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ختلطة ِمن وعبر وإلى شمال إفريقيا

ُ
ي الهجرة امل

ّ
 ُيغط

ختلطة
ُ
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هات وجُّ
ّ
 نشرة الت
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ملعرفــة آخــر الّتطــّورات فــي منطقــة القــرن اإلفريقــّي الّرجــاء 
املختلطــة للهجــرة  اإلقليميــة  لألمانــة  اإللكترونــي  املوقــع  زيــارة 

 أبرُز األحداث

الجزائــر ومصــر وليبيــا ومالــي  فــي  ختلطــة 
ُ
امل الهجــرة  جاهــات  ِ

ّ
ات  

ُ
شــرة

ّ
الن هــذه  ــي  ِ

ّ
غط

ُ
ت طــاق:  ِ

ّ
الن

وإيطاليــا.  واليونــان  وتونــس  والّســودان  والنيجــر  واملغــرب 
جــئ 

ّ
هاجــر والل

ُ
 اســتخداُم ُمصطلحــاِت امل

ُ
شــرة

ّ
صطلحــات: يتــمُّ فــي ُمختلــف أجــزاء هــذه الن

ُ
امل

ختلطــة. 
ُ
قــات الهجــرة امل

ُّ
 منهــم تدف

ُ
ــف

ّ
ــة األشــخاص الذيــن تتأل

ّ
جــوء مًعــا لتغطيــة كاف

ّ
وطالــب الل

ناســب. 
ُ
صطلــح امل

ُ
وفــي حــال حــّدَد املصــدُر اإلقليمــيُّ فئــة ُمعّينــة، ســيتّم اســتخدام امل

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

ُ
امل مــات 

ّ
وُمنظ

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

 مــن املجلــس الدنمارـكـّي 
ًّ

ختلطــة فــي شــمال إفريقيــا والــذي يضــّم كل
ُ
العمــل املعنــّي بالهجــرة امل

اإلنســان  لحقــوق  املتحــدة  لألمــم  الســامية  واملفوضيــة  للهجــرة  الدوليــة  واملنظمــة  جئيــن 
ّ

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

ومنهــا وعبرهــا أيًضــا.

انخفاٌض في أعداد الواصلين إلى إيطاليا

هاجرين
ُ
تمديُد تصاريح إقامة امل

هاجرين
ُ
 تواجُه امل

ٌ
اكة

َّ
 فت

ٌ
ظروف

جئون على الخدمات الصحّية
ّ

سيحصُل الل

قات
ُّ
هاجرين في التدف

ُ
تصحيُح أعداد امل

برٌد قارٌص في جزر اليونانّية

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


جاهات
ّ
 االت

 على املستوى اإلقليمي

الواصلون إلى أوروبا بحًرا والوفّيات في عرض البحر
ل أشــُهر العــام 2017 نحــو 5932 ُمهاجــًرا والجًئــا وطالــَب لجــوٍء إلــى أوروبــا عــن طريــق البحــر، عبــر قنــواٍت غيــر 	  نظمــة الدولّيــة للهجــرة، وصــل فــي أوَّ

ُ
وفًقــا لتقاريــر امل

ــُل أعــداُد  ِ
ّ
مث

ُ
نظامّيــة. كان نحــو ثلثــة أربــاع الواصليــن إلــى أوروبــا قــد وصلــوا إلــى إيطاليــا )4480 شــخًصا(، فــي حيــن وصــل الّربــُع اآلخــر إلــى اليونــان )1452 شــخًصا(. وت

اني/ينايــر 2017 انخفاًضــا كبيــًرا بنســبة 91% ُمقارنــة بأعــداد الواصليــن فــي الشــهر ذاتــه مــن العــام املنصــرم، حيــث بلغــت حينهــا 
ّ
الواصليــن إلــى أوروبــا فــي كانــون الث

 بنحــو 33% فقــط، حيــث تــمَّ تســجيُل 254 وفّيــة فــي 
ّ

نحــو 67856 شــخًصا. وعلــى الّرغــم مــن انخفــاِض عــدد الواصليــن بشــكٍل كبيــٍر، لــم تنخفــُض نســبة الوفّيــات إال
اني/ينايــر 2017. 

ّ
توّســط فــي كانــون الث

ُ
عــرض البحــر األبيــض امل

وطين
ّ
قل وإعادة الت

ّ
عملّيات الن

حــاد األوروبــّي، وذلــك فــي إطــار برنامــج الّنقــل الخــاّص 	 
ّ
لقــد تــّم إلــى اآلن نقــُل مــا يزيــُد عــن 10 آالِف طالــب لجــوٍء مــن اليونــان وإيطاليــا إلــى الــّدول األعضــاء األخــرى فــي االت

اني/ينايــر، فــي حيــن أشــارت أيًضــا فــي البيــان ذاتــه إلــى 
ّ
نظمــة الدولّيــة للهجــرة بالجهــود املبذولــة فــي بيــاٍن صــدر فــي 13 كانــون الث

ُ
حــاد األوروبــّي. وقــد أشــادت امل

ّ
باالت

متــّدِ لعاميــن. وقــد كانــت كلٌّ مــن فرنســا وهولنــدا 
ُ
ــل بنحــو 106 آالف مــكاٍن، وفًقــا للبرنامــج امل

ّ
 الوصــول إلــى هدفهــا املتمث

ً
 إن أرادت الــّدول فعــل

ً
العــدد اليــزاُل ضئيــل

نظمــة الدولّيــة للهجــرة علــى ضــرورة الّتعجيــل فــي نقــل املجموعــات الّضعيفــة، وخاّصــة 
ُ
ــدت امل

ّ
 لألشــخاص وفًقــا للمخطــط. وقــد أك

ً
وأملانيــا هــي أكثــُر الــّدول اســتقباال

األطفــال غيــر املصحوبيــن. 

براء في مسألة العودة، فرونتكس
ُ

مجموعة من الخ
 	 

ُ
ف

َّ
حاد األوروبّي. وستتأل

ّ
هاجرين في جميع أنحاء االت

ُ
اني/يناير عن إطلق مجموعة من الخبراء الذين سيعملون على دعم عودة امل

ّ
أعلنت فرونِتكس في كانون الث

هاجريــن غيــر الّنظامّييــن والحصــول علــى وثائــق الّســفر 
ُ
ســاعدة فــي تحديــد امل

ُ
ًفــا معنّييــن بمجــال العــودة، ســيقومون بامل

ّ
مجموعــة الخبــراء هــذه مــن 690 خبيــًرا وموظ

زمــة لعودتهــم، بمــا فــي ذلــك الّتعــاون مــع الّســلطات القنصلّيــة مــن بلــدان املنشــأ. 
ّ

الل

جئين
ّ

تحدة لشؤون الل
ُ
بياٌن ُمشترٌك للُمنظمة الدولّية للهجرة واملفّوضّية الّسامية لألمم امل

ا علــى قــرار الّرئيــس األمريكــّي، 	  اني/ينايــر ردًّ
ّ
ا فــي 28 كانــون الث

ً
جئيــن بياًنــا ُمشــترك

ّ
تحــدة لشــؤون الل

ُ
نظمــة الدولّيــة للهجــرة واملفوضّيــة الّســامية لألمــم امل

ُ
أصــدرت امل

جئيــن 
ّ

ّتحــدة األمريكّيــة ملــّدة 120 يوًمــا، بينمــا يمنــُع الل
ُ
جئيــن إلــى الواليــات امل

ّ
جئيــن الــذي صــدر فــي اليــوم الّســابق. يمنــُع القــراُر دخــول جميــع الل

ّ
ترامــب، الخــاّص بالل

ّتحــدة ملــّدة 90 يوًمــا، وهــذه الــّدول هــي إيــران والعــراق 
ُ
الّســورّيين إلــى أجــٍل غيــر ُمســّمى، ويمنــُع دخــوَل مواطنــي ســبع دوٍل ذات أغلبّيــة ُمســلمة مــن دخــول الواليــات امل

جــوء علــى ُمســتوى العالــم، وشــّدَد علــى أهمّيــة برنامــج 
ّ

جئيــن وطالبــي الل
ّ

شــترُك علــى األهمّيــة الكبيــرة لل
ُ
ــد البيــاُن امل

ّ
وليبيــا والصومــال والّســودان وســوريا واليمــن. وأك

ّتحــدة.
ُ
إعــادة الّتوطيــن الّتابــع للواليــات امل

2

الجزائر

ليبيا

مصر

يبّية على األمن اإلقليمّي
ّ
مؤتمٌر حول تأثير األزمة الل

اني/ينايــر، قــام املركــز اإلفريقــي للدراســات والبحــث حــول 	 
ّ
فــي 25 كانــون الث

يبّيــة 
ّ
ناقشــة آثــار األزمــة الّسياســّية الل

ُ
ــّدة يوميــن مل

ُ
اإلرهــاب بتنظيــم مؤتمــٍر مل

بمــا  املوضوعــات،  مــن  العديــد  علــى  املؤتمــر  ــَز 
َّ

ورك اإلقليمــّي.  األمــن  علــى 
 »اإلرهابّييــن« مــن ســوريا والعــراق إلــى شــمال إفريقيــا، والّســبل 

ُ
ذلــك عــودة

الحوادث البحرّية
جوِء قبالة الّسواحل 	 

ّ
جئين وطالبي الل

ّ
هاجرين والل

ُ
 نحو 808 من امل

ُ
تمَّ إنقاذ

لت  اني/ينايــر، فــي حيــن ُســّجِ
ّ
 ُمنفصلــٍة فــي شــهر كانــون الث

َ
يبّيــة فــي 9 حــوادث

ّ
الل

تّم منُع ما يزيُد عن 12 ألف شخٍص من عبور الحدود في العام 2016
اني/ينايــر، أعلــن الجيــُش املصــريُّ بــأنَّ قــّوات حــرس الحــدود 	 

ّ
فــي 11 كانــون الث

املصرّيــة وخفــر الّســواحل ألقــت القبــَض علــى 12192 شــخًصا، مــن ُمختلــف 
الجنســّيات، أثنــاء ُمحاولتهــم دخــول أو ُمغــادرة البلــد بشــكٍل غيــر نظامــّيٍ فــي 

العــام 2016. 

ظامّية
ّ
كافحة الهجرة غير الن

ُ
 وطنّية مل

ً
 مصر لجنة

ُ
تستحدث

رئيــس 	  إســماعيل،  شــريف  املهنــدس  أصــدر  اني/ينايــر، 
ّ
الث كانــون   23 فــي 

الــوزراء املصــرّي، قــراًرا بتشــكيل اللجنــة الوطنيــة التنســيقية ملكافحــة ومنــع 
خبيــٍر  برئاســة  جنــة 

ّ
الل وســتعمُل  بالبشــر.  واإلتجــار  الشــرعية  غيــر  الهجــرة 

ليــن عــن ُمختلــف الــوزارات الحكومّيــة. 
ّ
 عضوّيتهــا مــن ُممث

ُ
ــف

َّ
ــٍص وتتأل ُمتخّصِ

رت وزيــرة الدولــة للهجــرة وشــؤون املصرييــن بالخــارج، الســّيدة نبيلــة 
ّ

وقــد حــذ
التــي  الّتحّديــات  ــرعّية« هــي واحــدة مــن أكبــر 

ّ
بــأّن »الهجــرة غيــر الش مكــرم، 

حــاد اإلفريقــّي فــي تعزيــز األمــن عبــر 
ّ
الضرورّيــة لدعــم الــّدول األعضــاء فــي االت

لــون عــن الجزائــر وليبيــا وتونــس ومصــر  ِ
ّ
الحــدود. وقــد شــارك فــي املؤتمــر ُممث

مــات 
ّ
نظ

ُ
امل مــن  بــراء 

ُ
الخ مــن  عــدٍد  جانــِب  إلــى  يِجــر،  والنَّ والّســودان  وتشــاد 

الدولّيــة. 

اني/ينايــر، 
ّ
41 حالــة وفــاة فــي الفتــرة ذاتهــا. ففــي حادثــٍة وقعــت فــي 14 كانــون الث

 لغــرق قــارٍب فــي امليــاه 
ً
أضحــى نحــو 100 شــخٍص فــي عــداد املفقوديــن نتيجــة

 أربعــة أشــخاٍص فقــط، فــي حيــن تــّم العثــور 
ُ
بيــن ليبيــا وإيطاليــا. وقــد تــمَّ إنقــاذ

ــدت علــى ضــرورة إيجــاد حلــوٍل ابتكارّيــٍة، بمــا فــي ذلــك 
ّ

تواجــه مصــر اليــوم، وأك
ــباب وإبعادهــم عــن 

ّ
ــطة والّصغيــرة لجــذب اهتمــام الش توّسِ

ُ
إنشــاُء املشــاريع امل

الهجــرة غيــر الّنظامّيــة.

جئين
ّ

عاون لتوفير الخدمات الصحّية لل
ّ
الت

اني/ينايــر كلٌّ مــن وزارة الصحــة املصريــة واملفوضيــة 	 
ّ
توّصلــت فــي كانــون الث

شــراكة  علقــة  علــى  فــاٍق 
ّ
ات إلــى  اللجئيــن  لشــؤون  املتحــدة  لألمــم  الســامية 

جئيــن 
ّ

لل الحكومّيــة  األساســّية  الصحّيــة  الّرعايــة  خدمــات  لتوفيــر  جديــدة 
جئيــن 

ّ
لل فقــط  ُمتاحــة  كانــت  أن  بعــد  واليمنّييــن،  والعراقّييــن  اإلفريقّييــن 

جئيــن 
ّ

لل الصحّيــة  الخدمــات  هــذه  توفيــر  وســيتمُّ  لين.  ســجَّ
ُ
امل الّســورّيين 

األمومــة  خدمــات  علــى  الخدمــات  وســتضّمُن  الحكومّيــة،  ستشــفيات 
ُ
امل فــي 

والوقائّيــة.  العلجّيــة  والّرعايــة  ســرّي 
ُ
األ والعــلج  قاحــات 

ّ
والل فولــة 

ّ
الط ورعايــة 

https://www.iom.int/news/iom-urges-swifter-pace-over-10000-asylum-seekers-relocate-under-eu-plan
http://frontex.europa.eu/news/frontex-creates-a-new-pool-of-return-experts-yWWYG1
https://www.iom.int/news/joint-iom-unhcr-statement-president-trumps-refugee-order
http://aa.com.tr/en/middle-east/pan-african-security-meet-kicks-off-in-algeria/734940
https://www.iom.int/sites/default/files/infographic/Libya-Maritime-Incidents-Libyan-Coast-19-Jan-1-Feb.pdf
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-egypt-idUSKBN14V27L
http://en.el-balad.com/2320524
http://edition.cnn.com/2017/01/15/world/migrants-missing-mediterranean-sea/
http://edition.cnn.com/2017/01/15/world/migrants-missing-mediterranean-sea/
http://www.dailynewsegypt.com/2017/01/21/unhcr-will-grant-african-yemeni-iraqi-refugees-primary-health-services/
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فــي عــداد املفقوديــن، وُيعتقــُد بأّنهــم هلكــوا  علــى 8 جثــٍث، واليــزاُل الباقــون 
أيًضــا.

 العودة من ليبيا
ُ

حاالت

فــي 	  تّمــت ُمســاعدة 6 أشــخاٍص مــن بنغلديــش  اني/ينايــر، 
ّ
الث فــي 18 كانــون 

اني/ينايــر، 
ّ
العــودة إلــى وطنهــم مــن طرابلــس، وتّمــت الحًقــا، فــي 23 كانــون الث

ُمســاعدة نحــو 46 آخريــن فــي العــودة مــن مصراتــة. وعملّيــة العــودة هــذه مــن 
مصراتــة هــي األولــى مــن نوعهــا منــذ العــام 2014، نتيجــة للظــروف األمنّيــة. فــي 
اني/يناير تّمت ُمساعدة ُمهاجرتين في العودة إلى كينيا – كانت 

ّ
23 كانون الث

نظمــة 
ُ
 منهمــا ضحّيــة لإلتجــار بالبشــر. وفــي اليــوم ذاتــه، ســاعدت امل

ٌ
واحــدة

فــي  إلــى ديارهــم  العــودة  فــي  بلــغ ســّت ســنواٍت،   ،
ً

ــا وطفــل مًّ
ُ
أ للهجــرة  الدولّيــة 

واصــل نيجيريــا عملهــا علــى إعــادة مواطنيهــا 
ُ
ســاحل العــاج. وفــي الوقــت ذاتــه، ت

يبّيــة. 
ّ
نظمــة الدولّيــة للهجــرة والحكومــة الل

ُ
العالقيــن فــي ليبيــا، بدعــٍم مــن امل

وأشــارت الوكالــة الوطنّيــة النيجيرّيــة إلدارة الطــوارئ إلــى خطــٍط للمزيــد مــن 
عملّيــات اإلجــلء للُمواطنيــن النيجيرّييــن، بعــد أن تّمــت إعــادة نحــو 1000 

ُمواطــٍن نيجيــرّيٍ مــن قبــل الوكالــة بيــن عامــي 2015 و2016. 

ركّي
ّ
فاق الت

ّ
فاٍق مع ليبيا على غرار االت

ّ
حاد األوروبّي القتراِح ات

ّ
رفُض االت

فــاٍق مــع ليبيــا شــبيٍه 	 
ّ
رفضــت املفوضّيــة األوروبّيــة ُمقترحــات حــول إجــراء ات

حــاد 
ّ
االت خارجّيــة  وزيــرة  أعلنــت  فقــد  تركيــا.  مــع  األوروبــّي  حــاد 

ّ
االت فــاق 

ّ
بات

فــاٍق مــع ليبيــا، 
ّ
قترحــات إجــراء ات

ُ
األوروبــّي، فِدريــكا موِغرينــي، عــن ُمعارضتهــا مل

لَّ االختــلِف« عــن الوضــع فــي تركيــا. 
ُ
 ك

ٌ
شــارحة بــأنَّ الوضــع فــي ليبيــا »ُمختلــف

ستشــارة األملانّيــة، أنِجــل ميــرِكل، علــى مــا ذكرتــه الوزيــرة، حيــث 
ُ
ــدت امل

ّ
كمــا أك

حــاد األوروبــّي 
ّ
 للّتقاريــر الــواردة باالنتهــاكات فــي ليبيــا، أنَّ االت

ً
قالــت اســتجابة

فــاٍق مثيــٍل مــع ليبيــا قبــل أّن يســتقرَّ الوضــُع فــي ليبيــا. كمــا 
ّ
ال يســتطيُع توقيــَع ات

 
ُ

أعلنــت الوزيــرة موِغرينــي عــن تمويــٍل أوروبــّيٍ بقيمــة 200 مليــون يــورو يهــدف
ــط، مــن ليبيــا، بمــا  توّسِ

ُ
إلــى الحــّدِ مــن الهجــرة عبــر وســط البحــر األبيــض امل

حــاد األوروبــّي الّتدريبــّي لقــّوات 
ّ
فــي ذلــك 3.2 مليــون يــورو لتوســيع برنامــج االت

برنامــٍج  الســتحداث  الّتمويــل  تســخيُر  ســيتمُّ  كمــا  يبّيــة. 
ّ
الل الّســواحل  خفــر 

هاجريــن علــى العــودة إلــى الوطــن مــن ليبيــا.
ُ
ســاعدة امل

ُ
»العــودة الطوعّيــة« مل

هاجرين
ُ
هِلكة التي تواجُه امل

ُ
الظروف امل

الدولّيــة 	  املنظمــة  مــن  ُمشــتركة،  بعثــة  قامــت  اني/ينايــر، 
ّ
الث كانــون   23 فــي 

ومنظمــة  جئيــن 
ّ

الل لشــؤون  ّتحــدة 
ُ
امل لألمــم  الّســامية  واملفوضّيــة  للهجــرة 

العاصمــة  فــي  ســالم  أبــو  مركــز  إلــى  زيــارة  بإجــراء  للطفولــة،  املتحــدة  األمــم 
لتحســين  القطــري  املتحــدة  األمــم  فريــق  خطــة  إطــار  فــي  طرابلــس،  الليبيــة 
 

ُ
فــي ليبيــا. ويســتضيف األوضــاع اإلنســانية والحمايــة للمهاجريــن واللجئيــن 
ــا نحــَو 90 ُمهاجــًرا والجًئــا، بمــا فــي ذلــك مــن نســاٍء وأطفــال. وفــي  املركــُز حاليًّ
 الّتقريــُر القلــق 

َ
يِجــر، وصــف ــًرا عــن الّســفارة األملانّيــة فــي النَّ تقريــٍر صــدَر مؤخَّ

هاجــرون فــي 
ُ
ُض لهــا امل حيــال االنتهــاكات املنهجّيــة لحقــوق اإلنســان التــي يتعــرَّ

فــي ذلــك عملّيــات اإلعــدام والّتعذيــب واالغتصــاب  فــي ليبيــا، بمــا  خّيمــات 
ُ
امل

الّصحــراء.  إلــى  والنفــُي  والّرشــوة 

يبّية
ّ
عاون للحّد من ُمهّربي البشر في املياه الل

ّ
الت

فايــز 	  الســّيد  ّتحــدة، 
ُ
امل األمــم  قبــل  مــن  املدعــوم  يبــّي 

ّ
الل الــوزراء  رئيــس  ذكــَر 

ســفن  أو  األطل�ســّي  شــمال  حلــف  لقــّوات  الّتابعــة  الّســفن  أّن  الســّراجي، 
إلــى  جنًبــا  يبّيــة 

ّ
الل الّســواحل  قبالــة  بالعمــل  لهــا  سُيســمح  األوروبــّي  حــاد 

ّ
االت

قــات تهريــب 
ُّ
يبّيــة، بغيــة الحــّدِ مــن تدف

ّ
جنــٍب مــع قــوات خفــر الّســواحل الل

كبيــرة  تحّديــات  يبّيــة 
ّ
الل الّســواحل  خفــر  قــّوات  واجــُه 

ُ
ت  

ُ
حيــث هــذا  البشــر. 

التنّقــلت غيــر  قــات 
ّ
البشــر، وخفــِض تدف مــن تهريــب  الحــّد  العمــل علــى  فــي 

ُســفن  ضــت إحــدى  مــن علــى ســواحلها. وفــي أحــد الحــوادِث، تعرَّ الّنظامّيــة 
يبّيــة إلطــلق الّنــار مــن ِقَبــل ُمهّربيــن مــع اقتــراب ســفينة 

ّ
خفــر الّســواحل الل

ِقــلُّ مــا ال يقــلُّ عــن 700 
ُ
خفــر الّســواحل مــن القــوارب الخشــبّية التــي كانــت ت

مصراتــة.  ســواحل  قبــال  ُمهاجــٍر، 

انيــة 	 
ّ
اني/ينايــر عــن بــدِء املرحلــة الث

ّ
حــاُد األوروبــيُّ فــي 30 كانــون الث

ّ
أعلــن االت

يبّيــة، وذلــك فــي إطــار عملّيــة صوفيــا، 
ّ
مــن تدريــب قــّوات خفــر الّســواحل الل

مــع  الّتعامــل  فــي  ســاواة 
ُ
فــي مجــاالت حقــوق اإلنســان والحقــوق البحرّيــة وامل

 عــن عملّيــات البحــث واإلنقــاذ. 
ً

ســاء، فضــل
ّ
الّرجــال والن

نظمــة الدولّيــة للهجــرة واملفّوضّيــة 	 
ُ
اني/ينايــر، قامــت امل

ّ
فــي 17-18 كانــون الث

فــي  جئيــن بعقــد اجتمــاع تنســيٍق تقنــّيٍ 
ّ

الل تحــدة لشــؤون 
ُ
امل الّســامية لألمــم 

عملّيــات  تحســين  ســبل  لبحــث  يبّييــن 
ّ
الل ــركاء 

ّ
الش مــع  الّتونســّية  العاصمــة 

اإلنقــاذ فــي عــرض البحــر وســبل الّتعــاون بيــن ُمختلــف الجهــات الفاعلــة. 

مالي

املغرب

يِجر
َّ
الن

ا في مالي ازحون داخليًّ
ّ
األشخاُص الن

ــه 	 
ّ
بأن اني/ينايــر 

ّ
الث كانــون   17 فــي  للهجــرة  الدولّيــة  للُمنظمــة  تقريــٌر  ذكــرت 

شــخًصا   36690 بنحــو  مالــي  فــي  ــا  داخليًّ الّنازحيــن  األشــخاص  عــدد  ُر  ُيقــدَّ
ًرا هــي تمبكتــو، حيــث بلــَغ  . إّن أكثــر املناطــق تضــرُّ

ً
ُمتوّزعيــن علــى 6867 أســرة

إسبانيا تشيُد بسياسات الهجرة في املغرب

أثنــى النائــُب اإلســبانّي خوســيه رامــون غارســيا 	  اني/ينايــر، 
ّ
الث فــي 26 كانــون 

محّمــد  املغــرب،  ملــُك  اســتحدثها  التــي  الهجــرة  سياســات  علــى  هيرنانديــز 
ثمــر بيــن إســبانيا واملغــرب 

ُ
الّســادس. كمــا أشــاَد الّنائــُب اإلســبانيُّ بالّتعــاون امل

الهجــرة  لجنــة  أعضــاء  بيــن  الّنظــر  لوجهــات  تبــادٍل  خــلل  الهجــرة  إدارة  فــي 
أوروبــا.  ملجلــس  البرملانّيــة  للجمعّيــة  الّتابعــة 

قات
ُّ
إحصاٌء خاطٌئ للنخفاض الكبير في التدف

جئيــن وطالبــي 	 
ّ

هاجريــن والل
ُ
أشــارت الّتقاريــُر إلــى انخفــاٍض كبيــٍر فــي أعــداد امل

آب/ شــهري  بيــن  وذلــك  يِجرّيــة،  النَّ أغاديــز  مدينــة  عبــر  املتنّقليــن  جــوء 
ّ

الل
اني/ينايــر، 

ّ
الث كانــون  فــي  ــه، 

ّ
أن بيــد   .2016 األّول/أكتوبــر  وتشــرين  أغطــس 

يِجــر بــأنَّ األرقــام  نظمــة الدولّيــة للهجــرة فــي النَّ
ُ
 باســم مكتــب امل

ٌ
ث أعلــَن ُمتحــّدِ

ــا فيهــا نحــو 13592 شــخًصا ُمتوّزعيــن علــى  عــدُد األشــخاص الّنازحيــن داخليًّ
2019 أســرة، وتليهــا غــاو، التــي بلــغ عــدُد الّنازحيــن فيهــا نحــو 10851 شــخًصا 

ُمتوّزعيــن علــى 2086 أســرة.

تمديد تصاريح اإلقامة للُمهاجرين

اني/ينايــر، قضــت تعليمــاُت ملــك املغــرب، محمــد الّســادس، 	 
ّ
فــي 10 كانــون الث

بهــدف  ســنوات،  ثــلث  إلــى  ســنة  مــن  للُمهاجريــن  اإلقامــة  تصاريــح  بتمديــد 
الّســكن  علــى  الحصــول  فــي  هاجريــن 

ُ
امل إمكانّيــة  ضمــان  علــى  ســاعدة 

ُ
امل

والقــروض وفــرص العمــل. وذكــر مجلــس الــوزراء بأّنهــم ســوف يعملــون علــى 
اإلقامــة.  تصاريــح  وتجديــد  إصــدار  إجــراءات  وتســريع  تســهيل 

اني/نوفمبــر 
ّ
نظمــة الدولّيــة للهجــرة فــي شــهر تشــرين الث

ُ
الــواردة فــي تقاريــر امل

ب فــي  ــا« فــي قاعــدة البيانــات كان قــد تســبَّ  فنيًّ
ً

كانــت غيــر صحيحــة، وأّن »خلــل
نظمــة الدولّيــة 

ُ
لت امل ِث، ســجَّ تحــّدِ

ُ
األرقــام غيــر الّصحيحــة تلــك. وبحســب امل

يبّيــة والجزائرّيــة فــي 
ّ
جــاه الحــدود الل

ّ
للهجــرة حركــة نحــو 11500 ُمهاجــٍر بات

اني/نوفمبــر. 
ّ
الث شــهر تشــرين 

https://www.iom.int/news/iom-helps-stranded-bangladeshi-migrants-return-home-libya
http://www.nan.ng/news/nigeria-evacuate-migrants-libya/
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/25/migration-eu-rejects-proposals-for-turkey-style-deal-for-libya
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya-report-idUSKBN15D03F
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/25/migration-eu-rejects-proposals-for-turkey-style-deal-for-libya
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/25/migration-eu-rejects-proposals-for-turkey-style-deal-for-libya
https://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5662&ctl=Details&mid=6187&ItemID=2099864&language=en-US
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-libya-report-idUSKBN15D03F
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/nato-eu-ships-tackle-people-trafficking-libya-mediterranean-refugees-migrants
https://www.theguardian.com/world/2017/feb/01/nato-eu-ships-tackle-people-trafficking-libya-mediterranean-refugees-migrants
http://citizen.co.za/news/news-africa/1412931/human-traffickers-fire-libyan-coastguard-report/
http://citizen.co.za/news/news-africa/1412931/human-traffickers-fire-libyan-coastguard-report/
https://www.libyaobserver.ly/news/libyan-coastguards-begin-second-stage-eu-training-program
https://www.libyaobserver.ly/news/libyan-coastguards-begin-second-stage-eu-training-program
https://www.iom.int/news/libya-iom-unhcr-host-coordination-meeting-saving-lives-sea
https://www.iom.int/news/libya-iom-unhcr-host-coordination-meeting-saving-lives-sea
https://mali.iom.int/
http://uk.reuters.com/article/uk-niger-migration-agadez-idUKKBN15F14U
https://www.irinnews.org/news/2017/01/31/exclusive-eu-migrant-policy-africa-built-incorrect-niger-data
http://www.thearabweekly.com/Opinion/7653/manifest.html
https://www.irinnews.org/news/2017/01/31/exclusive-eu-migrant-policy-africa-built-incorrect-niger-data
https://www.irinnews.org/news/2017/01/31/exclusive-eu-migrant-policy-africa-built-incorrect-niger-data
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اعتقاالٌت للُمهاجرين من ِقَبل قّوات الّدعم الّسريع الّسودانّية

اني/يناير، بأّنها قامت 	 
ّ
أعلنت قّوات الّدعم الّسريع في الّسودان، في 8 كانون الث

يبّية، 
ّ
باعتــراض تهريــب 1500 شــخٍص فــي محاولــة لعبــور الحــدود الّســودانّية-الل

الّدعــم  قــّوات  مــن  مئــاٍت  نشــُر  تــّم  وقــد  املاضيــة.  الّســبعة  األشــهر  فــي  وذلــك 
والهجــرة  بالبشــر  اإلتجــار  كافحــة 

ُ
مل مــن حزيران/يونيــو 2016،  بــدًءا  الّســريع، 

تحدة
ُ
عاون مع الواليات امل

ّ
الت

اني/ينايــر زورقيــن حربّييــن أمريكّييــن كجــزٍء مــن 	 
ّ
تلّقــت تونــس فــي 16 كانــون الث

ّتحــدة للُمســاعدة فــي ُمحاربــة اإلرهــاب والهجــرة 
ُ
صفقــة تــّم إبرامهــا مــع الواليــات امل

تستمرُّ أعداُد الواصلين إلى اليونان بحًرا باالنخفاض

اني/ينايــر نحــو 1452 ُمهاجــًرا والجًئــا 	 
ّ
وصــَل إلــى اليونــان بحــًرا فــي شــهر كانــون الث

ــُل انخفاًضــا بنســبة 19.7% ُمقارنــة بعــدد الواصليــن  ِ
ّ
وطالــب لجــوٍء، وهــو مــا ُيمث

فــي شــهر كانــون األّول/ديســمبر، حيــث بلــغ عددهــم نحــو 1810 واصليــن. وقــد 
اني/نوفمبــر 2017 وذلــك مســار 

ّ
تــّم تســجيُل وفّيــة واحــدة خــلل شــهر كانــون الث

فــي حيــن كان هنــاك نحــو 284 وفّيــة  توّســط، 
ُ
الهجــرة شــرق البحــر األبيــض امل

اني/نوفمبــر مــن العــام الّســابق. 
ّ
لة علــى مســار الهجــرة ذاتــه فــي كانــون الث ُمَســجَّ

اني/ينايــر مــن العــام 2017 انخفاًضــا 
ّ
ــُل أعــداُد الواصليــن فــي شــهر كانــون الث ِ

ّ
مث

ُ
وت

ــا ُمقارنــة بأعــداد الواصليــن إلــى اليونــان فــي الشــهر ذاتــه مــن عــام 2016، 
ً
ملحوظ

حيــث بلــغ مجموعهــم 62193 شــخًصا.

حاد األوروبّي األخرى
ّ
قل من اليونان إلى بلدان االت

ّ
عملّيات الن

اني/ينايــر نقــُل 2293 شــخًصا 	 
ّ
فــي شــهري كانــون األّول/ديســمبر وكانــون الث تــّم 

حــاد األوروبــّي، ليصــل بذلــك إجمالــي عــدد 
ّ
مــن اليونــان إلــى غيرهــا مــن بلــدان االت

حــاُد 
ّ
هــم مــن اليونــان إلــى 8766 شــخًصا. وقــد أفــاد االت

ُ
األشــخاص الذيــن تــمَّ نقل

األوروبــّي، فــي تقريــره الّتاســع حــول عملّيــات العــودة والّنقــل، بــأنَّ الــّدول األعضــاء 
ــة الّنقــل. 

ّ
شــاركة بنشــاٍط فــي خط

ُ
تواصــُل الوفــاء بالتزاماتهــا وامل

 البرودة في الجزر اليونانّية
ُ
أوضاع جوّية قارسة

ُيواصلــون 	  هاجريــن 
ُ
وامل جئيــن 

ّ
الل  

َ
آالف بــأّن  حــدود  بــل  أطّبــاء  مــة 

ّ
منظ ذكــرت 

ُمعاناتهــم نتيجــة للظــروف الجوّيــة قارســة البــردة والقاســية فــي اليونــان. وكانــت 
ســبة لألشــخاص الذيــن يعيشــون فــي خيــٍم 

ّ
هــذه الظــروف قاســية تحديــًدا بالن

ت  اني/ينايــر، أقــرَّ
ّ
ــة علــى الجــزر اليونانّيــة. وفــي 9 كانــون الث

ّ
كتظ

ُ
خّيمــات امل

ُ
فــي امل

الجــزر  علــى  هاجــرون 
ُ
امل فيهــا  يعيــُش  التــي  الظــروف  بــأّن  األوروبّيــة  فّوضّيــة 

ُ
امل

اليونانّيــة وفــي غيرهــا مــن املخّيمــات، حيــث يعيشــون فــي خيــام علــى الّرغــم مــن 
فوضّيــة 

ُ
 »ال ُيمكــن القبــول بهــا«، وقالــت امل

ٌ
الطقــس شــديد البــرودة، هــي ظــروف

ســاعدة 
ُ
فــي تقديــم امل بأّنهــا تبــذُل قصــارى جهودهــا لدعــم الّســلطات اليونانّيــة 

هاجريــن.
ُ
وامل جئيــن 

ّ
لل زمــة 

ّ
الل

اني/ينايــر، التقــى ديميتريــس أفراموبولــوس، املفــّوض األوروبــي 	 
ّ
فــي 20 كانــون الث

)ليســبوس  الخمــس  اليونانّيــة  الجــزر  بلدّيــات  رؤســاء  مــع  الهجــرة،  لشــؤون 
ــَص  حــاد األوروبــيَّ خصَّ

ّ
ــَد لهــم بــأّن االت

ّ
وســاموس وخيــوس وكــوس وليــروس( وأك

جئيــن وبأّنهــا ينبغــي اســتخدامها. وقــد جــاَء هــذا 
ّ

 للمســاكن اإلضافّيــة لل
ً

أمــواال
الجــزُر  تّتهــُم  إذ  اليونانّيــة،  الجــزر  فــي  تزايــد 

ُ
امل للغضــب   

ً
اســتجابة االجتمــاُع 

أثينــا بتجاهلهــا لنداءاتهــم للّتخفيــف عــن الّضغــط علــى  فــي  الحكومــة املركزّيــة 
الجــزر.  علــى  ــة 

ّ
كتظ

ُ
امل جئيــن 

ّ
الل ُمخّيمــات 

خّيمات اليونانّية
ُ
هِلكة في امل

ُ
الظروف امل

خيمتــه 	  داخــل  باكســتانّيٍ  ُمهاجــٍر  ــة 
ّ
جث علــى  ُعِثــر  اني/ينايــر، 

ّ
الث كانــون   30 فــي 

فــي ُمخّيــم موريــا، فــي جزيــرة ليســبوس. وتــمَّ نقــُل ُمهاجــٍر آخــر، كان يســكُن مــع 
ستشــفى حيــث كان فــي حالــة مرضّيــة حرجــة. وقــد كانــت 

ُ
توفــى، إلــى امل

ُ
هاجــر امل

ُ
امل

خّيــم 
ُ
الثــة مــن نوعهــا فــي أســبوٍع واحــد، فقــد شــهد امل

ّ
حالــة الوفــاة هــذه هــي الث

وفــاة شــاّبٍ مصــرّيٍ كان يبلــُغ مــن العمــر 22 عاًمــا ورجــل ســورّي كان يبلــغ 46 

الحدودّيــة.  املناطــق  فــي  الوعــرة  الّصحراوّيــة  الّتضاريــس  عبــر  الّنظامّيــة  غيــر 
وقــد تــّم إحضــاُر ثمانيــة أشــخاٍص، مــن بيــن 115 ُمحتجــًزا لــدى قــّوات الّدعــم 
اني/ينايــر، فــي حيــن تــّم اعتقــاُل 

ّ
الّســريع، إلــى العاصمــة خرطــوم فــي 8 كانــون الث

انــي/
ّ
64 شــخًصا آخريــن مــن إثيوبيــا وإريتريــا والّصومــال واليمــن فــي 24 كانــون الث

ينايــر، بينهــم 6 أطفــاٍل. 

غيــر الّنظامّيــة. ويعــدُّ الّزورقــان جــزًءا مــن أصــل ســّتة زوارق ُوِعــَدت بهــا تونــس 
ّتحــدة، الــذي تحصــُل فيــه تونــس علــى 

ُ
فــاق عــام 2012 مــع الواليــات امل

ّ
بموجــب ات

ســاعدات العســكرّية. 
ُ
امل

عاًمــا، كانــا يقطنــان الخيمــة ذاتهــا.  واليــزال ســبُب الوفّيــات غامًضــا، حيــث لــم 
ــد الّســلطات اليونانّيــة أو تنفــي الّتقاريــر التــي تداولهــا اإلعــلم اليونانــيُّ التــي  ِ

ّ
تؤك

تزعــُم بــأّن الوفّيــات كانــت نتيجــة الستنشــاقهم الدخــان الّصــادر عــن املدفــأة. 
قــة بالظــروف املعيشــّية القاســية فــي 

ّ
 مــن املخــاوف املتعل

ُ
وتزيــُد هــذه الحــوادث
اليونانّيــة.  خّيمــات 

ُ
امل

خّيمات
ُ
 يحتّجون على ظروف امل

َ
ُمهاجرون

جئيــن األفغــان باالحتجــاج ضــد 	 
ّ

الل مــن  فــي 6 شــباط/فبراير، قامــت مجموعــة 
الظــروف املعيشــّية القاســية فــي هيلينكيــون، وهــو ُمجمــع مطــار ســابٍق يحتــوي 
أيًضــا علــى أماكــن مهجــورة تــم اســتخداُمها فــي األلعــاب األوملبيــة لعــام 2004. 
جئــون منــَع وزيــرة الهجــرة، الســّيد يانيــس مــوزاالس مــن دخــول مبنــى 

ّ
حــاوَل الل

مطــار أثينــا الّســابق، ُمطالبيــَن بتحســين الغــذاء ومرافــق الّصــرف الصحــّي وتوفيــر 
جّمــع نحــو 1600 الجــٍئ وُمهاجــٍر، مــن بينهــم 

ُ
امليــاه الّســاخنة. ويعيــُش فــي هــذه امل

فــي  الخيــم  يشــاركون  املطــار،  فــي  الّســابقة  القادميــن  ــة 
ّ
فــي محط يعيشــون   600

ظــروٍف غيــر صحّيــة. 

فاقها مع اليونان في شأن الهجرة
ّ
ُد بإلغاء ات تركيا ُتهّدِ

 عــّدة 	 
ُ

خذ رـكـّي مولــود جاويــش أوغلــو بــأّن حكومتــه ســتتَّ
ّ
َد وزيــر الخارجّيــة الت هــدَّ

فــاق إعــادة القبــول« بعــد أن قضــت 
ّ
تدابيــر ضــد اليونــان، بمــا فــي ذلــك إلغــاء »ات

اني/ينايــر ضــدَّ طلــب تســليم ثمانيــة 
ّ
 العليــا فــي اليونــان فــي 26 كانــون الث

ُ
املحكمــة

فــرَّ  بلدهــم.  فــي  انقــلب فشــلت  بُمحاولــة  أّنهــم علــى صلــة  يزعــم  أتــراٍك،  جنــوٍد 
بعــد فشــل  اليونــان  فــي  يا�ســيَّ  الّسِ جــوَء 

ّ
الل وطلبــوا  بلدهــم  مــن  الثمــان  الجنــوُد 

حــاد واثــٌق 
ّ
بــأّن االت حــاد األوروبــّي 

ّ
 باســم االت

ٌ
ث فــي تركيــا. وقــاَل ُمَتحــّدِ االنقــلب 

ــر بذلــك. 
ّ
ــق بالهجــرة ســوف يســتمرُّ ولــن يتأث

ّ
مــن أّن الّتعــاون مــع تركيــا فيمــا يتعل

1,
99

1

1,
81

0

1,
45

2

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

ّ
لث ا ون  ن ر/كا ي ا ن ي

الواصلون بحًرا إلى اليونان، 2017
اني/يناير 

ّ
اني/نوفمبر - كانون الث

ّ
تشرين الث

http://www.sudantribune.com/spip.php?article61334
http://english.alarabiya.net/en/News/north-africa/2017/01/16/US-delivers-two-more-patrols-boats-to-ally-Tunisia-.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-218_en.htm
http://www.doctorswithoutborders.org/article/thousands-trapped-freezing-temperatures-greece-and-serbia
http://www.dw.com/en/migrants-in-greece-and-the-balkans-suffer-in-freezing-temperatures/a-37068734
http://www.thepeninsulaqatar.com/article/21/01/2017/EU-migration-chief-in-Greece-over-islands’-refugee-‘burden’
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-idUSKBN15E1GW
http://www.sudantribune.com/spip.php?article61475
http://www.sudantribune.com/spip.php?article61475
http://www.sudantribune.com/spip.php?article61475
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-greece-idUSKBN15L1AJ
http://www.aljazeera.com/news/2017/01/turkey-threatens-cancel-greece-migration-deal-170127132727369.html
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لة   الّصِ
ُ

 ذات
ُ

الحوادث البحرّيةاألبحاث
اني/ينايــر، قامــت ســفينة تابعــة لخفــس الّســواحل اإليطالّيــة 	 

ّ
فــي 27 كانــون الث

إمــداد  وســفينة  آرمــز  أوِبــن  بروآكتيفــا  اإلســبانّية  اإلنســانّية  واملجموعــة 
لة فــي منطقــة البحــر الكاريبــي بإنقــاذ 1000 ُمهاجــٍر مــن ســّتة قــوارب  ُمســجَّ
ــة واحــدة مــن علــى متــن أحــد 

ّ
مطاطّيــة وثــلث قــوارب خشــبّية. وتــّم انتشــال جث

القــوارب املطاطّيــة خــلل عملّيــة اإلنقــاذ. 

األبيــض 	  البحــر  وســط  فــي  شــخٍص   1300  
ُ
إنقــاذ تــمَّ  آب/فبرايــر،   1 فــي 

ــط. وبعــد ذلــَك بيوميــن، إنَّ ســُفًنا تابعــة لخفــر الّســواحل اإليطالّيــة  توّسِ
ُ
امل

الّتجارّيــة وســفًنا  ــفن  السُّ البريطانّيــة واإليطالّيــة وبعــَض  البحرّيــة  والقــّوات 
مــات غيــر حكومّيــة قامــت بإنقــاذ 1300 ُمهاجــٍر مــن علــى متــن 

ّ
ديُرهــا ُمنظ

ُ
ت

ســفينة.  13

 عصابٍة للّتهريب
ُ
ضبط

ــرطة اإليطالّيــة أّنهــا قامــت بإصــدار 	 
ّ

اني/ينايــر، أعلنــت الش
ّ
فــي 30 كانــون الث

أكثــر مــن 30 أمــًرا بإلقــاء القبــض علــى عصابــة إجرامّيــة متوّرطــة فــي تهريــب 
هاجريــن إلــى فرنســا فــي شــاحنات صغيــرة وتتقا�ســى نحــو ألــف يــورو لقــاء 

ُ
امل

ــرطة علــى 40 ُمهاجــًرا 
ّ

تهريــب كّل شــخص. ففــي إحــدى الحــوادث، عثــرت الش
ــرطة اإليطالّية، إنَّ نصف 

ّ
في الصندوق الخلفّي لشــاحنة صغيرة. ووفًقا للش

ــرات توقيــٍف يعيشــون خــارج إيطاليــا. 
ّ

صــِدرت بحّقهــم مذك
ُ
الذيــن أ

هاجرين
ُ
ق امل

ُّ
فاقّية للّسيطرة على تدف

ّ
إيطاليا وليبيا تصلن الت

عت كلٌّ من 	 
ّ
حاد األوروبّي في قّمة مالطا، وق

ّ
قبل يوٍم واحٍد من لقاء قادة االت

هاجريــن 
ُ
ــرة تفاهــٍم لزيــادة الّتعــاون فــي ُمكافحــة اإلتجــار بامل

ّ
إيطاليــا وليبيــا ُمذك

أوســع  ــة 
ّ
خط إطــار  فــي  هــذه  الّتفاُهــم  ــرة 

ّ
ُمذك تأتــي  يبّيــة. 

ّ
الل الّســواحل  مــن 

الــث مــن آب/فبرايــر الــذي جــاء فــي 
ّ
عِلــَن عنهــا بموجــب إعــلن مالطــة فــي الث

ُ
أ

ختــام قّمــة غيــر رســمّية تناولــت الجوانــب الخارجّيــة للهجــرة، تــمَّ عقُدهــا مــن 
خــاذ إجــراءاٍت 

ّ
فــَق القــادة فــي القّمــة علــى ات

ّ
ِقَبــل أعضــاء املجلــس األوروبــّي. ات

قــات الهجــرة ألدنــى حــّدٍ ُممكــن وتحطيــم نمــوذج العمــل 
ّ
إضافّيــة لخفــض تدف

بزيــادة  ســيقومون  ذلــك،  إلــى   
ً
إضافــة األرواح.  وإنقــاذ  بيــن  للُمهّرِ التجــارّي 

يبّيــة.
ّ
الّتعــاون مــع الّســلطات الل

بإنشــاء 	  ــُل 
َّ
تتمث للجــدل  ُمثيــرة  ــة 

ّ
خط علــى  يبــيُّ 

ّ
-الل اإليطاليُّ فــاق 

ّ
االت ويشــمُل 

هاجريــن غيــر الّنظامّييــن الذيــن يصلــون إلــى 
ُ
تــة فــي ليبيــا إليــواء امل

ّ
ُمخّيمــات ُمؤق

ليبيــا، ريثمــا يتــمُّ إّمــا ترحيلهــم أو يقومــوا بالعــودة الطوعّيــة إلــى بلدانهــم األّم. 
يبّيــة، بدعــٍم 

ّ
ِقَبــل الّســلطات الل َرحــة مــن 

َ
قت

ُ
خّيمــات امل

ُ
وســتتمُّ إدارة هــذه امل

حــاد األوروبــّي ودعــم طبــّي إيطالــّي. وقــد حظــي هــذا االقتــراح بانتقــادات 
ّ
مــن االت

مــة هيومــن رايتــس 
ّ
جتمــع اإلنســانّي، حيــث ذكــرت ُمنظ

ُ
صارخــة مــن قبــل امل

عــرَض  ســيضرُب  فاقّيــة 
ّ
االت لهــذه  بتنفيــذه  األوروبــّي  حــاد 

ّ
االت بــأّن  ووتــش 

هاجريــن لدولــة 
ُ
الحائــط بالتزاماتــه الدولّيــة عبــر »تصديــر« مســؤولّيته تجــاه امل

غيــر ُمســتقّرة علــى اإلطــلق، ومــن طرفهــا أعربــت ُمنظمــة أنقــذوا األطفــال عــن 
قلقهــا حيــال حقــوق األطفــال فــي حــال تــّم تنفيــذ هــذه الخطــة. 

انخفاُض عدد الواصلين ُمقارنة بعددهم في كانون األّول/ديسمبر
اني/ينايــر وصــول نحــو 4480 ُمهاجــًرا والجًئــا وطالــَب 	 

ّ
شــهَد شــهُر كانــون الث

ــُل انخفاًضــا بنســبة %45.7  ِ
ّ
لجــوٍء عــن طريــق البحــر إلــى إيطاليــا، وهــو مــا ُيمث

عــدَد  أّن  كمــا   .)8246( األّول/ديســمبر  كانــون  شــهر  فــي  بعددهــم  ُمقارنــة 
ل  َســجَّ

ُ
اني/ينايــر 2017 هــو بــدوره أقــّل مــن عددهــم امل

ّ
الواصليــن فــي كانــون الث

 5663 حينهــا  عدُدهــم  بلــغ  حيــث   ،2016 عــام  مــن  اني/ينايــر 
ّ
الث كانــون  فــي 

ا.  شــخًصا؛ ومــع ذلــك، إنَّ حصيلــة الوفّيــات فــي العــام 2017 هــي أعلــى نســبيًّ
ــط  توّسِ

ُ
 فــي مســار الهجــرة وســط البحــر األبيــض امل

ً
لقــد تــّم تســجيُل 228 وفّيــة

بحصيلــة  ُمقارنــة   %153 بنســبة  ارتفاًعــا  ــُل  ِ
ّ
ُيمث الــذي  األمــر  ــهر، 

ّ
الش هــذا 

 .
ً
اني/ينايــر 2016، حيــث بلــغ حينهــا نحــو 90 وفّيــة

ّ
الوفّيــات فــي كانــون الث

تضاعف عدُد األطفال غير املصحوبين الواصلين
نحــو 	  إيطاليــا  إلــى  بحــًرا  وصــل  للطفولــة،  املّتحــدة  األمــم  منظمــة  بحســب 

الذيــن  عــدد   
ُ

ضعــف وهــو   ،2016 العــام  فــي  مصحــوٍب  غيــر  طفــٍل   25800
 .

ً
طفــل  12360 نحــو  حينهــا  عددهــم  بلــغ  حيــث  الّســابق،  العــام  فــي  وصلــوا 

ــُل هــذا العــدُد 91% مــن إجمالــي األطفــال الذيــن وصلــوا إلــى إيطاليــا فــي  ِ
ّ
وُيمث

ــة  العــام 2016، ســواًء كلجئيــن أو ُمهاجريــن. وبحســب اليونيســف، إّن غالبيَّ
 األطفــال 

ُ
هــؤالء األطفــال هــم مــن إريتريــا ومصــر وغامبيــا ونيجيريــا. وغالبّيــة

هــم مــن البنيــن البالغيــن مــن العمــر بيــن 15 إلــى 17 ســنة. كمــا كانــت الفتيــات 
العديــد  جِبــَرت 

ُ
أ لقــد  ختلــف اإلفــادات، 

ُ
الواصليــن، ووفًقــا مل بيــن  مــن  أيًضــا 

منُهــنَّ علــى العمــل فــي الجنــس التجــارّي فــي ليبيــا.

إيطاليا

انيجيري

21%

ا إريتري

12%

غينيا

7%
ساحل العاج

7%
غامبيا

6%

غيرها

47%

13
,5

81

8,
24

6

4,
48

0

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

ّ
لث ا ون  ن ر/كا ي ا ن ي

بلدان املنشأ الّرئيسّية للواصلين إلى إيطاليا 
في العام 2016 

الواصلون بحًرا إلى إيطاليا
اني/يناير  2017

ّ
اني/نوفمبر  2016 - كانون الث

ّ
تشرين الث

https://www.rte.ie/news/2017/0128/848370-migrants-rescue-mediterranean/
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-idUSKBN15I2QA
http://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-italy-idUSKBN15I2QA
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-italy-idUKKBN15E1N6
http://uk.reuters.com/article/uk-europe-migrants-italy-idUKKBN15E1N6
http://www.rep-am.com/news/national/2017/02/02/italy-libya-deal-on-migration-lays-groundwork-for-eu-summit/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/02/03-malta-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2017/02/03-informal-meeting/
http://pulse.com.gh/international/migration-crisis-kids-at-risk-rights-groups-protest-eu-libya-migrant-plan-id6161865.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-38850380
http://pulse.com.gh/international/migration-crisis-kids-at-risk-rights-groups-protest-eu-libya-migrant-plan-id6161865.html
https://www.unicef.org/media/media_94399.html
https://www.unicef.org/media/media_94399.html
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لة   الّصِ
ُ

 ذات
ُ

األبحاث
لطة

َ
خت

ُ
رافات  - األمانة اإلقليمّية للهجرة امل

ُ
 اإليطالّي: الحصول على تحليلٍت صحيحٍة باستخدام البيانات وليَس الخ

ُ
الّرابط

توّســِط غّيــرت طريقهــا 
ُ
هاجريــن مــن مســار الهجــرة شــرق البحــر امل

ُ
قــات امل

ّ
 االعتقــاد الخاطــئ بــأنَّ تدف

َ
ختلطــة تكشــف زيــف

ُ
تحليــلٌت مــن ِقَبــل األمانــة اإلقليمّيــة للهجــرة امل

توّســط.
ُ
 البحــر األبيــض امل

َ
لتعبــر وســط

ختلطة
ُ
االلتفات للخلف - منّصة الهجرة امل

ختلطة الجديدة تقوم بتحليِل الّسياسات والبيانات حول العراقّيين الذين يغادرون أوروبا إلى وطنهم.
ُ
ورقة إعلمّية صادرة عن منّصة الهجرة امل

حاد األوروبّي
ّ
توّسط - االت

ُ
 وأجوبة: الهجرة في مسار الهجرة وسط البحر األبيض امل

ٌ
املفوضّية األوروبّية، أسئلة

ط.. توّسِ
ُ
 البحر األبيض امل

َ
عالجة مسألة الهجرة وسط

ُ
مكنة مل

ُ
ُد اإلجراءات امل حّدِ

ُ
حاد األوروبّي ت

ّ
ورقة حقائق صادرة عن االت

تحويل التّيار  - كلينِغنديل 

ــُل الّتفاعــل بيــن شــبكات الّتهريــب والدينامّيــات االقتصادّيــة والسياســّية املحلّيــة  ِ
ّ
يِجــر وليبيــا، وُيحل  العلقــة بيــن الهجــرة غيــر الّنظامّيــة والّصــراع فــي مالــي والنَّ

ُ
تقريــٌر يبحــث

والوطنّيــة واإلقليمّيــة. 

الهجرة والصّحة - بانوراما الصّحة العاّمة

ُز حول الهجرة والصّحة، بما في ذلك التحّديات وكيفّية االستجابة للحتياجات الصحّية للُمهاجرين. ِ
ّ

إصداٌر خاصٌّ ُيرك

الوصول إلى »الديار« - خدمات الكنيسة العاملّية

دن الّصغيرة في ساحل العاج ورواندا.
ُ
ر والعودة في سياقات البلدات وامل  في الّرابط بيَن دينامّيات التحضُّ

ُ
تقريٌر يبحث

لة   الّصِ
ُ

 ذات
ُ
َدة تعّدِ

ُ
 امل

ُ
الوسائط

ا في نيجيريا   - �سي إن إن ازحين داخليًّ
ّ
داخل ُمخّيمات األشخاص الن

ا في نيجيريا. صوٌر تعرُض ُمخّيمات األشخاص الّنازحين داخليًّ

اس في القرن الواحد والعشرين  - هافينغتون بوست
ّ
 الن

ُ
ت

ُ
تهاف

ختلطة من االقتصاد العالمّي.
ُ
قات الهجرة امل

ُّ
 تدف

ُ
 وسائط ُمتعّددة تدرُس كيف غّيرت حركة

ُ
مقالة

جئين ذوي اإلعاقات ونقص الّرعاية - هيومن رايتس ووتش
ّ

غا�سي عن الل
ّ
اليونان: الت

هاجرين ذوي اإلعاقات في اليونان.
ُ
واجُه امل

ُ
 فيديو يعرُض األوضاع التي ت

ُ
شريط

األوضاُع البائسة في ُمخّيٍم للُمهاجرين في صربيا - ذا نيويورك تايمز 

 . ُر الظروف القاسية داخل ُمخّيٍم صربّيٍ صّوِ
ُ
 وسائط ُمتعّددة ت

ُ
مقالة

4.1 أمياٍل  - دافني ماتسياراكي

جئين في البحر قبالة سواحل ليسبوس.
ّ

ا وطاقمه أثناء إنقاذهم لل ُر قبطاًنا يونانيًّ َح لجائزة لنيل جائزة األوسكار ُيصّوِ ِ
ّ

فيلم تسجيليٌّ قصيٌر ُرش

توّسط - قناة إس بي إس 
ُ
هاجرين القائمة في البحر األبيض امل

ُ
ور: أزمة امل بالصُّ

ط.  توّسِ
ُ
جوء عبر البحر األبيض امل

ّ
هاجرين وطالبي الل

ُ
َق امل

ُّ
 صوٍر تعرُض تدف

ُ
سلسلة

الوقوع في شرك املوت  - ميل أونلين

جئين الذين غرقوا قبال سواحل ليسبوس.
ّ

 صوٍر تعرُض أكوام سترات الّنجاة – التي كان الكثير منها مزّيف – لتمجيد ذكرى الل
ُ
سلسلة

http://www.regionalmms.org/index.php/research-publications/feature-articles/item/60-the-italian-connection-getting-the-analysis-right-using
http://www.blog.mixedmigrationplatform.org/wp-content/uploads/2017/01/MMP_Briefing-Paper_TurningBack.pdf
http://linkis.com/reliefweb.int/report/cTFIE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-135_en.htm?locale=en
https://www.clingendael.nl/sites/default/files/turning_the_tide.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Panorama-Full-Volume2-Issue4-december-2016.pdf
http://cwsglobal.org/wp-content/uploads/2017/01/urban-refugees-full-report.pdf
http://edition.cnn.com/2017/01/11/africa/gallery/internal-displacement-camp-nigeria/
http://highline.huffingtonpost.com/articles/en/the-21st-century-gold-rush-refugees/#/niger
http://linkis.com/reliefweb.int/report/cTFIE
https://www.youtube.com/watch?v=O7fF0eFHn7o&feature=youtu.be
https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/24/world/europe/belgrade-serbia-migrant-camp.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur&_r=1
https://www.daphnematziaraki.com/video-daphne-matziaraki
https://www.daphnematziaraki.com/video-daphne-matziaraki
http://www.sbs.com.au/news/article/2017/02/06/photos-ongoing-mediterranean-migrant-crisis
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4196010/150-000-migrants-life-jackets-lie-piled-Lesbos-coast.html

