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  مركز الهجرة المختلطة
 نشرة التوّجهات

تقرير التوجهات الشهري
ليها  يغّظي توّجهات الهجرة من منطقة شمال إفريقيا وعبرها واإ

  نبذة عـــــامة

www.mixedmigrationhub.org
 تواصل معنا على

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

يعّد مركز الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا بمثابة الملتقى المعرفي اإلقليمي واألمانة 
التنفيذّية لفريق عمل الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا، والذي يتألف من المجلس 

الدنماركي لّلجئين، والمنّظمة الدولّية للهجرة، والمفوضّية السامّية لشؤون الّلجئين، 
وأمانة الهجرة المختلطة اإلقليمّية، ومنّظمة إنقاذ الطفولة، ومكتب األمم المّتحدة إلغاثة 
وتشغيل الّلجئين، ومكتب األمم المّتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة. ويعزز المركز 
المنهجّية القائمة على حقوق اإلنسان وذلك لضمان توفير الحماية أثناء انتقال األفراد 

من خلل جموٍع مختلطٍة إلى دول شمال أفريقيا وعبرها ومنها.  

نطاق العمل: تعمل هذه النشرة على توفير تغطيٍة شاملٍة الّتجاهات الهجرة المختلطة 
يطاليا. في كلٍّ من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب والنيجر والسودان وتونس واليونان واإ

تعريفات: في خلل صفحات هذه النشرة، سُتستخدم مصطلحات مثل المهاجر، 
والّلجئ، وطالب الّلجوء معًا للتعريف الجمعي لما تمّثله الهجرة المختلطة. وفي حالة 

أشار المصدر األصلّي إلى فئٍة بعينها، سيتم استخدام المصطلح ذا الصلة.
المصادر: ُيستعان بمجموعٍة من البيانات المستقاة من مصادر متعّددة، بما في ذلك 

األجهزة الحكومّية، المجتمع المدنّي، واإلعلم.

 ارتفاع في عدد الوافدين عبر البحر إلى اليونان
المغادرة من المغرب

المهّربون يخّفضون األسعار

 اعتقاالت على الحدود الّليبّية السودانّية

الناس يفّرون من العنف في وسط مالي

تدّفقات منخفضة في النيجر

األمطار تفاقم األوضاع في المخّيمات



 التوجهات
اإلقليمّية

حّدة التوّتر حول االتفاق بين االّتحاد األوروبي وتركيا تتراخى 
•  عّبر المسؤولون األتراك عن انزعاجهم من ترّدد االّتحاد األوروبي حيال إعفاء المواطنين األتراك من تأشيرة الدخول إلى الدول األوروبّية. وأتى هذا الترّدد بعد أن 

أعرب االّتحاد األوروبي عن مخاوف حول انتهاكات تركّية لحقوق اإلنسان، األمر الذي طرح تساؤالت حول استمرارّية االتفاق. ويبدو أّن حّدة المخاوف تراخت بعد 
التشاورات مع أنقرة في أوائل سبتمبر والتي أفضت إلى تفاهٍم مشترك حول االستمرار في تنفيذ هذا االتفاق والتخفيف من القيود المفروضة على المواطنين األتراك 

لناحية تأشيرات السفر.

ظروف معيشٍة صعبة لّلجئين في تركيا
ُتطرح الشكوك حول قدرة تركيا على توفير مساكن ملئمة لثلثة مليون الجٍئ مقيمين حالًيا داخل حدودها. والحظ ممّثل المجلس األوروبي الخاّص حول الهجرة   •
والمهاجرين في تقريٍر ُنشر في منتصف شهر آب/أغسطس أّن 20% من الّلجئين فقط استطاعوا إيجاد مأوى لهم في مخّيمات رسمّية. وأسف الممّثل الخاص 

الرتفاع نسبة عمالة األطفال وغياب التعليم الجّيد للّنازحين.

المهاجرون والّلجئون وطالبو الّلجوء مستمّرون بالبحث عن طرق ووجهات هجرٍة جديدة
شهدت كوستا ريكا وصول أكثر من 5،600 مهاجٍر والجٍئ وطالب لجوء بين 21 أبريل و3 أغسطس، مجهدين بشكٍل كبير قدرة الحكومة على االستجابة. ويشير    •

وجود األفارقة من ضمن تدّفقات الهجرة هذه إلى اتجاه الذين يتعاملون مع تدابير حدودّية أكثر صرامًة في أوروبا إلى تنويع وجهاتهم.

منّظمة إنقاذ الطفولة ُتطلق سفينة إنقاذ
نظًرا إلى األخطار المتزايدة التي يكتنفها عبور البحر األبيض المتوّسط، أعلنت منّظمة إنقاذ الطفولة في 24 أغسطس عن أّنها ستطلق سفينة بحٍث   •
نقاٍذ خاّصة بها. وبحسب المنّظمة، فإّن عدد األطفال الذين يعبرون البحر األبيض المتوّسط ارتفع بنسبة الثلثين منذ العام 2015، وكان 90% من  واإ

بين 15،000 طفٍل وصلوا إلى إيطاليا في العام 2016 غير مصحوبين بذويهم.

القادة األوروبيون يسعون إلى تشديد سياسات الهجرة
•  في خلل اجتماٍع للقادة األوروبيين في أغسطس، اقترحت المستشارة األلمانّية أنجيل ميركل أن يستنسخ اتفاق »الواحد مقابل واحد« المعقود بين االّتحاد األوروبين 

وتركيا وأن ينّفذ مع دول شمال أفريقيا لفرض سيطرٍة أكبر على تدّفقات الهجرة عبر البحر األبيض المتوّسط. ودعت ميركل الحًقا في خلل محادثات مع رئيس 
الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي إلى إعادة توطيٍن أكبر لطالبي الّلجوء الذين لم تُقبل طلباتهم، حيث أعرب رينزي عن عدم قدرة االّتحاد األوروبي على استقبال جميع 

المهاجرين.

أعضاء الجماعة االقتصادّية لدول غرب أفريقيا يجتمعون لمناقشة الهجرة وحرّية الحركة
اجتمع خبراء وممّثلون حكومييون من الجماعة االقتصادّية لدول غرب أفريقيا وموريتانيا، وكذلك ممّثلون عن االّتحاد األوروبي والمنّظمات الدولّية، في ساحل العاج   •

في 23 إلى 25 أغسطس لعقد الحوار السنوي حول الهجرة في غرب أفريقيا ومناقشة السياسة اإلقليمّية حول حرّية الحركة والهجرة. ووافق األعضاء على خّطة 
عمٍل مشتركة وعلى إنشاء لجنٍة توجيهّيٍة لمراقبة تطّور إدارة الهجرة في غرب أفريقيا.

الجزائر
النيجر والجزائر تناقشان جهوًدا مشتركة للتطّرق للهجرة غير الشرعّية

أظهرت مصفوفة المنّظمة الدولّية للهجرة لتعّقب النزوح وجود 2،832 مهاجًرا   •
والجًئا وطالب لجوٍء على طريق المغادرين من النيجر إلى الجزائر، وعدًدا أكبر 
من العائدين على طريق الهجرة عينها )4،849(. وأّدت تدّفقات الهجرة الحالّية 

بين البلدين إلى عقد مفاوضات ثنائّية، ففي 22 أغسطس، أظهرت تقاريٌر أّن 
حكومتّي النيجر والجزائر ناقشتا جهوًدا مشتركة للتطّرق للهجرة »غير الشرعية« 

واإلرهاب ووضع استراتيجّية دون وطنّية.

 مصر

محاوالت هجرة
أحبطت السلطات المصرّية محاوالت هجرة عّدة في شهر أغسطس. وأفاد   •

مصدٌر إعلمّي ليبي عن اعتقال السلطات المصرّية لـ 51 شخًصا في خلل 
محاولتهم عبور الحدود البرّية مع ليبيا في 8 أغسطس. وكان من بين مجموعة 
المهاجرين 9 سودانيين. وفي 21 أغسطس، أعلنت السودان عن أّن السلطات 

المصرّية ألقت القبض على 70 من مواطنيها عقب محاولتهم العبور إلى 
إسرائيل. وفي وقٍت الحٍق من الشهر عينه، أفادت تقارير بأّن حرس الحدود 

المصريين أحبطوا محاوالت هجرة غير شرعّية أقدم عليها 366 شخًصا على 
ساحل األبيض المتوّسط والحدود البرّية مع ليبيا. باإلضافة إلى ذلك، اعتقلت 
السلطات 146 شخًصا في 14 أغسطس و183 شخًصا في 17 أغسطس 

بعد محاولتهم عبور البحر األبيض المتوّسط إلى أوروبا.

اعتقال المهاجرين والّلجئين وطالبي الّلجوء
في خلل شهر أغسطس، أفادت تقاريٌر باعتقال 1،081 أجنبًيا، من بينهم   •

طالبو لجوٍء ومهاجرون، في خلل 20 حادثة مغادرٍة غير شرعّية عبر البحر 
من ساحل مصر الشمالّي، وبذلك يصل عدد المعتقلين في العام 2016 

إلى 4،106 معتقًل في خلل 107 حادثٍة منفصلة. وكان 80 طفًل غير 
مصحوبين بذويهم من بين المعتقلين في شهر أغسطس ، وبذلك يصل عدد 

األطفال غير المصحوبين بذويهم الذين اعتقلوا في خلل هذا العام إلى 370 
طفًل. ويفوق عدد المعتقلين في العام 2016 أعداد المعتقلين في العامين 

2015 و2014 والّلذان سجّل اعتقال 3،635 و6،063 شخًصا تباًعا. إّن 
معظم المعتقلين على الساحل الشرقّي في العام 2016 هم من السودانيين 
والصوماليين، يليهم اإليريتريون واألثيوبيون، في حين أّن نسبة 52% من 
المعتقلين هم من الّلجئين أو طالبي الّلجوء المسّجلين مع مفوضّية األمم 

المّتحدة لشؤون الّلجئين. ومن بين المعتقلين الـ 2،354 األجانب في خلل 
هذا العام، ُأفرج عن 1،100 شخًصا من غير المسّجلين مع مفوضّية األمم 

المّتحدة لشؤون الّلجئين وُعمل على ترحيلهم.

قاصر مصرّي يعبر البحر األبيض المتوّسط للحصول على مساعدة طبّية في 
إيطاليا

أثار صبيٌّ مصرّي يبلغ من العمر 13 عاًما جداًل واسًعا بعد أن دفع لمهّربين   •
لنقله عبر البحر األبيض المتوّسط إلى إيطاليا، سعًيا منه للحصول على علٍج 
طبّي لشقيقه المريض البالغ من العمر سبعة أعوام. وفي 18 أغسطس، أعلن 

رئيس الوزراء اإليطالّي عن استعداد مستشفًى في فلورنسا لتقديم العلج، إاّل أّن 
2المسؤولين المصريين حّثوا العائلة على الحصول على رعايٍة طبّية في مصر.
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مصر تدعو االّتحاد األوروبي إلى تعزيز جهودها لمحاربة الهجرة »غير 
الشرعّية«

قال مساعد وزير الخارجّية المصرّي في 30 أغسطس إّن االّتحاد األوروبي   •
لم يقّدم الدعم الكافي لمصر للتطّرق ألزمة المهاجرين والّلجئين، ذاكًرا أّن 

حرس الحدود المصريين أحبطوا محاوالت 5000 شخٍص عبور البحر األبيض 
المتوّسط في خلل الشهر المنصرم. ولّمح الوزير إلى أّن االّتفاق المعقود بين 

االّتحاد األوروبي وتركيا، باإلضافة إلى إغلق طريق البلقان، قد زادا الضغوط 
على مصر بصفتها دولة عبور.

ليبيا
حوادث بحرّية  

ُأنقذ آالف المهاجرين والّلجئين وطالبي الّلجوء قبالة الساحل الّليبي في خلل   •
شهر أغسطس. وانتشلت مهّمات البحث واإلنقاذ التي تنفّذها إيطاليا ودوٌل 
أوروبّية أخرى اآلالف إلى الشاطئ، وُأنقذ ما يقّدر بـ 13،000 شخًصا في 
خلل األسبوع األخير من شهر أغسطس وحده. وأنقذ خفر السواحل الّليبي 

388 شخًصا في خلل 6 حوادث منفصلة. وتبقى ليبيا نقطة االنطلق 
األساسّية للساعين للوصول إلى أوروبا من شمال أفريقيا. وفي خلل األشهر 

السبعة األولى من العام 2016، َعَبَر حوالى 77،000 شخًصا، من بينهم 
7000 طفٍل منفصلين عن ذويهم أو غير مصحوبين بذويهم، البحر األبيض 

المتوّسط.

المهّربون يخفّضون أسعار الرحلت
تستمّر الحوادث الخطيرة التي تقع على طريق األبيض المتوّسط الوسطّية    •

باستقطاب االهتمام حول قضّية التهريب، والتي ُيعزى تدهور الوضع األمني 
في ليبيا إلى انتشارها بشكٍل واسع. وتشير تقارير إلى أّن المهرّبين يستخدمون 
استراتيجيات أكثر خطورًة لزيادة األرباح إلى الحّد األقصى، بما في ذلك عبر 

إثقال القوارب بالمهاجرين أو إرسال أكثر من قارٍب في الوقت عينه، األمر 
الذي يصّعب التنسيق على مهّمات البحث واإلنقاذ. وتشير تقارير أيًضا إلى 
أّن المهربين خفّضوا أسعار الرحلت بسبب انخفاض سعر صرف العملة في 

السوق السوداء، وهم يطلبون اليوم 100 دوالٍر أمريكي مقابل الرحلة التي كانت 
تكلفتها السابقة 1000 دوالٍر أمريكي.

  القّوات البحرّية الّليبّية تخطئ قارب إنقاذ على أّنه سفينة تهريب
في 17 أغسطس، أطلقت مجموعة مسّلحة مجهولة الهوّية النار على قارٍب   •
تابٍع لمنّظمة أطباء بل حدود وهاجمته. وفي 30 أغسطس، ُأعلن عن أّن 

القّوات البحرّية الّليبّية اشتبهت بأّن السفينة مرتبطٌة بعملّية تهريب فأطلقت 
رصاصات تحذير بعد أن فشلت السفينة باالستجابة للتصاالت. وتستمّر ليبيا 
باإلعراب عن انزعاجها من تدّخل االّتحاد األوروبي عبر تسيير دوريات بحرّية 

في مياهها. وفي خلل مقابلٍة مع وسيلٍة إعلمّيٍة محلّيٍة في 21 أغسطس، 
قال متحّدٌث باسم القّوات البحرّية الّليبّية إّن المهّمة البحرّية »أوبريشن سوفيا« 

تستعمل ألغراض الدعاية السياسّية.
المهاجرون في ليبيا 

أظهر التقرير األخير الذي نشرته مصفوفة تعّقب النزوح وجود 276،957   •
أجنبًيا في ليبيا، أي بزيادٍة نسبتها 5% عن تقرير شهر يونيو 2016. وتتواجد 

نسبة 1.8% من هؤالء في المعتقلت. ويأتي معظم األجانب من التشاد ومصر 
والنيجر.

  العودة الطوعّية قي استمرار
•بعد زيارة ممّثلين من سبع سفارت دوٍل من غرب أفريقيا إلى معتقل صلح الدين 
في العاصمة طرابلس، طلب 330 من أصل 350 معتقًل من مواطني هذه الدول 
العودة الطوعّية إلى بلدانهم األّم. وفي 23 أغسطس، ُأعيد 241 مهاجًرا نيجيرّي، 

من بينهم 67 امرأًة، إلى بلدهم بشكٍل طوعّي من ليبيا.

ورشة عمل حول إنقاذ األرواح في عرض البحر في تونس
ُعقدت ورشة العمل الرابعة حول إنقاذ المهاجرين والّلجئين في عرض البحر   •

في العاصمة تونس في 29 إلى 31 أغسطس. وحضر ورشة العمل مشاركون 
من الهلل األحمر الّليبي وخفر السواحل ووزارة الداخلّية، باإلضافة إلى خبراء 

من مجلس الّلجئين الدنمركي والّلجنة الدولّية للصليب األحمر، وتطّرقت ورشة 
العمل للثغارات في القدرات ووضعت تدابير تشغيٍل موّحدة.

مالي
الّلجئون والعائدون المالييون

حّتى 31 أغسطس، وصل عدد الّلجئين الماليين إلى 134،811 الجًئا، أي   •
بارتفاٍع بسيط عن العدد المسّجل في نهاية شهر يوليو أال وهو 134،366 

الجًئا. ومن بين هؤالء، يقيم 60،792 في النيجر )45%(؛ و41،792 
في موريتانيا )31%(؛ و32،227 في بوركينا فاسو )23.9%(. وارتفع عدد 

العائدين الماليين من 23،582 في نهاية شهر يوليو إلى 24،843 حّتى نهاية 
أغسطس. وُقّدمت خدمات المساعدة على العودة الطوعّية من النيجر لـ 636 

الجًئا مالّي في خلل شهر أغسطس.
الناس يفّرون من العنف في وسط مالي

أّدى العنف المستمّر في وسط مالي إلى فرار المئات من الناس من المنطقة.   •
وبحلول منتصف شهر أغسطس، وصل 500 فوالني من البدو إلى مخّيم مبيرا 

في دولة موريتانيا المجاورة حيث تنازع منّظمات المساعدة لتوفير المساعدة لـ 
42،000 الجٍئ فّروا من مالي في العام 2012.
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المغرب
المغادرة من المغرب

في 17 أغسطس، ُأنقذ 50 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء من المغرب ودول   •
جنوب الصحراء قبالة الشاطئ اإلسبانّي. وتّم اعتراض 65 شخًصا آخرين قرابة 

مرفأ ألميريا اإلسباني في 31 أغسطس. وُسجلت 9 حاالت وفاة على طريق 
البحر األبيض المتوّسط الغربّية في خلل الشهر، ليصل بذلك عدد اإلصابات 

في األرواح على هذه الطريق في خلل العام 2016 إلى 61.

النيجر
تدفقات منخفضة عبر النيجر

•   تظهر األرقام التي قّدمتها مصفوفة المنّظمة الدولّية للهجرة لتعّقب النزوح أن 
أعداًدا أقّل من المهاجرين والّلجئين وطالبي الّلجوء يعبرون النيجر. وانخفضت 

تدّفقات المغادرين بنسبة 13.9% من 48،857 مغادًرا في شهر يوليو إلى 
42،088 مغادًرا في شهر أغسطس. وانخفضت أيًضا أعداد الوافدين من 
17،631 وافًدا في شهر يوليو إلى 15،812 وافًدا في شهر أغسطس. 

وتستمّر الطريق إلى ليبيا باعتلء قائمة الوجهات األكثر تفضيًل، حيث ُسّجل 
توّجه نسبة  93.3% من المغادرين إلى مدينة قاطرون في ليبيا. وأتى معظم 

ليها من نيجيريا والنيجر وغامبيا. المهاجرين على طريق الهجرة من ليبيا واإ

3

النيجر: تدّفقات الوافدين والمغادرين

48
,8

57

42
,0

88

17
,6

31

15
,8

12

و ی ل و ی غسطس أ
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السودان
اعتقاالت على الحدود الّليبّية

في 13 أغسطس، اعتقلت السلطات السودانّية 26 أجنبيًّا على خلفّية محاولتهم   •
عبور الحدود الشمالّية الغربّية إلى ليبيا. وبين 27 يونيو و16 أغسطس، أفيد 

باعتقال 816 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء، من بينهم 347 إيريتريًّا و130 
أثيوبيًّا و90 سودانيًّا. وتندرج هذه االعتقاالت ضمن الجهود المتزايدة للتضييق 
على الهجرة غير الشرعّية، حيث قالت السلطات السودانّية في الخرطوم إّنها 

تحمل العبء بالنيابة عن أوروبا.

المطر يفاقم األوضاع السيئة في المخّيمات
دّمرت األمطار الغزيرة والفيضانات مخّيمات النازحين في السودان وجنوب 

السودان. وأفادت شبكة أخباٍر محلّية بأّن مخّيم كالما في جنوب دارفور تحّول 

إلى »حّمام وحل«. وانتشرت الملريا والحمى التيفية واألمراض المنقولة بالمياه 
في مخّيم »يوسف باتيل« في جنوب السودان، والذي يقيم فيه حوالى 37،000 

الجٍئ سوادنّي من والية النيل األزرق.

فرنسا ترفض طلبات لجوء السودانيين
في أواخر شهر أغسطس، رفضت السلطات الفرنسّية منح الّلجوء لـ48 سودانيًّا   •

علقوا على الحدود اإليطالّية الفرنسّية. وبحسب التقارير، تواصلت السلطات 
اإليطالّية مع السفارة السودانّية للترتيب إلجراءات الترحيل. ويأتي هذا الترحيل 

عقب اتفاقات مثيرة للجدل عقدها االّتحاد األوروبي مع السودان للحّد من 
الهجرة غير الشرعّية.

تونس
إساءات واستغلل على طريق الهجرة

أظهرت نتائج مسوحات مركز الهجرة المختلطة التي نفّذت بين 29 مارس و1   •
سبتمبر في تونس أّن المهاجرين والّلجئين وطالبي الّلجوء قد اختبروا أو شهدوا 
أشكااًل عّدة من االستغلل واإلساءات في خلل رحلتهم. ووقع ما يقارب %70 

منهم ضحّية العنصرّية والتمييز؛ وواجه 27% االعتقال؛ وُأجبر 24% منهم 
على العمالة القسرّية، في حين أّن 20% منهم تعّرضوا للتجار. وقال %42 

منهم إّنهم ما كانوا ليسافروا لو علموا بالمخاطر.

تدريب ودعم للعائدين التونسيين
في وقٍت تسعى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي إلى الحّد من الهجرة   •

من دول شمال أفريقيا، ُنّفذ برنامج بإدارة المكتب الفرنسي للهجرة واإلدماج في 

تونس بهدف توفير التدريب والدعم للذين هم على استعداد للعودة إلى تونس 
من فرنسا. وتخّرج حوالى 500 شخٍص من هذا البرنامج منذ إنشائه في العام 
2009 في بلٍد أّدت نسبة البطالة المرتفعة فيه وقّلة الفرص االقتصادّية إلى 

تظاهرات ودفعت الكثيرين إلى التفكير في الهجرة.

 المدرسة الصيفّية الثانّية حول الهجرة في تونس
ُنّظمت المدرسة الصيفّية الثانّية حول الهجرة من 29 أغسطس إلى 3 سبتمبر   •

في جامعة قرطاج في العاصمة تونس، وشارك فيها 50 شخًصا من المجاالت 
األكاديمّية والمجتمع المدني والخدمة المدنّية. ورّكزت على العلقة بين الهجرة 

وأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها األمم المّتحدة.

اليونان
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األوضاع في المخّيمات وقابليات التأّثر
تتدهور أوضاع ما يقارب 57،000 مهاجٍر والجٍئ وطالب لجوء عالقين في   •
اليونان. ويقول العاملون في المجال اإلنسانّي إّن أعداًدا متزايدة منهم يلجأون 

إلى االشتغال بالجنس وتجارة المخدرات والتهريب، إذ تستهدف المافيات 
اليونانّية واأللبانّية هؤالء بشكٍل متزايد. وفي ظّل التوترات المستمرة، أعلنت 

اليونان في منتصف شهر أغسطس أّنها ستبني مرافق جديدة لنقل المهاجرين 
من المواقع المكتّظة.

 اليونان تشهد ارتفاًعا في أعداد الوافدين عبر البحر
وصل 3،447 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء عبر البحر إلى اليونان في شهر   •

أغسطس، مسجلين ارتفاًعا نسبته 79.5% عن األعداد التي سّجلها شهر يوليو 
)1،920(. وُسّجلت ثلث حاالت وفاة على طريق األبيض المتوّسط الشرقّية 

في خلل هذا الشهر، مقارنًة بـ 7 حاالت في شهر يوليو. وأشارت منّظمة إنقاذ 
الطفولة إلى أّن هذا االرتفاع في أعداد الوافدين قد يكون مرّده إلى انعدام األمن 

في أعقاب فشل اإلنقلب في تركيا، حيث وصل 460 شخًصا إلى الجزر 
اليونانّية من تركيا في 30 أغسطس وحده.

 تظاهرات بسبب تأّخر إجراءات الّلجوء
في 1 سبتمبر، اندلعت تظاهرات في أربعة مواقع في اليونان احتجاًجا على   •

التأخيرات المستمّرة في إجراءات الّلجوء، وتجّمع حوالى 500 شخٍص في 
سالونيك وهي ثاني أكبر مدينٍة في اليونان. وُقّدم 21،833 طلب لجوٍء إلى 

اليونان بين شهرّي يناير ويوليو 2016، وهو ارتفاٌع نسبته 264.8% عن عدد 
الطلبات المقّدم في الفترة عينها من العام السابق. وكان معظم مقّدمي الطلبات 

من السوريين والباكستانيين والعراقيين.

المساعدة على العودة الطوعّية
بين 27 يوليو و6 سبتمبر، طلب 2،759 من الوافدين الجدد إلى النيجر   •
خدمات المساعدة على العودة الطوعّية من مراكز العبور التابعة المنّظمة 

الدولّية للهجرة. وُقّدمت الخدمات لـ 833 مهاجًرا من بين هؤالء ليعودوا طوًعا 
إلى بلدانهم األم، وكانت غالبيتهم من غينيا والسنغال وغينيا بيساو وساحل 

العاج ومالي. باإلضافة إلى ذلك، وفي 6 سبتمبر، استقبلت المنّظمة الدولّية 
للهجرة في النيجر 171 مواطًنا من النيجر ُقّدمت لهم خدمات العودة الطوعّية 

من ليبيا.

فعاليات مرتبطة بالهجرة
في 13 و14 يوليو، أطلقت المنّظمة الدولّية للهجرة حملًة إعلمّيًة في أغاديز 
لتوعية المهاجرين والّلجئين وطالبي اللجوء والمجتمع المحلّي حول مخاطر 
الهجرة غير الشرعّية. وفي وقٍت الحٍق من الشهر، عقدت الوكالة الوطنّية 

لمحاربة اإلتجار بالبشر والمنّظمة الدولّية للهجرة ورشة عمل للمنّظمات 
الحكومّية وغير الحكومّية حول تحديد ضحايا اإلتجار بالبشر ومساعدتهم.

أعداد الوافدين عبر البحر إلى اليونان
يونيو- أغسطس 2016 
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إيطاليا

انخفاض أعداد الوافدين واإلصابات باألرواح على طريق األبيض المتوّسط 
المتوسطّي

شهد شهر أغسطس وصول 21،294 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء إلى إيطاليا   •
عبر البحر، وهو انخفاٌض نسبته 9.6% عن األرقام التي سّجلها شهر يوليو 
)23.552(. وتظهر األرقام الذي قّدمها مشروع »المهاجرون المفقودون« أّن 
شهر أغسطس كان أقّل فتًكا من األشهر السابقة حيث سّجل 40 حالة وفاة، 

مقارنًة بـ 208 حالة في شهر يوليو، وهو انخفاٌض نسبته %80.8.

 المخاطر واإلساءات على طريق األبيض المتوّسط الوسطّية
تظهر نتائج تقارير عّدة أّن المهاجرين والّلجئين وطالبي الّلجوء الذين سلكوا   •

طريق األبيض المتوّسط المتوّسط واجهوا مخاطر عّدة في خلل رحلتهم. ومن 
بين 1400 شخٍص أجرت المنّظمة الدولّية للهجرة في إيطاليا مقابلٍت معهم 
بين 24 يونيو و3 أغسطس، أتت ردود 76% منهم إيجاًبا على مؤشرٍّ واحٍد 

أقّله لإلتجار بالبشر وأشكال االستغلل األخرى. وتؤّكد المسوحات التي أجراها 
مركز الهجرة المختلطة بين 3 مارس و25 أغسطس على هذه النتائج إذ شهد 
48% من أصل 211 مستطَلًعا على اتجاٍر بالبشر أو تعّرضوا له؛ في حين 
شهد أو تعّرض 95% منهم لشكٍل من أشكال اإلساءة في خلل رحلتهم، بما 
في ذلك التعذيب والعمالة القسرية واإلساءة الجنسية واالعتقال والسرقة وتلف 

األوراق الثبوتّية.

توترات على الحدود السويسرّية
أعلنت إيطاليا في منتصف شهر أغسطس عن أّنها ستنشئ ملجًأ يّتسع لـ 300   •

مهاجٍر والجٍئ وطالب لجوء عالقين في »كومو« قرابة الحدود السويسرّية. إذ 
أفيد بعد حملة فرض النظام السويسرّية على محاوالت العبور من إيطاليا في 
منتصف يوليو بأّن مئات األشخاص ينامون قرب محّطة القطار في كومو. 

وأعربت منّظمة العفو الدولّية عن مخاوف حول عدم إدخال القّصار عبر 
الحدود، ما يمنعهم من اإلنضمام إلى أسرهم في سويسرا.

نظام االستقبال اإليطالي يرزح تحت الضغط
نظًرا الستمرار أعداد الوافدين إلى إيطاليا على ما هي عليه منذ العام المنصرم   •

ولألداء الضعيف لبرنامج االّتحاد األوروبي إلعادة التوطين، يرزح نظام 
االستقبال اإليطالي تحت ضغوٍط متزايدة، إذ تضاعف عدد المسّجلين في 

النظام منذ عام 2015 ووصل إلى 140،000 شخٍص. وصّعبت إجراءات 
الحدود المشّددة في فرنسا وسويسرا على المهاجرين في إيطاليا التخطيط 

للتحّرك نحو أوروبا الشمالّية، وفاقم إجراء أخذ البصمات هذا الوضع حيث أّن 
تقديم طلب اللجوء في بلدان أوروبية أخرى قد يعّرض مقّدم الطلب لإلعادة إلى 
إيطاليا بموجب اتفاقية دبلن. وبهدف التخفيف من الضغط، أعلنت ألمانيا في 

23 أغسطس أنها ستستقبل مئاٍت من المهاجرين والّلجئين وطالبي الّلجوء 
العالقين حالًيا في إيطاليا بهدف إعادة إحياء برنامج االّتحاد األوروبي إلعادة 

التوطين.

البلدان األصلية للوافدين عبر البحر إلى إيطاليا
يونيو- أغسطس

 الوافدون عبر البحر إلى إيطاليا
يونيو- أغسطس 2016 
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 مشاعر اإلحباط تدفع المهاجرين العالقين إلى الّلجوء لخدمات التهريب
أفاد بعض المهاجرين بأّن الفترات الطويلة التي تتطلبها معالجة طلباتهم وعدم   •
اليقين الذي يحيط بها دفعهم للتفكير باستخدام خدمات التهريب للوصول إلى 
دوٍل أوروبّيٍة أخرى. وتظهر التقارير بأّن المهّربين من شمال اليونان يستغلون 
انتظار المهاجرين المطّول للحصول على إجابات الستهداف زبائن محتملين 

وذلك من خلل استخدام طرٍق معّقدة، بما في ذلك تحديد »البقع العمياء« التي 
تشوب أجهزة مراقبة الحدود لنقل الناس من المخيمات. وفي 20 أغسطس، 

تّم توقيف مشتبَهين بالتهريب على قارب مع 38 مهاجًرا والجًئا وطالب لجوء. 
وفي األسبوع الّلحق، ألقت الشرطة القبض على شخٍص أفغاني إتُّهم بمحاولة 

تهريب 12 مهاجًرا، من بينهم قّصار، من اليونان.

عادة التوطين العودة واإ
في خلل شهر أغسطس، ُقّدمت خدمات المساعدة على العودة إلى بلدان   •

المنشأ من اليونان لـ 600 مهاجٍر والجٍئ وطالب لجوء، كانت أغلبيتهم من 
األفغان والباكستانيين والعراقيين. وبين 17 و 18 أغسطس، أعيد 12 شخًصا 

إلى تركيا بموجب االتفاق المعقود بين االّتحاد األوروبي وتركيا، من بينهم 
ثمانية سوريين وأربعة باكستانيين وشخصان من الجزائر. وحّتى 6 سبتمبر، 

استقّر 3،493 شخًصا في بلدان أوروبّية أخرى بموجب برنامج االّتحاد 
األوروبّي إلعادة التوطين، وهو رقٌم ال يقارب أبًدا عدد األشخاص المحّدد الذي 

التزمت به الدول األعضاء، أال وهو 66،400.
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http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=105
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
http://missingmigrants.iom.int/mediterranean
https://www.iom.int/news/mediterranean-human-trafficking-and-exploitation-prevalence-survey-iom
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2016/09/Italy-Survey-Snapshot-August.pdf
http://www.aljazeera.com/news/2016/08/italy-set-camp-refugees-shut-swiss-160818110337920.html
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-swiss-italy-idUKKCN10L1FW
https://www.irinnews.org/news/2016/08/15/cracks-widen-%E2%80%9Cimpossible%E2%80%9D-italian-asylum-system
https://www.irinnews.org/news/2016/08/15/cracks-widen-%E2%80%9Cimpossible%E2%80%9D-italian-asylum-system
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-germany-idUSKCN10Y14H
https://newsthatmoves.org/en/waiting-times-fuel-interest-in-being-smuggled/
http://bigstory.ap.org/article/d1963aa5ce78432b8695e4cb778a9ba3/smuggling-surges-greece-migrant-frustrations-grow
http://en.europeonline-magazine.eu/migrant-boat-near-greek-island-mykonos-points-to-new-smuggling-route_479575.html
http://www.ekathimerini.com/211537/article/ekathimerini/news/suspected-migrant-smuggler-nabbed-in-thessaloniki
http://migration.iom.int/docs/Europe Med Migration Response_Sitrep 29 - 7 Sept 2016.pdf
http://migration.iom.int/docs/Europe Med Migration Response_Sitrep 29 - 7 Sept 2016.pdf
https://newsthatmoves.org/en/more-returns-under-eu-turkey-deal/
https://newsthatmoves.org/en/more-returns-under-eu-turkey-deal/
http://migration.iom.int/docs/Europe Med Migration Response_Sitrep 29 - 7 Sept 2016.pdf
http://migration.iom.int/docs/Europe Med Migration Response_Sitrep 29 - 7 Sept 2016.pdf
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 أوراق بحثية تهمك
 اإلقتلع من الجذور: أزمة األطفال المهاجرين والّلجئين المتنامية- اليونيسيف

يقّدم هذا التقرير بيانات شاملة حول 50 مليون طفٍل هاجروا عبر الحدود أو أجبروا على النزوح.

األطفال والهجرة غير اآلمنة إلى أوروبا: البيانات والسياسات، وفهم قاعدة األدّلة- مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي
يحّدد الُكّتاب في هذا التقرير الثغرات الكبيرة في البيانات حول األطفال المتنّقلين في أوروبا.

الرحلت الخطيرة: الهجرة الدولّية أكثر خطورة في العام 2016- مركز تحليل بيانات الهجرة العالمي
يلقي هذا الملّخص الضوء على البيانات التي جمعها مشروع »المهاجرون المفقودون« في النصف األول من العام 2016.

MEDMIG -ملّخص البحث 02: فهم دينامّيات الهجرة إلى اليونان واالّتحاد األوروبي
يقّدم هذا الملّخص نتائج البحث الذي أجري حول دوافع المهاجرين والّلجئين الذين سافروا إلى اليونان عبر تركيا في العام 2015 وقراراتهم ووجهاتهم.

MEDMIG -ملّخص البحث 03: الهجرة بالقارب على طريق األبيض المتوّسط الوسطّية
يبحث هذا الملّخص في دينامّيات الهجرة قبل عبور طريق األبيض المتوّسط الوسطّية وفي خلله وبعده واستجابات السياسات على الصعد المحلّية والوطنّية واإلقليمّية.

بناء فرص إيجاد سبل العيش لّلجئين: دروس من الممارسات السابقة- كارين جايكوبسين وسوزان فراتزكي
يبحث هذا التقرير في التحّديات التي واجهتها وكاالت المساعدة التي نفّذت برامج تختّص بسبل العيش في بلدان الّلجوء األولى.

جراءات حدود مشّددة وتكاليف متزايدة- معهد التنمية عبر البحار الّلجئون والمهاجرون في أوروبا: تدّفقات مخفّية واإ
يقترح هذا التقرير أن تنتقل أوروبا من التركيز على السيطرة على الهجرة إلى وضع توصيات لسياسات تنتهج مقاربًة أكثر فعالّية.

 وسائط إعلمية تهمك
 طرقات الهجرة في خلل عام- وكالة رويترز

تقّدم وكالة رويترز التغييرات التي طرأت على طريق البلقان من خلل صور سابقة وحالية.

زيارة خمسة مخيمات لّلجئين- ذي أميريكن اليف
عروٌض هندسّية لمخّيمات الّلجئين في اليونان.

رسومات من البحر: أزمة المهاجرين في لوحات- الجزيرة
عامٌل اجتماعّي إيطالّي يرسم قصص الّلجئين.

عالٌم متنّقٌل: مقابلت مع المهاجرين والّلجئين- المنّظمة الدولّية للهجرة
في خلل هذه البودكاست، يتحدث المهاجرون والّلجئون عن تجاربهم ويناقشون مواضيع عّدة مع خبراء.

عيش حب الجئ- عمر إمام
مصّور يتخّيل أحلم الّلجئين السوريين من خلل الرمزّية والسريالّية.

6

http://www.unicef.org/publications/index_92710.html
https://publications.iom.int/books/global-migration-data-analysis-centre-data-briefing-series-issue-no-5-september-2016
https://publications.iom.int/books/global-migration-data-analysis-centre-data-briefing-series-issue-no-4-august-2016
https://publications.iom.int/books/global-migration-data-analysis-centre-data-briefing-series-issue-no-4-august-2016
http://www.medmig.info/research-brief-02-understanding-the-dynamics-of-migration-to-greece-and-the-eu/#more-721
http://www.medmig.info/research-brief-02-understanding-the-dynamics-of-migration-to-greece-and-the-eu/#more-721
http://www.medmig.info/research-brief-03-boat-migration-across-the-central-mediterranean/#more-735
http://www.medmig.info/research-brief-03-boat-migration-across-the-central-mediterranean/#more-735
http://www.migrationpolicy.org/research/building-livelihood-opportunities-refugee-populations-lessons-past-practice
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10870.pdf
https://widerimage.reuters.com/story/migrant-routes-a-year-on
http://www.thisamericanlife.org/greece/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/08/drawings-seas-refugee-crisis-sketches-160808115535100.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPbTEMLeBi2l3455CQWHLzhLDOpInTHE9
http://arabdocphotography.org/project/live-love-refugee

