 تم تسجيل عدد 1,156 من هؤالء االطفال  - بواقع 300% ارتفاع 

مقارنة بالنسبة التي تم تسجيلها في عام 2015. 

طلبات العودة 
 املساعدة في العودة الطوعية من مكتب املنظمة الدولية للهجرة 

ً
• طلب 694 شخصا

في اليونان خالل شهر مارس. وكان أكثرية املتقدمين بهذا الطلب من الجنسية املغربية 
 .)

ً
واإليرانية )479 شخصا

األحوال السيئة للمخيمات
 لتقارير هيومان رايتس واتش، أصبح املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 

ً
• وفقا

السيا�ضي ممن تقطعت بهم السبل في ميناء بيرايوس بأثينا، يعيشون في ظروف 
غير آمنة وغير صحية، وصراعات تحتدم في كثير من األحيان نتيجة للتوتر املتزايد 

وتدهور األوضاع داخل مخيم "إيدوميني" قامت السلطات بإجالء آالف األشخاص 
بعد تشخيص إصابة شخصان بفيروس االلتهاب الكبدي A. والعدوى تنتشر بشكل 

 لالكتظاظ وعدم توافر وسائل النظافة الشخصية. وفي 
ً
شريع في املخيمات نظرا

 على 
ً
نفس املخيم، حاول شخصان إضرام النار في أنفسهم في يوم 22 مارس احتجاجا

غلق الحدود املقدونية.

ارتفاع أعداد الوصول 
 التي قاربت 

ً
• شهد شهر مارس زيادة بنسبة 152.8% في أعداد الوصول إلى إيطاليا

. كما شهد هذا املسار 
ً
 مقارنة بأعداد شهر فبراير وهي 3,828 شخصا

ً
9,676 شخصا

 من املهاجرين 
ً
 في عدد من لقوا حتفهم  وبلغوا 246 شخصا

ً
 أيضا

ً
 مخيفا

ً
ارتفاعا

 بعدد 
ً
والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي في قلب املتوسط خالل شهر مارس مقارنة

7 فقط في شهر فبراير.  

 بواسطة الشرطة اليونانية
ً
 ومن تم رصدهم مؤخرا

ً
* تشمل من وصلوا حديثا
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رس ا م ر  ي ا بر ف ر  ي ا ن ي
  مارسيناير فبراير

http://greece.greekreporter.com/2016/03/28/turkish-coastguard-stops-boats-full-of-migrants-heading-for-greece/
http://greece.greekreporter.com/2016/03/28/turkish-coastguard-stops-boats-full-of-migrants-heading-for-greece/
http://www.rferl.org/content/migrant-smugglers-shrug-off-turkey-clampdown/27658477.html
http://www.rferl.org/content/migrant-smugglers-shrug-off-turkey-clampdown/27658477.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/03/afghan-refugees-drown-river-en-route-macedonia-160315085934635.html
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://www.euronews.com/2016/03/10/five-migrants-including-baby-drown-off-turkish-coast/
http://www.euronews.com/2016/03/10/five-migrants-including-baby-drown-off-turkish-coast/
http://www.nytimes.com/2016/03/27/world/europe/migrants-in-greece-ready-to-go-anywhere-in-europe-scramble-to-enter-eu-relocation-program.html?_r=0
http://www.unicef.org/media/media_90818.html
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep18-7April2016.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/Europe-Med-Migration-Response_Sitrep18-7April2016.pdf
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/24/aid-agencies-greece-warn-growing-humanitarian-crisis
http://www.ibtimes.com/greece-moves-refugees-macedonia-border-village-due-hepatitis-outbreak-2335450
http://www.ekathimerini.com/207224/article/ekathimerini/news/two-migrants-try-to-set-themselves-on-fire-in-protest-at-border-shutdown
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
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 الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر
 يناير - مارس 2016

 الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر: جنسيات النازحين
 يناير - مارس 2016

عمليات اإلنقاذ داخل البحر 
• كان هناك عدد من الحوادث خالل شهر مارس، حيث تم إنقاذ 600 شخص 

من قبل خفر السواحل اإليطالية والقوات البحرية في 18 مارس، ثم إنقاذ 1,482 
 من قبل خفر السواحل اإليطالي قبالة سواحل ليبيا في 27-28 مارس، كما 

ً
شخصا

ذكر خفر السواحل اإليطالي في 29 مارس إنقاذ 1,569 من املهاجرين والالجئين 
وطالبي اللجوء السيا�ضي في 11 عملية متفرقة قرب مضيق صقلية، وفي 30 مارس 

 كانوا على 
ً
قام خفر السواحل اإليطالية والقوات البحرية بإنقاذ 1,361 شخصا

متن قوارب مطاطية في جنوب املتوسط. وأبلغت القوات البحرية عن غرق أحد 
القوارب، وأن العشرات ممن على كانوا على متنه أصبحوا من املفقودين. 

مخاوف حول مدى استيعاب إيطاليا واستضافتها للمهاجرين
• مع تحسن األحوال الجوية وارتفاع أعداد الوافدين إلى إيطاليا مقارنة 

طرح التساؤالت حول مدى قدرة إيطاليا على استيعاب 
ُ
بانخفاضها في اليونان، ت

هذه األعداد املتزايدة. هناك أعداد كبيرة من املهاجرين في ليبيا متأهبين للعبور 
 لعدم تطبيق نظام توزيع الالجئين التابع لالتحاد 

ً
خالل األشهر القادمة. ووفقا

األوروبي بشكل فّعال، وغلق حدود الدول على طول مسارات املهاجرين، قد تضطر 
إيطاليا لالستمرار في إيواء أغلبية األشخاص الذين يصلون إلى سواحلها، ومن ثم 
التوسع في إنشاء مراكز لالستقبال تسع من 29,000 في عام 2014 إلى 106,000 

شخص في الوقت الحالي. 

اعادة التوطين داخل دول االتحاد األوروبي
 إلى دول أوروبية 

ً
• ما بين 8 – 30 مارس، تم إعادة توطين 519 شخص من إيطاليا
أخرى تحت مظلة برنامج إعادة التوطين التابع لالتحاد األوروبي. 

أحوال املهاجرين العابرين للحدود - مكتب املفوضية السامية لحقوق اإلنسان 
أطلقت املفوضية السامية لحقوق اإلنسان دراسة بحثية حول املهاجرين العابرين للحدود ، تتخللها توصيات بشأن كيفية التعامل مع الفجوات التي تواجه حماية السكان 

املعّرضين لألخطار. 

دراسة مؤشرات انتشار ظاهرة االتجار بالبشر وممارسات االستغالل األخرى - املنظمة الدولية للهجرة 
 إلى املقابالت التي تم إجراؤها مع 2,385 من املهاجرين والالجئين 

ً
أصدرت املنظمة الدولية للهجرة نتائج الدراسة البحثية التي أجرتها بشأن استغالل واالتجار بالبشر ، استنادا

وطالبي اللجوء السيا�ضي ما بين ديسمبر 2015 – مارس 2016.  

أطلس الهجرة البيئية  - معهد الدراسات السياسية بباريس واملنظمة الدولية للهجرة 
قامت املنظمة الدولية للهجرةIOM بالتعاون مع معهد الدراسات السياسية بباريس بإصدار الطبعة الفرنسية من هذا األطلس والذي يوضح العالقة بين الهجرة والبيئة. ومن 

 مع مطلع شهر يونيو القادم. 
ً
املتوقع أن يتم إصدار الطبعة اإلنجليزية قريبا

اكتشاف السيناريو سريع التغير : تدفق املهاجرين و الطرق واملسارات عبر املتوسط - برنامج بحوث الهجرة عبر املتوسط
تستعرض مشروعات برنامج بحوث الهجرة عبر املتوسط رحلة العناء التي يقوم بها الالجئين واملهاجرين إلى أيطاليا واليونان وتركيا ومالطة، ودوافعهم تجاه الشروع في مثل هذه 

املعاناة. 

نظرة من داخل تجارة تهريب املهاجرين: الهروب يبدأ من 1000 يورو - جريدة وول ستريت
يقوم أحد املراسلين بإجراء مقابلة مع أحد املهربين وبعض عمالئه في اليونان. 

األطر اإلقليمية املقارنة لحماية الالجئين - سوزان نيبون
تعد هذه املقالة بمثابة مقارنة وتحليل لنقاط القوة والضعف للتوجهات االقليمية لدول أوروربا وجنوب آسيا تجاه حماية الالجئين. 

ممارسات سياسات الهجرة : املجلد الخامس، العدد األول - ممارسات سياسات الهجرة 
تتضمن الطبعة األخيرة نقاط هامة حول استراتيجيات الهجرة الحديثة والتنمية، وتكنولوجيا املعلومات واتجاهات الهجرة في املنطقة العربية. 
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رس  ما ر  ي را ب ف ر  ي ا ين
  مارس فبرايريناير

http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-italy-idUKKCN0WK1MV
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-italy-idUKKCN0WK1MV
https://euobserver.com/migration/132815
https://euobserver.com/migration/132815
https://euobserver.com/migration/132815
http://nation.com.pk/international/30-Mar-2016/italy-rescues-over-1-500-migrants-in-strait-of-sicily
http://nation.com.pk/international/30-Mar-2016/italy-rescues-over-1-500-migrants-in-strait-of-sicily
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-idUSKCN0WW2AY
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-idUSKCN0WW2AY
http://www.thelocal.it/20160326/is-italy-ready-for-the-next-wave-of-migrants
http://doe.iom.int/docs/WEEKLY%20Flows%20Compilation%2030%20Mar%202016.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/StudyMigrants/OHCHR_2016_Report-migrants-transit_EN.pdf
http://doe.iom.int/docs/Analysis%20-%20CT%20Survey%20-%2017%20Mar%202016%20_FINAL.pdf
http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100083690
http://www.medmig.info/wp-content/uploads/2016/03/MEDMIG-Briefing-01-March-2016-FINAL-1.pdf
http://www.wsj.com/articles/european-border-crackdown-kick-starts-migrant-smuggling-business-1459260153
http://www.wsj.com/articles/european-border-crackdown-kick-starts-migrant-smuggling-business-1459260153
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2016.1141499
http://publications.iom.int/books/migration-policy-practice-vol-vi-number-1-february-march-2016
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االتهامات الخاطئة واألبواب املغلقة: استقبال الالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي - قاعدة بيانات ومعلومات اللجوء السيا�ضي 
يقوم هذا التقرير املوضوعي بتوثيق إجراءات اللجوء السيا�ضي ونظم االستقبال عبر 20 من الدول األوروبية املختلفة. 

أزمة الالجئين/املهاجرين في أوروبا : السيناريوهات املطروحة - مشروع قدرات القياس 
مشروع قدرات القياس)ACAPS(يضع إطار لسبل التطوير املمكنة داخل دول العبور خالل الستة أشهر القادمة وآثارها اإلنسانية. 

األطفال املصريين املهاجرين غير املصحوبين بذويهم: دراسة حالة حول الهجرة غير املشروعة - املنظمة الدولية للهجرة 
دراسة حالة حول األطفال املصريين غير املصحوبين بذويهم واملهاجرين إلى أوروبا. 

تحليل املخاطر لعام 2016 - جهاز إدارة الحدود األوروبية
 للمخاطر الرئيسية وطرح سيناريوهات لتأسيس قاعدة للرصد السنوي.

ً
هذا التقرير الصادر عن جهاز إدارة الحدود األوروبية يقدم تحليال

محاوالت الالجئين املحفوفة بالخطر للعبور من اليونان إلى مقدونيا - الجزيرة 
مقال مّصور لتغطية األحداث فيما بين يومي 15-16 مارس بينما يحاول املهاجرون والالجئون وطالبوا اللجوء السيا�ضي عبور الحدود اليونانية املقدونية املغلقة. 

سياسات التنقل والجمود -  املعهد الدولي للهجرة 
 حول السياسات الفردية ودور ميزان القوي بين التنقل والجمود. 

ً
يطرح باحث الهجرة الدولية – يوجن كارلج - نقاشا

إنستجرام: مؤسسات املجتمع املفتوح - إيميلي ماسينيس 
تشاركنا املصورة إيملي ماسينيس بصور وقصص املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�ضي العالقين في "إيدوميني" باليونان. 

األطفال يعبرون الحدود وحدهم ! - مركز التقارير االستقصائية 
هذه الحلقة تحكي قصص األطفال الذين يعبرون الحدود وحدهم. 

ماهي الدول التي تعامل األطفال كأطفال؟ - مكتب الصحافة االستقصائية
تقرير تفاعلي يوضح كيف تتعامل الدول األوروربية املختلفة مع األطفال غير املصحوبين والطالبين للجوء السيا�ضي. 

قرية إيطالية صغيرة ترحب باملهاجرين اإليطاليين - قناة PBS التليفزيونية 
كيف تم تنشيط قرية "رياس" اإليطالية الصغيرة نتيجة لسياسة الباب املفتوح التي تتبعها. 

البرنامج التنفيذي للمجتمعات املضيفة لالجئي املتوسط - برنامج قاعدة البيانات املعرفية
قاعدة بيانات معرفية إلكترونية تقدم تحليالت وحلول مستندة على األدلة والنتائج للمجتمعات املضيفة لالجئي املتوسط.

http://www.epim.info/wp-content/uploads/2016/04/aida_wrong_counts_and_closing_doors.pdf
http://www.acaps.org/img/documents/r-160324-balkan-transit-countries-scenarios-final.pdf
https://publications.iom.int/books/egyptian-unaccompanied-migrant-children-case-study-irregular-migration
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf
http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annula_Risk_Analysis_2016.pdf
http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2016/03/refugees-perilous-greece-macedonia-crossing-idomeni-160316064508453.html
http://podcasts.ox.ac.uk/micro-politics-mobility-and-immobility
https://www.instagram.com/opensocietyfoundations/
https://www.revealnews.org/episodes/kids-crossing-borders-alone/
https://thebureauinvestigates.com/which_countries_treat_children_like_children/
http://www.pbs.org/newshour/bb/how-migrants-and-refugees-are-being-welcomed-in-one-tiny-italian-village/
http://cmimarseille.org/programs/regional-knowledge-action-program-refugees-and-host-communities

