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

ّ
 يغظ

  مركز الهجرة املختلطة
 نشرة التوّجهات

www.mixedmigrationhub.org
 تواصل معنا على

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

التدفقات من النيجر تنخفض

نازحون يعودون إلى أراضيهم الزراعية

اندالع حريق في مركز استقبال موريا

  نبذة عـــــامة

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 
ّ
 للتعريف الجمعي ملا تمث

ً
جوء السيا�سي معا

ّ
الل

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

الحكومّية، واملجتمع املدنّي، واإلعلم.  

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

مة الدولّية للهجرة، ومفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، واملفوضّية السامّية 
ّ
جئين، واملنظ

ّ
لل

جئين، وأمانة الهجرة املختلطة اإلقليمّية، وهيئة إنقاذ الطفولة، ومكتب األمم املّتحدة 
ّ

لشؤون الل
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.  

االتحاد األوروبي يرفع الدعم املالي ملالي

إنقاذ 177 شخًصا قبالة الشاطئ اإلسباني

مأساة غرق زورق تودي بحياة 201 شخًصا

http://www.mixedmigrationhub.org/
https://twitter.com/mixmigrationhub
https://www.facebook.com/MixMigrationHub/
http://www.regionalmms.org
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 إلدارة الهجرة والتطّرق ألسبابها الجذرّية 
ً

حاد األوروبي يخّصص أموال
ّ
الت

قات الهجرة بشكٍل أفضل. ففي 12 سبتمبر، وافقت الدول األعضاء على اقتطاع أمواٍل من ميزانية العام القادم كانت 	 
ّ
ق بتقديم أمواٍل إلدارة تدف

ّ
حاد األوروبي عدًدا من القرارات تتعل

ّ
خذ االت

ّ
 ات

حاد األوروبي اقتراح استثمار مبلغ 44 مليار يورو في الدول األفريقّية ودول 
ّ
 للدول الفقيرة وبشكٍل أسا�سّي في أوروبا الشرقّية بهدف رفع اإلنفاق على إدارة الهجرة. وفي 19 سبتمبر، أعلن االت

ً
مخّصصة

وّجه أموال االتحاد األوروبي إلى املساعدة اإلنمائّية بهدف 
ُ
البحر األبيض املتوسط بهدف معالجة الهجرة والتطرف لدى الشباب. وفي نهاية شهر سبتمبر، اقترحت املستشارة األملانّية أنجيل ميركل أن ت
التطرق ألسباب الهجرة الجذرّية، ودعت لعقد اتفاقيات أحادّية مع الدول األفريقّية على غرار االتفاق املعقود بين االتحاد األوروبي وتركيا. 

إنشاء وكالة خفر السواحل وحرس الحدود األوروبّية 
حاد األوروبي الخارجّية. في حين سيشار إلى الوكالة الجديدة بإسمها القديم أي الوكالة 	 

ّ
 أنشئت وكالة خفر السواحل وحرس الحدود األوروبّية بتاريخ 6 أكتوبر، وهي تسمح بنشر عناصر على حدود االت

األوروبية إلدارة التعاون في مجال العمليات على الحدود الخارجية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي، سترتفع ميزانياتها وحجم عملّياتها ثلثة أضعاف. وستحرص الوكالة الجديدة على تنفيذ معايير 
إدارة الحدود الخاّصة باالتحاد األوروبي من خلل إجراء تحاليل دورّية حول املخاطر وتقييمات إجبارّية لجوانب الضعف لدى الدول األعضاء للحرص على امتلكها القدرات الكافية للتطّرق ألزمات 

الهجرة.

جئين في تركيا
ّ

املفوضّية األوروبّية تبدأ بتنفيذ برنامج التحويلت املالّية النقدّية لل
 أعلنت املفوضّية األوروبّية في 8 سبتمبر أّنها ستبدأ بتنفيذ البرنامج الخاص بأكبر منحة إنسانّية لها على اإلطلق تبلغ قيمتها 348 مليون يورو على شكل تحويلت مالّية نقدّية مباشرة لعائلت اللجئين 	 

ة شبكة األمان االجتماعّية الطارئة تحويلت نقدّية إلى مليون الجئ مستضعف من خلل بطاقاٍت الكترونّية. ويمكن للجئين استخدام هذه 
ّ
ر خط

ّ
املستضعفين في تركيا. وابتداًء من شهر أكتوبر، ستوف

األموال لتلبية حاجاتهم األساسّية، بما في ذلك الرعاية الصحّية والتعليم والطعام وأولولّيات أخرى. وبما أّن األموال ستصرف في األسواق املحلّية، ستعطي هذه الخطوة دفًعا للقتصاد املحلّي.

تركيا تبني جدار على طول الحدود السورّية
علن في 28 سبتمبر عن انتهاء أعمال بناء جدار أسمنتي على طول الحدود التركّية السورّية في نهاية شهر فبراير. وكانت أعمال البناء بدأت في العام 2014 بهدف الحّد من الهجرة غير النظامية ومحاربة 	 
ُ
أ

التهريب.

توقيف مهّربين مشتبه بهم
بنانّية 	 

ّ
ُعمل على تفكيك شبكة تهريب إجرامّية بشكٍل جزئّي بعد أن أوقفت السلطات اإليطالّية في 6 سبتمبر 16 عضًوا منها. وضّمت املجموعة أعضاًء من الجنسّيات السورّية والجزائرّية واملصرّية والل

حاد األوروبي، وذلك بين عامّي 2014 و2016. وفي حادثٍة منفصلة، ألقت الشرطة اإليطالّية القبض 
ّ
والتونسّية عملوا على تهريب ما يصل إلى 200 مهاجًرا أغلبهم من األصول السورّية من وإلى االت

ة في ظّل انتشار تقارير عن أّن املهرّبين يستخدمون بشكٍل متزايد البّحارة 
ّ
على شخصين من أوكرانيا في 7 سبتمبر، اّتهموا بمحاولة تهريب 50 باكستانّي إلى إيطاليا على متن زورق. ووقعت هذه الحادث

األوكرانيين لتوفير عبوٍر آمن للمهاجرين إلى أوروبا، وهي رحلة تصل تكلفتها إلى 8000 دوالر أمريكي.

انتقال وإعادة توطين
أعيد توطين 1202 شخًصا من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى أعضاء في االتحاد األوروبي في خلل شهر سبتمبر، ليصل بذلك عدد من أعيد توطينهم في خلل السنة األولى من تنفيذ برنامج إعادة 	 

ة إعادة التوطين التي بدأ تنفيذها في يوليو 2015. 
ّ
التوطين في االتحاد األوروبي إلى 5651 شخًصا. و حّتى تاريخه تّم توطين 10695 شخًصا من بين العدد املحّدد والذي يبلغ 22504 وذلك ضمن خط

وبين الفترة املمتدة من شهر يونيو إلى 27 سبتمبر، أعيد توطين 1071 سورًيا من تركيا في دوٍل في االتحاد األوروبي وذلك بحسب االتفاق املعقود بين الطرفين، ليبلغ عدد املعاد توطينهم ضمن هذا 
االتفاق إلى 1614. وفي حين تّم تحقيق تقّدٍم، أظهر تحليل أصدره مركز بيو لألبحاث أّن عدد طلبات اللجوء إلى أوروبا غير املعالجة املتراكمة يصل إلى أكثر من مليون طلٍب.

حدة
ّ
مة الدولّية للهجرة تنضّم إلى األمم املت

ّ
املنظ

جئين واملهاجرين عقدت في نيويورك. ووافقت الدول األعضاء في 	 
ّ

مة تابعة وذلك في خلل قّمة بشأن حركات النزوح الكبرى لل
ّ
مة الدولّية للهجرة إلى األمم املّتحدة كمنظ

ّ
في 19 سبتمبر، انضّمت املنظ

مة الدولّية للهجرة عقب انضمامها لألمم املّتحدة منظمة األمم املتحدة للهجرة.
ّ
مة الدولّية للهجرة باإلجماع على هذا االنضمام في شهر يونيو 2016. وأصبحت املنظ

ّ
املنظ

جئين واملهاجرين
ّ

حدة تعقد إجتماًعا عام رفيع املستوى معني بالل
ّ
الجمعّية العاّمة لألمم املت

 عضًوا إعلن نيويورك، 	 
ً
جئين واملهاجرين. وعند اختتام القّمة، اعتمدت 193 دولة

ّ
في 19 سبتمبر، عقدت الجمعّية العاّمة لألمم املّتحدة اجتماعها األّول رفيع املستوى املعني بحركات النزوح الكبرى لل

مة والشرعّية في خلل السنتين القادمتين. وقال أحد النّقاد بأّن اإلعلن 
ّ
 بذلك عن نّيٍة القادة العامليين السياسّية بتشارك املسؤولية وااللتزام بمناقشة اتفاٍق عالمّي حول الهجرة اآلمنة واملنظ

ً
معّبرة

هجة حول بعض القضايا، بما في ذلك إنهاء إعتقال األطفال املهاجرين.
ّ
فشل في الخروج ببيانات شديدة الل

حاد األوروبي ودول البحر األبيض املتوّسط
ّ
 القادة يجتمعون في قّمة الت

حاد األوروبي ودول البحر األبيض املتوّسط التي عقدت في أثينا والتي حضرها رؤساء دول وحكومات كّل من قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال واسبانيا في 	 
ّ
اختتمت فعاليات قّمة االت

9 سبتمبر. وتعّهدت الدول بمحاربة العنصرّية ورهاب األجانب والحرص على حماية الحدود الخارجّية من خلل عمليات مراقبة ممنهجة كما ومن خلل إنشاء وكالة خفر السواحل وحرس الحدود 
األوروبّية قبل نهاية العام.

الجزائر
ورشة عمل معنّية بمحاربة اإلتجار بالبشر تستهدف الصحافيين والعاملين في مجال اإلعلم 

م مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات والجريمة ورشة عمل محلّية إلذكاء الوعي معنية بمحاربة اإلتجار بالبشر على مدى يومين في شهر سبتمبر، استهدفت الصحفيين والعاملين في مجال اإلعلم 	 
ّ
نظ

ي اإلعلم من خللها اإلتجار بالبشر بطريقة دقيقة وموضوعّية وأخلقّية، 
ّ
في الجزائر. وكان هدف ورشة العمل رفع وعي املشاركين حول تعريف اإلتجار بالبشر وأشكاله، ومناقشة األساليب التي يغط

وتقديم ملحة عاّمة حول حملت إذكاء الوعي.

مصر
مأساة قارب رشيد

ا في البحر األبيض املتوّسط، فقد 202 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء حياتهم عندما غرق قاربهم قبالة الشاطئ املصري في 21 سبتمبر. ويقّدر أّن 450 شخًصا كانوا 	 
ً
 في خلل واحدٍة من أكثر الحوادث فتك

على متن القارب الذي كان متوّجًها إلى إيطاليا، وكان من بينهم الكثير من املصريين والسودانيين واإليريتريين والصوماليين. وألقت السلطات املصرّية القبض على 15 شخًصا بمن فيهم مالك القارب 
ة الوظائف، األمر الذي يلقي الضوء على الوضع االقتصادي الصعب 

ّ
وأعضاء الطاقم بعد أن أصدر الرئيس املصري أمًرا بمحاسبة املسؤولين عن الحادثة. وعزى الناجون أسباب رحيلهم إلى الفقر وقل

ه ُيجرى العمل على بناء مصانع ومصائد أسماك في املنطقة لثني األشخاص عن عبور البحر األبيض0
ّ
في مصر. وقال الرئيس املصري عبد الفتاح السي�سي إن

http://www.reuters.com/article/us-eu-budget-migration-idUSKCN11I1X9
http://www.africanews.com/2016/09/20/eu-announces-50bn-investment-in-africa-and-mediterranean-to-combat-migration/
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-germany-idUSKCN11W1FR
https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/leggeri-revamped-frontex-will-be-game-changer/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2971_en.htm
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-idUSKCN11Y1MB
http://www.eurojust.europa.eu/press/PressReleases/Pages/2016/2016-09-06.aspx
http://www.reuters.com/article/us-italy-migrants-smuggling-idUSKCN11D219
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3183_en.htmhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3183_en.htm
http://www.iom.int/news/summit-refugees-and-migrants-opens-iom-joins-united-nations
http://www.irinnews.org/news/2016/09/21/plenty-hype-no-new-ideas-un-migration-summit?utm_source=IRIN+-+the+inside+story+on+emergencies&utm_campaign=3f83813001-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_ENGLISH_MIGRATION&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-3f83813001-75439981
http://www.irinnews.org/opinion/2016/09/28/un-summit’s-hidden-cost-migrant-rights?utm_source=IRIN+-+the+inside+story+on+emergencies&utm_campaign=efa1ae68f4-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_ENGLISH_MIGRATION&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-efa1ae68f4-75439981
http://greece.greekreporter.com/2016/09/09/eu-mediterranean-summit-ends-with-pledge-for-unity-to-combat-xenophobia/
http://www.naftemporiki.gr/story/1145928/athens-declaration-of-the-1st-mediterranean-eu-countries-summit
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-egypt-idUKKCN11X1CL?il=0
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-egypt-idUKKCN11X1CL?il=0
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-egypt-idUSKCN11Y12V
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-egypt-idUSKCN11Y12V
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-egypt-sisi-idUSKCN11U0OD
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-egypt-sisi-idUSKCN11W1VG
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ليبيا

النيجر

املغرب

حوادث بحرّية 
جئون وطالبو اللجوء بعبور البحر األبيض املتوسط من الشاطئ 	 

ّ
يستمّر املهاجرون والل

يبي. ففي خلل شهر سبتمبر، أنقذ خفر السواحل الليبي 1948 شخًصا وانتشل 
ّ
الل

 منفصلة. وفي إحدى الحوادث التي وقعت في 28 سبتمبر، انتشل 
ً
 في 14 حادثة

ً
ة

ّ
27 جث

ة قبالة ساحل طبرق تعود بحسب ما أفيد ملصريين. 
ّ
يبي 18 جث

ّ
خفر السواحل الل

وتظهر هذه الحادثة أّن املصريين ينطلقون من مصر وأيًضا من شرق ليبيا. ونّفذ خفر 
السواحل عمليات بحث وإنقاذ واسعة النطاق في خلل هذا الشهر، أنقذ في خللها في 
5 سبتمبر 2700 شخًصا، في حين أوِصل 3400 شخًصا إلى الشواطئ اإليطالية في 10 

سبتمبر خلل نهاية األسبوع. 

تحديد هوّية مهاجرين ولجئين وطالبي لجوء
مة الدولّية للهجرة عبور 	 

ّ
 في خلل الفترة املمتدة بين 5 و25 سبتمبر، سّجلت املنظ

1805 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء في أربعة مناطق في ليبيا عبر 6 نقاط مراقبة تدفق، 
والتي هي نقاط عبوٍر أساسية تستخدم لتعّقب تحركات السكان النازحين. وتظهر 
مسوحات هذه النقاط أّن السودانيين واملصريين والنيجيريين هم أكثر الجنسيات 

املحّددة. وبصورة شاملة، تعّد ليبيا الوجهة املفضلة ملعظم املستجيبين، تليها 
أملانيا وإيطاليا. وكانت ليبيا الوجهة املفّضلة للمصريين والسودانيين، في حين فّضل 

اللجئون والعائدون املالييون 
جئين املاليين املسجلين في املنطقة إلى 134814، 	 

ّ
حّتى 30 سبتمبر، وصل عدد الل

ما يدّل على عدم تسجيل أّي تغيير يذكر في األرقام املسّجلة في شهر أغسطس. ومن 
بين هؤالء يعيش 60792 في النيجر )45%(؛ 41798 في موريتانيا )31%(؛ و32224 

في بوركينا فاسو )23,7%(. وارتفع عدد اللجئين املاليين العائدين بشكٍل بسيط من 
24843 في نهاية شهر أغسطس إلى 24934 في نهاية شهر سبتمبر. باإلضافة إلى ذلك، 

ّدمت املساعدة للعودة الطوعية إلى 83 مالًيا في خلل هذا الشهر.
ُ
ق

املساعدة على العودة الطوعية
مت خدمات املساعدة على العودة 	  ِدّ

ُ
 سجلت مراكز عبور املنظمة الدولية للهجرة في النيجر 70 مهاجًرا جديًدا يطلبون املساعدة على العودة الطوعية بين 7 و21 سبتمبر. باإلضافة إلى ذلك، ق

الطوعية إلى 184 مهاجًرا معظمهم عادوا إلى السنغال والكاميرون ومالي وغينيا وساحل العاج.

املغادرة من املغرب
 في 16 سبتمبر، تّم إنقاذ 177 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء يتحّدرون من دول جنوب 	 

سّجل أي 
ُ
الصحراء الكبرى، من بينهم 8 قّصر، قبالة الشاطئ اإلسباني الجنوبّي. ولم ت

حاالت وفاة على طريق األبيض املتوسط الغربي في خلل هذا الشهر.

مهاجرون يحصلون على اإلقامة
 يصادف هذا الشهر مرور ثلث سنوات على إطلق املغرب لسياسة الهجرة الجديدة. 	 

وكان ما يقّدر بـ 23000 مهاجٍر قد حصلوا على إقامة شرعّية في خلل هذه الفترة، األمر 
نهم من دخول سوق العمل والوصول إلى الخدمات األساسّية على غرار الرعاية 

ّ
الذي مك

الصحية والتعليم. وكانت أعطيت املوافقة على 85% من بين 27649 طلًبا مقّدًما. وأتت 
معظم هذه الطلبات من مواطنين من سوريا والسنغال والكونغو.

النيجيريون أملانيا والبلدان األوروبية األخرى. وتظهر هذه النتائح بأّن ليبيا ال زالت مصدر 
جذٍب للباحثين عن فرٍص اقتصادّية.

عودة طوعّية
، إلى النيجر 	 

ً
 و39 طفل

ً
ا عالًقا، من بينهم 76 امرأة في 6 سبتمبر، أعيد 171 مهاجًرا نيجريًّ

مة الدولّية للهجرة من جنوب ليبيا. 
ّ
متها املنظ

ّ
في أّول رحلة إعادة توطين إنسانّية نظ

مة الدولّية للهجرة أيًضا 159 مواطًنا من بوركينا فاسو في 20 سبتمبر، 
ّ
وأعادت املنظ

، وتسعة أطفاٍل وأربعة رّضع. 
ً
من بينهم 13 امرأة

تدريبات وورش عمل
مة الدولّية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجئين ورشة عمل 	 

ّ
عقدت املنظ

إقليمّية في 21 و22 سبتمبر تحت عنوان "تعزيز الحماية البحرية في منطقة جنوبي البحر 
األبيض املتوسط" في تونس بهدف التطرق للتحديات األمنية واإلنسانية في عرض البحر 

واملمارسات والقضايا الناشئة في عمليات الكشف والبحث واإلنقاذ واإليصال إلى بّر 
األمان. وعقدت مفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجئين تدريًبا دام لثلثة أيام من 26 
إلى 28 سبتمبر حول قانون اللجئين الدولي لعشرين مسؤول ليبّي منخرطين في حماية 

 لتشارك املعلومات حول قانون اللجئين ومناقشة وضع 
ً
اللجئين. وكان التدريب مناسبة

اللجئين في ليبيا.

التحاد األوروبي يرفع من الدعم املالي املخّصص ملالي 
 تّم اإلعلن في 29 سبتمبر عن أّن االتحاد األوروبي سيرفع الدعم املالي املخّصص ملالي، 	 

ز على تحسين األمن 
ّ
بعد املوافقة على مشاريع تصل قيمتها إلى 67 مليون يورو ترك

الغذائي والتعليم والتنمية املحلّية. وبصفتها واحدة من الدول الحائزة على األولوّية على 
الئحة إطار عمل الشراكة حول الهجرة، ستحصل مالي على 91.5 مليون يورو إلدارة 
الهجرة بشكٍل أفضل من خلل حماية املهاجرين وضمان عودتهم وإعادة إدماجهم.

مصر تعّزز إدارة الهجرة 
خذت الحكومة املصرّية تدابير 	 

ّ
 في حين تستمّر حركات املغادرة من مصر إلى أوروبا، ات

عّدة ملنع الهجرة غير النظامية. ففي 17 أكتوبر، أقّر البرملان املصري قانوًنا مفصلًيا 
ملحاربة التهريب، يجّرم تهريب املهاجرين ويفرض عقوبات بالسجن أو غرامات على 

املذنبين، بمن فيهم السماسرة والوسطاء. ويفرض القانون أيًضا عقوبات بالسجن على 
مت نشاطات 

ّ
ظ

ُ
الذين يسهلون رحلة املهاجرين املهَربين عبر توفير املأوى واملواصلت. ون

لبناء القدرة بهدف تعزيز األمن على نقاط الدخول والخروج. وكانت الحكومة املصرية 
متا من 18 إلى 22 سبتمبر تدريًبا للمسؤولين الحكوميين 

ّ
واملنظمة الدولية للهجرة نظ

حول إجراءات مراقبة جوازات السفر.

 اعتقال مهاجرين ولجئين وطالبي لجوء
فيد عن اعتقال 874 أجنبًيا، من بينهم طالبي لجوء والجئين، عند محاولتهم املغادرة 	 

ُ
 أ

 
ً
بصورة غير نظامية عبر البحر من الشاطئ املصري الشمالي، وذلك ضمن 13 حادثة
منفصلة، فيكون بذلك عدد املعتقلين في العام 2016 قد وصل إلى 4980 شخًصا 

 غير مصحوبين بذويهم أو 
ً

ضمن 120 حادثة. وكان من بين هؤالء املعتقلين 70 طفل
منفصلين عن ذويهم، ليكون بذلك عدد املعتقلين منهم لهذه السنة قد وصل إلى 440 

ا في عدد األطفال املعتقلين في العام 2016 
ً
. وتظهر هذه األرقام ارتفاًعا ملحوظ

ً
طفل

ل األطفال غير املصحوبين بذويهم أو 
ّ
 مع العام 2015. وحّتى 30 سبتمبر، شك

ً
مقارنة

 املعتقلين، في حين كانت هذه 
ً

املنفصلون عن ذويهم 54% من مجموع الـ 882 طفل
 اعتقلوا في العام 2015. أّما عدد األجانب املعتقلين في 

ً
النسبة 26% من أصل 543 طفل

العام 2016 فيظهر ارتفاًعا نسبته 63%عن الفترة نفسها من العام املا�سي حين اعتقل 
3057 شخًصا.

إّن معظم املعتقلين من الجنسيات األجنبية على الشاطئ املصري الشمالّي في العام 	 
2016 هم من السودانيين والصوماليين، يليهم اإليريتريون ومواطنون من جزر القمر. 
وكان 51 % من املعتقلين في العام 2016 من اللجئين أو طالبي اللجوء املسجلين لدى 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجئين. ومن بين املعتقلين األجانب جميًعا في العام 

2016، أطلق سراح 2771 شخًصا، وتّم ترحيل 1559 شخًصا من غير املسجلين لدى 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجئين.

محاولت هجرة غير شرعّية 	
تستمّر السلطات املصرّية باعتقال الذين يحاولون عبور البحر األبيض املتوسط 	 

بطريقٍة غير نظامية. ففي 7 سبتمبر، اعتقلت الشرطة املصرّية 152 شخًصا، معظمهم 
من الصومال والسودان وجزر القمر، عقب محاولتهم عبور األبيض املتوسط إلى 
إيطاليا. وفي 10 سبتمبر اعتقل 155 شخًصا آخرين من بينهم 144 مصرًيا في ظّل 

ظروٍف مشابهة. وفي خلل األّيام التالية، أحبطت القّوات البحرّية املصرّية محاولة 
مغادرة قاربي صيد كانا يحملن ما مجموعه 440 شخًصا من الشاطئ الشمالي. 

باإلضافة إلى ذلك، أعلنت الشرطة املصرية في 28 سبتمبر عن اعتقال 23 شخًصا 
ا وبحًرا. متهمين بتهريب املهاجرين برًّ

مالي

املغرب تعمل مع حكوماٍت أوروبّية لردع الهجرة غير النظامية
 في 6 سبتمبر، زار وزير الخارجّية السويدي املغرب في محاولٍة منه لتسريع عملّية إعادة 	 

األطفال املغاربة غير املصحوبين بذويهم املقيمين في السودان والذي يقّدر عددهم 
مسات 

ّ
بـ 800 طفٍل. وضمن اتفاق السماح بالدخول مجدًدا الذي ُوضعت عليه الل

األخيرة في شهر مايو، وافقت املغرب على استعادة األطفال غير املصحوبين بذويهم. 
وحّتى حينه، طلب من 225 قاصًرا املغادرة من دون أن يعرف بعد عدد العائدين املقّرر. 

ودخلت املغرب أيًضا في محادثاٍت مع أملانيا لتسريع عملّية إعادة التوطين والحّد من 
تدفق املهاجرين غير النظاميين وال سيما من الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Libya-Migration-Update-and-Assistance-October1.pdf
http://english.alarabiya.net/en/News/world/2016/09/11/3-400-migrants-rescued-over-weekend-Italian-Coastguard.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/the-latest-small-percentage-of-europes-migrants-relocated/2016/09/05/35435544-7365-11e6-9781-49e591781754_story.html?utm_term=.8432f56595e0
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Europe-Mediterranean-Migration-Response-Sitrep-22-September-2016.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Europe-Mediterranean-Migration-Response-Sitrep-22-September-2016.pdf
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-spain-idUKKCN11C29W
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://northafricapost.com/14042-23000-migrants-receive-legal-residency-status-morocco.html
http://northafricapost.com/14042-23000-migrants-receive-legal-residency-status-morocco.html
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Europe-Mediterranean-Migration-Response-Sitrep-22-September-2016.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Europe-Mediterranean-Migration-Response-Sitrep-22-September-2016.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/IOM-Europe-Mediterranean-Migration-Response-Sitrep-22-September-2016.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IP-16-3210_EN.pdf
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-egypt-idUSKBN12H1QK
http://www.iom.int/news/iom-egypt-train-frontline-immigration-officers-passport-examination
http://www.egyptindependent.com/news/illegal-migration-attempt-152-african-nationals-thwarted
http://www.egyptindependent.com/news/illegal-migration-attempt-152-african-nationals-thwarted
http://allafrica.com/stories/201609100412.html
http://allafrica.com/stories/201609100412.html
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/243951/Egypt/Politics-/Egypt’s-navy-foils-irregular-immigration-attempt-o.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/243951/Egypt/Politics-/Egypt’s-navy-foils-irregular-immigration-attempt-o.aspx
http://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/244786/Egypt/Politics-/Egypt-arrests--people-traffickers-near-scene-of-su.aspx
https://euobserver.com/nordic/134970
http://northafricapost.com/14361-morocco-germany-step-cooperation-countering-illegal-immigration.html
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اليونان

السودان

التدفقات من النيجر تستمّر في النخفاض
جوء النيجر في هذا الشهر. وبحسب 	 

ّ
جئين وطالبي الل

ّ
َعَبر عدد أقّل من املهاجرين والل

مصفوفة تعّقب النزوح التابعة للمنظمة الدولّية للهجرة، انخفضت تدفقات املغادرة 
نحو الجزائر ونيجيريا بنسبة 35.5% من 42081 شخًصا في شهر أغسطس إلى 27138 

شخًصا في شهر سبتمبر. وتباطأت أيضأ تدفقات الوصول حيث انخفضت األعداد 
من 15631 شخًصا في شهر أغسطس إلى 8803 شخًصا في شهر سبتمبر. وتعود هذه 

التغييرات بشكٍل جزئي إلى العمليات التي نفذتها الحكومية النيجيرية في أغاديس والتي 
تهدف إلى الحّد من الهجرة غير النظامية ملهاجري الجماعة االقتصادية لدول غرب 

 أّن مصفوفة تعّقب النزوح 
ّ

أفريقيا إلى الجزائر وليبيا من دون حمل أّي أوراق ثبوتية. إال
تظهر أّن األشخاص يتفادون نقاط العبور في منطقة أغاديس. وبالنسبة لألشخاص 
 من النيجر، تبقى ليبيا وجهتهم املفضلة، علًما بأّن أكثر من يعبر من 

ً
املتوجهين شماال

أغاديس إلى القطرون في ليبيا هم من النيجر ونيجيريا وغامبيا.

نازحون يعودون إلى أراضيهم الزراعية في جنوب دارفور
 أعلن محافظ جنوب دارفور في 15 سبتمبر عودة 113 شخًصا إلى أراضيهم الزراعية 	 

في منطقة شاتاي بعد أن حّررت ممتلكاتهم من واضعي اليد. وكان األشخاص النازحون 
الذين يريدون العودة إلى منازلهم قد رفعوا عدًدا من الشكاوى في األسابيع املاضية.

تة لألطفال النازحين في شمال دارفور
ّ
املوافقة على صفوف مؤق

ا مؤقًتا لألطفال 	  وافقت الحكومة السودانية في أوائل شهر سبتمبر على بناء 68 صفًّ
ا من جبل مرة 

ً
 نازحين حديث

ً
النازحين في شمال دارفور، إذ هنالك حالًيا 3400 طفل

بحاجة ملرافق تعليم في سورتوني، وهو مخّيم يقيم فيه حالًيا حوالى 21500 شخٍص.

التحاد األوروبي ينفي توفير الدعم لقّوات الدعم السريع السودانّية
 لقّوات الدعم السريع 	 

ً
فيد بأّن االتحاد األوروبي نفى اّدعاءات بأن يكون قد منح أمواال

ُ
أ

السودانّية التي نشرتها السلطات السودانّية بهدف االستجابة ملخاوف الحكومة حول 
تهريب األشخاص واملخدرات. وشّدد االتحاد األوروبي في بياٍن له على أّن املساعدة 
مات غير حكومّية. 

ّ
املقّدمة للبلد ال تمنح عبر الحكومة بل توّزع لوكاالت دولية ومنظ

فيد بأّن قّوات الدعم السريع قد أوقفت منذ إنشائها في شهر يونيو 2015 مئات 
ُ
وكان أ

املهاجرين واللجئين وطالبي اللجوء وهم يحاولون عبور الحدود نحو مصر وليبيا.

قات الوافدين واملغادرين
ّ
النيجر: تدف

تونس

تحركات املهاجرين واللجئين وطالبي اللجوء الداخلّية
 تظهر مسوحات مستمرة أجراها مركز الهجرة املختلطة في تونس بين 29 مارس و28 	 

سبتمبر أّن أغلبية )59%( املستجبين من املهاجرين واللجئين وطالبي اللجوء ينوون 
البقاء في تونس، في حين سيكمل 19% منهم رحلتهم إلى أوروبا، بينما يرغب 20% منهم في 

العودة إلى بلدهم األم. وعزى الـ 38% من الذين ال يريدون البقاء السبب لشّح الفرص 
االقتصادّية واألوضاع املتردّية في تونس. ومن بين الذين يرغبون في البقاء في تونس، 

عّبر 18% عن عدم رضاهم عن الوضع بسبب صعوبة الظروف على غرار الفرص 
االقتصادّية القليلة، باإلضافة إلى العنصرّية والتمييز. أّما نسبة الـ 41% الراضين عن 

 وأنشأوا شبكة علقاٍت اجتماعّية.
ً

وضعهم فوجدوا عمل

التحاد األوروبي يسعى إلى تعزيز التعاون مع تونس حول الهجرة
علن في 29 ســبتمبر أّن املفاوضات حول تســهيل منح تأشــيرات الســفر واتفاقات 	 
ُ
أ

الســماح بالدخــول مجــدًدا ضمــن إطــار عمــل الشــراكة حــول التنقــل بيــن تونــس واالتحــاد 
األوروبــي ســتبدأ فــي 12 أكتوبــر. وعّبــر االتحــاد األوروبــي عــن التزامــه بتعزيــز هــذه 

الشــراكات مــع تونــس مــن أجــل تعزيــز التنميــة االجتماعّيــة االقتصادّيــة والتعــاون حــول 
إدارة الحــدود واملســاعدة علــى وضــع سياســة خاّصــة بالهجــرة واللجــوء بهــدف التطــّرق 

لألســباب الجذريــة للهجــرة.

 انخفاض عدد الوافدين إلى اليونان 
شهد شهر سبتمبر وصول 3080 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء عبر البحر إلى اليونان، 	 

 بشهر أغسطس )3447(. وفقد 27 شخًصا 
ً
ل انخفاًضا نسبته 10.6% مقارنة

ّ
ما يشك

 بثلثة أشخاص في 
ً
حياتهم على طريق البحر املتوسط الشرقي في سبتمبر، مقارنة

أغسطس. وكان العدد األكبر من الجنسيات التي وصلت في سبتمبر هي السورية 
)28%(، والباكستانية )17%(، والعراقية )16%(، واألفغانية )16%( والجزائرية )%17(. 

وفي حين كان أغلب الوافدين في شهر سبتمبر من الرجال )54.4%(، من اللفت للنتباه 
 تفوق عدد النساء بـ %18.

ً
لين نسبة

ّ
أّن 27.6% هم من األطفال، مشك

البلدان األصلية ملهاجرين ولجئين وطالبي لجوء تّم تحديدهم 
ا*، سبتمبر  2016

ً
حديث

أعداد الوافدين عبر البحر إلى اليونان
 يوليو- سبتمبر 2016
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أفغانستان
16%

العراق
16%

باكستان
17%

سوریا
28%

الجزائر
7%

بلدان أخرى
16%

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NIGER_IOM_FMP_September_2016_EN.pdf
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/south-darfur-displaced-return-to-shattai-farms
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/new-classrooms-approved-in-sortony-camp-darfur
http://www.sudantribune.com/spip.php?article60147
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/10/Survey-Snapshot-Tunisia-September-.pdf
https://www.neweurope.eu/press-release/questions-and-answers-supporting-tunisias-transition-a-strategic-priority-for-the-eu/
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean


عودة بموجب التفاق املعقود بين تركيا والتحاد األوروبي 
تستمر عودة املهاجرين غير النظاميين من اليونان إلى تركيا بموجب االتفاق املعقود 	 

بين تركيا واالتحاد األوروبي. ففي الفترة املمتدة بين 15 يونيو و28 سبتمبر، أعيد 
116 شخًصا من بينهم 22 سورًيا إلى تركيا، ليصل بذلك عدد العائدين بموجب 
اتفاق شهر مارس إلى 578. وكان مواطنون من باكستان والجزائر ومصر واملغرب 
واليمن والعراق ولبنان وفلسطين من بين العائدين. وفي حين حّد االتفاق بشكٍل 

ه حّول مجددا الجزر 
ّ
 أّن انتقاداٍت طالته ألن

ّ
فعال من عدد الوافدين إلى اليونان، إال

ر على االقتصاد املحلي واألمن 
ّ
الواقعة على بحر إيجة إلى "مراكز احتجاز"، مما يؤث

والتناغم االجتماعي بحسب ما أفاد به أحد رؤساء البلديات املحليين. باإلضافة إلى 
ذلك، استخلص تقرير أصدره مركز التنمية ملا وراء البحار أّن 60% من املهاجرين 

واللجئين وطالبي اللجوء يجبرون حالًيا على سلوك طرق أكثر خطًرا وخفاًء بسبب 
االتفاق املعقود بين االتحاد األوروبي وتركيا وإقفال الحدود.

اندلع حريق في مركز استقبال موريا
اندلع حريٌق كبير في مركز استقبال موريا في جزيرة ليسبوس في 19 سبتمبر بعد 	 

ا أضراًرا في الخيم و50 وحدة سكنية للجئين 
ً
أن دار اشتباك بين املقيمين محدث

تابعة ملفوضية األمم املتحدة لشؤون اللجئين. وفي حين لم تسّجل أي إصابات في 

األرواح، جرح 30 شخًصا وأجبر اآلالف على مغادرة املوقع. ونقل 95 قاصًرا غير 
مصحوبين بذويهم إلى مركز استقبال آخر قريب. ولم يتم تحديد سبب الحريق 

إال أن الحادثة وقعت على خلفية شعور بعدم اليقين واإلحباط بسبب املعالجة 
البطيئة لطلبات اللجوء واألوضاع الرديئة في املخيمات.

املفوضية األوروبية توافق على تمويل لتحسين أوضاع املخيمات
ق األوضاع الصعبة في املخيمات في اليونان بالظهور وهي 	 

ّ
تستمر تقارير توث

تصف خدمات الرعاية الصحية املحدودة وغياب األمن ومعدالت تجارة الجنس 
املرتفعة. وتّم لفت االنتباه إلى أوضاع القّصر غير املصحوبين بذويهم واملعتقلين 

في مراكز اعتقال متدنية املستوى في اليونان. وفي خلل األشهر الستة األولى 
 غير مصحوب بذويه. وبحسب منظمة 

ً
من العام 2016، اعُتقل 161 طفل

هيومن رايتس ووتش، تنتهك هذه االعتقاالت وظروف االعتقال القانون الدولي. 
وحاججت السلطات بأن البديل عن االعتقال، أي امللجئ الخاصة باألطفال، 

غير موجود. وفي ظل هذه التحديات، وافقت املفوضية األوروبية على تمويل 
تبلغ قيمته 115 مليون يورو سُيمنح للمنظمات اإلنسانية في اليونان لتحسين 

األوضاع املعيشية للمهاجرين واللجئين وطالبي اللجوء.

إيطاليا

انخفاض في أعداد الوافدين، وارتفاع عدد الوفيات على الطريق املتوسط 
باألبيض املتوسط

بقيت أعداد الوافدين عبر البحر إلى إيطاليا في العام 2016 مشابهة للعام 2015. ففي 	 
شهر سبتمبر من هذا العام، وصل 16792 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء بحًرا إلى إيطاليا، 

مسجلين انخفاضا نسبته 21.1% عن شهر أغسطس )21294(. وبرغم االنخفاض 
في الوافدين من أغسطس إلى سبتمبر، ارتفعت نسبة الوفيات على طريق األبيض 
املتوسط الوسطية بنسبة تفوق 700% من 40 في شهر أغسطس إلى 341 في شهر 

سبتمبر.

ة إعادة التوزيع
ّ
املوافقة على خط

ة إعادة توزيع طالبي اللجوء على 	 
ّ
في 6 سبتمبر، وافق وزير الداخلية اإليطالي على خط

املدن اإليطالية. وبموجب الخطة، سيوّزع 2.5 شخًصا على كّل 1000 مقيم، في حين 
ستحصل املدن الكبرى على 1.5 شخًصا لكّل 1000 مقيم. وفي بداية شهر سبتمبر، 

استقبل نظام االستقبال اإليطالي 151.000 مهاجٍر والجئ وطالب لجوء يقيم معظمهم 
تة.

ّ
في مباٍن مؤق

انتقاد إيطاليا لرفضها معظم طلبات اللجوء
انتقدت املجموعة الحقوقية "أطباء من أجل حقوق اإلنسان" إيطاليا بعد رفضها أكثر 	 

 
ً
من 60% من طلبات اللجوء في خلل األشهر الثمانية األولى من العام 2016، مقارنة

بـ 58% في العام 2015 و39% في العام 2014 بحسب دراسة أصدرتها املجموعة. 
ا عن 

ً
وغادر معظم الوافدين األفريقيين الذين أجريت معهم مقابلت بلدانهم األم بحث

الحماية.

محاكمة مهّرب أشخاص مشتبه به
 من إيريتريا متهم بإدارة شبكة تهريب 	 

ً
أعلن قاٍض في صقلية في سبتمبر بأّن رجل

أشخاص سيحاكم في باليرمو في صقلية في شهر نوفمبر. وكان ألقي القبض عليه في 
م إلى إيطاليا، إال أّن عائلته وأصدقاؤه يزعمون بأّن الشرطة 

ّ
شهر مايو في السودان وُسل

البريطانية واإليطالية أخطأت في تحديد هوية الرجل.

 الوافدون عبر البحر إلى إيطاليا
يوليو- سبتمبر 2016
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 أوراق بحثية تهمك

"ملاذا تبقيني هنا؟" – هيومن رايتس ووتش
تقّدم منظمة هيومن رايتس ووتش نتائج بحٍث أجرته في البر الرئي�سي في اليونان بين 27 يونيو و6 يوليو، موثقين املشاكل التي تشوب اعتقال القصر غير املصحوبين بذويهم لدى 

الشرطة.

صغار يف السن كثريو التنّقل – أمانة الهجرة املختلطة اإلقليمية
 تقرير حول األطفال والشباب ضمن تدفقات الهجرة املختلطة من وإلى دول القرن األفريقي.

التأثريات االجتامعية االقتصادية الطويلة األمد لهجرة العودة التي تسببها األزمة عىل دول املنشأ – روبتيل نيجاي بايلي
 تقييم عام حول التأثيرات االجتماعية االقتصادية الطويلة األمد لهجرة العودة التي تسببها األزمة على دول املنشأ في خلل مرحلة ما بعد األزمة.

مهاجرون يف دول تشهد أزمة- نتائج ناشئة: دراسة مقارنة لسّت حاالت أزمات – ميغين هيندو، روبتيل نيجاي بايلي، أليساندرا برافي
 يقّدم هذا التقرير النتائج الناشئة من البحث حول املهاجرين في ست دول تشهد أزمات، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى وساحل العاج ولبنان وليبيا وجنوب أفريقيا وتيلندا. 

دول مستدامة: الهجرة الداخلية والوظائف وخطة التنمية املستدامة لعام 2030 – معهد التنمية ملا وراء البحار
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https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/news_corner/migration/com_2016_634_f1_other_act_863309.pdf
http://www.irinnews.org/news/2016/09/26/giant-refugee-holding-cells-aegean?utm_source=IRIN+-+the+inside+story+on+emergencies&utm_campaign=03274fb9dd-RSS_EMAIL_CAMPAIGN_ENGLISH_MIGRATION&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-03274fb9dd-75439981
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-fences-failing-to-stop-asylum-seekers-arriving-in-europe-as-migrants-take-more-covert-a7310026.html
https://newsthatmoves.org/en/fire-at-moria-thousands-of-refugees-flee/
http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/9/57e0fbfc4/fire-reception-site-lesvos-island-greece.html
http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/9/57e0fbfc4/fire-reception-site-lesvos-island-greece.html
https://www.hrw.org/news/2016/09/21/greece-refugee-camp-destroyed-fire
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/06/prisoners-of-europe-the-everyday-humiliation-of-refugees-stuck-in-greece-migration
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/09/conditions-for-greeces-migrant-children-shocking-says-human-rights-watch
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/09/conditions-for-greeces-migrant-children-shocking-says-human-rights-watch
https://www.neweurope.eu/article/eu-announces-new-e115-million-refugees-greece/
https://www.neweurope.eu/article/eu-announces-new-e115-million-refugees-greece/
http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/politics/2016/09/07/migrants-italian-governement-approves-distribution-plan_c9447eed-d0d1-47f1-8ff6-f1dba3ae5612.html
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-asylum-idUSKCN11J1WR
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-smuggler-idUSKCN11R1ZW
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/greece0916_web.pdf
https://www.imi.ox.ac.uk/news/to-have-and-have-not-international-migration-poverty-and-inequality-in-algeria
http://www.regionalmms.org/images/ResearchInitiatives/Young%20and%20on%20the%20Move%20Sep%202016.pdf
http://www.icmpd.org/fileadmin/user_upload/BRIEF_Long_Term_Implications_final__2_.pdf
http://www.icmpd.org/fileadmin/ICMPD-Website/MICIC/Comparative_Results/MICIC_Emerging_Findings_Report2016.pdf
https://www.odi.org/publications/10576-sustainable-cities-internal-migration-jobs-and-2030-agenda-sustainable-development
https://www.odi.org/publications/10576-sustainable-cities-internal-migration-jobs-and-2030-agenda-sustainable-development
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يف عرض البحر: تحديات السياسات التي تواجه اإلنقاذ والتدخل واالستجابة الطويلة األمد للهجرة البحرية– كاثلين نيوليند وآخرين
 يقّدم هذا البحث استجابة السياسات للوافدين غير النظاميين عبر البحر على الصعد اإلقليمية والوطنية والدولية مع دراسة حاالت في خمس بقع عاملية ساخنة.

معتقل بعيًدا عن سيادة الوطن: وضع مفهوم لتدخل الجهات الفاعلة غري الرسمية يف االعتقاالت املتعلقة بالهجرة – مايكل فلين
تقترح هذه الورقة إطار عمل تحليلي يساعد على تقييم تطور اعتقال املهاجرين وتأثير تدخل الجهات الفاعلة غير الحكومية في هذه املمارسة على حقوق املهاجرين وطالبي اللجوء.

الحامية عرب التنقل: فتح قنوات العمل والدراسة لالجئني – كايتي لونغ وساره روزنغارتنر
 يقترح هذا التقرير خطوات يمكن لواضعي السياسات اعتمادها لفتح فرص هجرة للجئين من خلل قنوات العمل والدراسة.

 وسائط إعلمية تهمك

الهجرة مهمة 
 منصة على الويب تهدف إلى تغيير النقاش حول الهجرة عبر تقديم دروس ومواد تعليمية أخرى.

"ملجأ" – ريفوجيز ديبلي
فيلم قصير تم تصويره في مخيم يوناني في أواخر يوليو، يظهر التجارب التي عاشها أربعة مقيمين0

نظرة عن كثب حول إنقاذ الالجئني يف البحر األبيض املتوسط – ناشينول جيوغرافيك
 مقال مصور يغطي 15 ساعة من عمليات البحث واإلنقاذ على الطريق املتوسط باألبيض املتوسط.

يف مرحلة العبور: كولومبيا ريكوردز، أثينا – أوبن سوسايتي فاونديشنز
 معرض صور وثائقية تظهر استوديو كولومبيا ريكوردز املهجور في أثينا والذي يسكنه اآلن مهاجرون وضعوا اليد عليه.

 فعاليات قادمة
ورشة عمل دولية حول تهريب البرش– 6-8 أبريل 2017، جامعة تكساس

  يجتمع صناع القرار والباحثون في الهجرة غير النظامية في ورشة العمل الدولية الثانية حول تهريب البشر. تدعو ورشة العمل إلرسال املقترحات حول موضوع الهجرة غير النظامية 
وتسهيل تنقل البشر. يمكن إرسال امللخصات بحلول 15 نوفمبر.

أطفال يتنقلون: حوار املفوض السامي حول تحديات الحامية – 8 و9 ديسمبر 2017، جنيف
يهدف حوار املفوض السامي السنوي التاسع حول تحديات الحماية إلى توفير منتدى لتحليل مفصل ملخاطر الحماية املحددة التي يواجهها األطفال املتنقلون، وتعزيز نتائج الحماية 

امللموسة.

http://www.migrationpolicy.org/research/all-sea-policy-challenges-rescue-interception-and-long-term-response-maritime-migration
https://www.globaldetentionproject.org/detained-beyond-sovereign-conceptualizing-non-state-actor-involvement-immigration-detention
http://www.migrationpolicy.org/research/protection-through-mobility-opening-labor-and-study-migration-channels-refugees
http://migrationmatters.me/
http://migrationmatters.me/
https://www.imi.ox.ac.uk/news/to-have-and-have-not-international-migration-poverty-and-inequality-in-algeria
https://vimeo.com/183253562
http://news.nationalgeographic.com/2016/09/refugee-rescues-mediterranean-Africa-Europe/
https://www.opensocietyfoundations.org/moving-walls/23/transit-columbia-records-athens?utm_campaign=osftwacct&utm_source=t.co&utm_medium=referral
https://www.opensocietyfoundations.org/moving-walls/23/transit-columbia-records-athens?utm_campaign=osftwacct&utm_source=t.co&utm_medium=referral
http://www.migrationpolicycentre.eu/event/international-workshop-on-human-smuggling-6-7-8-april-2017-university-of-texas-at-el-paso-usa/
https://www.imi.ox.ac.uk/news/to-have-and-have-not-international-migration-poverty-and-inequality-in-algeria
http://www.unhcr.org/57b46e514.pdf
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