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تقرير توجهات الهجرة المختلطة لشهر فبراير، 
شباط 2016 الذي يغطي أحداث الهجرة المختلطة 

في:
الجزائر، ومصر، وليبيا، ومالي، والمغرب، 

والنيجر، والسودان، وتونس، واليونان، وإيطاليا.

مركز الهجرة المختلطة
نشرة التوجهات

www.mixedmigrationhub.org

المصطلحات: يتم في جميع أجزاء هذه النشرة استخدام 
مصطلحات المهاجر، والالجئ، وطالب اللجوء مًعا 

لتغطية كل من يشكلون تدفقات الهجرة المختلطة )تشمل 
هذه التنقالت السكانية المعقدة على كل من الالجئين، 

وطالبي الهجرة، والعمال المهاجرين، وغيرهم من 
المهاجرين مثل القُصر غير المصحوبين بذويهم، 

والمهاجرين ألسباب بيئية، واألشخاص المَهَربين، 
وضحايا اإلتجار بالبشر، والمهاجرين العالقين، وغيرهم(. 
ستتم اإلشارة إلى التدفقات المختلطة على هذا النحو ما لم 
يحدد المصدر كون الشخص المشار إليه مندرًجا في فئة 

معينة وهي الحالة التي ُيذكر فيها المصطلح ذو الصلة 
بوضوح. 

المصادر: لقد اعتمدت البيانات على جهود نطاق واسع من 
المتعاونين، والشركاء، والمنظمات الدولية والمحلية،

وكذلك المنافذ اإلعالمية واألفراد الموجودين داخل اإلقليم. 
تشكل وكالة الالجئين — المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لشؤون الالجئين — ووكالة الهجرة — المنظمة الدولية 

للهجرة — تكراًرا للمصدر األصلي للبيانات المحددة 
بشأن الالجئين أو المهاجرين. هذا ويصدر مركز الهجرة 

المختلطة قراراته التحريرية المستقلة بشأن األقسام 
والبيانات التي ينطوي عليها هذا التحديث الشهري. 

يعمل مركز الهجرة المختلطة باسم فريق عمل شمال أفريقيا للهجرة المختلطة المكون من المجلس الدنماركي لالجئين، 
والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة. يشجع المركز نهًجا قائًما على حقوق اإلنسان لضمان حماية األشخاص الذين يهاجرون في تدفقات مختلطة 

ومعقدة إلى شمال أفريقيا، ومنها وعبرها أيًضا. 

ويوفر مركز الهجرة المختلطة أيًضا معلومات حول المسائل المتعلقة بحماية حقوق اإلنسان التي يواجهها المهاجرون 
إلى شمال أفريقيا ومنها وعبرها، كي يستخدمها صانعو السياسات، والوكاالت، والجهات المانحة، والعامة، واألوساط 

األكاديمية، بهدف توفير المعلومات الالزمة، وتطوير السياسات والبرامج. 

كما يعزز المركز التوجهات التعاونية بين األطراف المعنية األساسية. وعلى وجه التحديد، يقوم المركز بدور أمانة 
فريق عمل شمال أفريقيا للهجرة المختلطة.  

اتصل بنا عن طريق
info@mixedmigrationhub.org

 للحصول على تحديثات بشأن القرن األفريقي، ُيرجى زيارة األمانة اإلقليمية لمركز الهجرة المختلطة

إصدار دراسة مركز الهجرة المختلطة
 

أوضاع الهجرة المختلطة ومخاطرها
في شمال شرق أفريقيا

http://www.mixedmigrationhub.org/
https://twitter.com/mixmighub
https://www.facebook.com/northafricamixedmigrationhub/?ref=hl
http://www.regionalmms.org
http://www.mixedmigrationhub.org/wp-content/uploads/2015/11/Conditions-and-Risks-in-Mixed-Migration-in-North-East-Africa.pdf


التوجهات
شمال أفريقيا

الجزائر

السياسة
تذكر البيانات الصادرة عن الحكومة األلمانية، أنها استقبلت 	 

1600 وافًدا مسافًرا من الجزائر خالل شهر يناير. ُيشكل 
ذلك انخفاًضا عاًما عن األشهر السابقة، إذ تزايد الوافدين 

المنتمين إلى شمال أفريقيا في أواخر 2015. طلبت 
الحكومة األلمانية أن تقوم دول شمال أفريقيا بإعادة طالبي 

اللجوء الذين تم رفضهم. وفًقا إلى ما ذكره وزير الداخلية 
األلماني، يفتقد المهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء 

المنتمين إلى شمال أفريقيا إلى مستندات السفر أو يقدمون 
أسماًءا خاطئة مما يصعب ترحيلهم إلى دولهم األصلية. 

مصر

ضعف المهاجرين  
حسب أحد المصادر اإلخبارية اإلقليمية، القليل فقط من 	 

أعضاء المجتمع اليمني النازح في مصر — الذين يقدر 
عددهم بـ 5000 — تقدموا للحصول على حالة الالجئ. 

ووفًقا إلى بعض أعضاء المجتمع اليمني، لقد تم تقديم دعم 
محدود جًدا واستمرت معاناة األشخاص للعثور على 

وظائف. 
وبحسب ما ذكرته البيانات التي تم تجميعها من قبل األمانة 	 

اإلقليمية للهجرة المختلطة يواجه كل من مبادرة آلية مراقبة 
الهجرة المختلطة )4mi(، والمهاجرين، والالجئين وطالبي 

اللجوء من القرن األفريقي العديد من المخاطر المتعلقة 
بالحماية أثناء تواجدهم في مصر — بما في ذلك— اإليذاء 

الجنسي والجسدي، واالختطاف، ونقص الغذاء والمياة.

السياسة 
على الرغم من أن السياسة الحالية في مصر ال ُتلزم 	 

المواطنين اليمنيين الذين لم يتعدى عمرهم 18 عاًما أو يزيد 
عمرهم عن 45 عاًما بالحصول على تأشيرات، إال أن أحد 
التقارير اإلخبارية تدعي أن القليل من األفراد األثرياء هم 

من يمكنهم الدخول.

التهريب واإلتجار بالبشر  
أعرب مسؤولون في االتحاد األوروبي عن قلقهم من امتداد 	 

جذور شبكات تهريب المهاجرين في مصر. ونظًرا إلى 
الموقف األمني المتدهور في لبيبا، تقول السلطات أن الكثير 

من المهربين يختارون جلب المهاجرين، والالجئين، وطالبي 
اللجوء من أفريقيا والشرق األوسط إلى السواحل المصرية. 

أحد المخاوف الرئيسية هي أن العديد من المهربين هم 
أنفسهم مسلحين من شبه جزيرة سيناء تابعين للقاعدة أو 

داعش. 

ليبيا

ضعف المهاجرين
في ضوء العدد المتزايد من الوفيات في البحر المتوسط. من 	 

المهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء، تدعم المنظمة 
الدولية للهجرة الهالل األحمر الليبي عن طريق توفير 

أكياس الجثث لضمان إجراء مراسم دفن كريمة لهؤالء 

الغارقين في البحر. تم تسليم أكياس الجثث كجزء من 
مشروع ستارت الممول من قبل االتحاد األوروبي، "تحقيق 

االستقرار في المجتمعات المعرضة للخطر وتعزيز إدارة 
الهجرة لتمكين عمليات انتقال سلسة في مصر، وتونس، 

2وليبيا.
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في 25 فبراير، شباط، رحلّت بعثة المنظمة الدولية للهجرة 	 
في ليبيا 117 مهاجًرا عالًقا من بوركينا فاسو — بما في 

ذلك خمس نساء وطفلين — إلى بوركينا فاسو. ووفرت لهم 
المنظمة الدولية للهجرة مساعدات لالنتقال حتى يتمكنوا من 

السفر إلى وجهتهم النهائية. كما تم تقديم مساعدات إعادة 
إدماج للحاالت العشرين األكثر ضعًفا. 

الالجئين/طالبي اللجوء
استناًدا إلى البيانات التي تم تجميعها في فبراير، شباط من 	 

أجل مصفوفة مراقبة النزوح التابعة للمنظمة الدولية 
للهجرة، تم تحديد 145002 مهاجًرا، والجًئا، وطالًبا 

للهجرة يقيمون في ليبيا. تقول التقارير أن 4% من هذا العدد 
محتجزين في مراكز االعتقال.

التهريب واإلتجار بالبشر
توضح التقارير أن المسلحين الليبيين يحتجزون المهاجرين، 	 

والالجئين، وطالبي اللجوء في مخيمات اعتقال حتى يتلقون 

فدية مالية مقابل تحريرهم، إما من قبل الضحايا أنفسهم أو 
عائالتهم بالخارج. يمكن أن يتراوح المبلغ في أي مكان من 

1200 دوالًرا أمريكًيا إلى 3400 دوالًرا أمريكًيا. 
حسب ما ذكرته وكالة رويترز، كان المهربين تجار معلنين 	 

في ليبيا من قبل سقوط الرئيس السابق "معمر القذافي" في 
2011. أكدت تحقيقات الشرطة اإليطالية منذ منتصف سنة 
2000 سيطرة خمس عشائر على التجارة من قواعدها في 
طرابلس وزوارة. كان بعض المهربين عمالء سابقين في 

المخابرات الليبية وفي األغلب يستخدمون المزارع كزنازين 
للمهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء قبل مغادرتهم إلى 

أوروبا. 
وفًقا إلى تقرير إعالمي، بدأ المسؤولون الليبيون جهودهم 	 

من أجل القضاء على شبكات المهربين غير الشرعيين إذ 
ُينظر إليهم اآلن كجزء ال يتجزأ من تنمية تنظيم داعش في 

ليبيا. في األشهر األخيرة، اكتشف المسؤولون عمق الروابط 
بين شبكات تهريب المهاجرين وتجار السالح غير 

الشرعيين وتجار المخدرات. 

الالجئين/طالبي اللجوء
اعتباًرا من 29 فبراير، شباط هناك 144675 الجًئا مالًيا، 	 

ليشكلوا بذلك زيادة 1,1% من الشهر السابق. فيما يلي 
تفاصيل هذا العدد من قبل بلد اللجوء: 59965 في 

النيجر)41,4%، لتكون الزيادة 1222 عن الشهر السابق(؛ 
و50551 في موريتانيا )34,5%، لتكون الزيادة عن الشهر 

السابق 132(؛ و33844 في بوركينا فاسو )%23,4، 
لتكون الزيادة عن الشهر السابق هي 270(؛ و169 في 

توغو )0,12%(؛ و119 في الجزائر )0,08%(؛ و27 في 
غينيا )0,02%(. بذلك يكون العدد في توغو، والجزائر، 

وغينيا مستقًرا منذ يناير كانون الثاني. 
يقيم عدد 17568 من 59965 الجًئا مالًيا في النيجر في 	 

الوقت الحالي في إنتيكان )29,3%(؛ و14046 في أباال 
)23,3%(؛ و10654 في تاباري باري )17,8%(؛ 8430 
في مانجاز )14,1%(؛ و4718 في نيامي )7,9%(؛ و688 

في أيورو فيل )%1,1(. 
اعتباًرا من 24 فبراير، شباط أعلنت المفوضية السامية 	 

لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وجود 52163 نازحين 
داخليين في مالي. لتكون بذلك الزيادة عن الشهر السابق هي 

 .%4,5

مالي

المغرب

السياسة 
وفًقا إلى ما ذكرته الحكومة األلمانية، أنها استقبلت 1600 	 

وافًدا من المغرب خالل شهر يناير. ُيشكل ذلك انخفاًضا 
عاًما عن األشهر السابقة، إذ ارتفع عدد الوافدين المنتمين 

إلى شمال أفريقيا في أواخر 2015. طلبت الحكومة 
األلمانية أن تقوم دول شمال أفريقيا بإعادة طالبي اللجوء 

الذين تم رفضهم. وفًقا إلى ما ذكره وزير الداخلية األلماني، 
يفتقد المهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء المنتمين إلى 

شمال أفريقيا إلى مستندات السفر أو يقدمون أسماًءا خاطئة 
مما يصعب ترحيلهم إلى دولهم األصلية. 
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في 3 مارس، آذار أعلن األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون 	 
أنه يسعى إلى إعادة المفاوضات بين جبهة البوليساريو في 

الصحراء الغربية والحكومة المغربية للسماح إلعادة الالجئين 
الصحراويين. وقد زار األمين العام مخيمات الالجئين في منطقة 

تندوف في الجزائر، وقاعدة البوليساريو، في نهاية األسبوع 
الموافق 4 مارس. 

ضعف المهاجرين 
وفًقا إلى وكالة رويترز، ال يتم تتبع حاالت الوفيات في 	 

الصحراء من المهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء. يقول 
العاملين في مجال الشؤون اإلنسانية أن هذا األمر يسهل من 

تجاهل صانعي السياسات لألرواح المفقودة. 

الالجئين/طالبي اللجوء
في الفترة ما بين 1 و25 فبراير، شباط تم تسجيل 831 	 

مهاجًرا، والجًئا، وطالًبا للجوء في مراكز العبور. 760 
منهم كانوا مواطنين نيجيريين مرحلين من الجزائر 

)91,5%( و71 مواطنين من دول أخرى )8,5%(. وتم منح 
مساعدات لالنتقال من قبل المنظمة الدولية للهجرة 

للُمرحلين الـ 760 للوصول إلى وجهتهم النهائية. والـ 15 
مواطن التابعين لدول أخرى تم منحهم أيًضا وسائل انتقال 

إلى بلدانهم: واحًدا إلى بوركينا فاسو؛ وثمانية إلى 
الكاميرون؛ وواحًدا إلى غينيا بيساو؛ وخمسة إلى السنغال.

استناًدا إلى البيانات التي تم تجميعها من قبل المنظمة الدولية 	 
للهجرة في نقاط مراقبة التدفق في النيجر، كان العدد 

اإلجمالي للمهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء المغادرين 
للنيجر من 1 إلى 23 فبراير، شباط هو 3690 بينما عدد 

من دخلوا هو 1176. 
خالل األسبوع من15 إلى 23 فبراير، شباط، كان العدد 	 

اإلجمالي للمهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء الخارجين 
هو 2100، في مقابل 988 خالل األسبوع السابق. كانت 

الجنسيات الرئيسية بين القوافل المغادرة هي التابعة إلى 
النيجر، ونيجيريا، والسنغال.

إجمالي عدد المهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء 	 
الوافدين خالل األسبوع من15 إلى 23 فبراير، شباط هو 
196، مما يشكل انخفاًضا هائالً من 564 خالل األسبوع 
السابق. كان أغلبهم مواطنين نيجريين؛ اثنتين من القوافل 

المرحلة كانتا قوافل نيجرية عائدة من الجزائر. 

بحسب تقديرات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 	 
الالجئين، وصل 1213 الجًئا من مالي إلى النيجر في 

الفترة بين يناير، كانون الثاني وفبراير، شباط. وتم 
استخراج شهادات ميالد لعدد 186 طفالً مالًيا خالل شهر 

فبراير،شباط. 
قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 	 

وشركائها بعمل توثيق لالجئين والمرحلين في منطقة ديفا 
في النيجر. يستضيف مخيم سايام فوراج في الوقت الحالي 
1614 الجًئا، و112 مرحالً، بينما يستضيف مخيم كبليوا 

4624 شخًصا نازًحا داخلًيا و3157 مرحلين. قامت 
اإلدارة اإلقليمية لألحوال المدنية والالجئين واللجنة الوطنية 
لالجئين بتوثيق 69421 فرد1عبر المواقع العشرون التي 

تقع في الطريق الرئيسي 1. 
اعتباًرا من 8 مارس آذار، كان هناك 138321 نازًحا من 	 

نيجيريا إلى النيجر. يتضمن ذلك 68321 الجًئا افصحوا 
أنهم من نيجيرا و70000 ادعوا أنهم مواطنين من النيجر. 

ينتاب المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
القلق من أن يؤدي نقص المستندات الالزمة لكالً من 

الالجئين والمرحلين النيجريين إلى زيادة خطورة وجود 
أشخاص عديمي الجنسية في المنطقة. 

اعتباًرا من 8 مارس، آذار يوجد عدًدا من النازحين 	 
الداخليين من النيجر ُيقدر بـ 137000 في منطقة ديفا. 

أعلنت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن 	 
كال النازحين الداخليين من النيجر والالجئين من نيجيريا قد 

اختاروا اإلقامة في الطريق الرئيسي 1 بسبب زيادة 
اإلحساس باألمان والخدمة الفعالة ووصول اإلمدادات. 

بحسب ما ذكره المراقبون، هناك تحركات سكانية داخلية 
أكثر من التحركات عبر الحدود الدولية في هذا الوقت. 

النيجر
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السودان

ضعف المهاجرين 
كجزء من المشروع الممول من الحكومة النرويجية، 	 

"تعزيز الحماية وتحسين المعرفة بمخاطر الهجرة غير 
الشرعية في السودان"، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في 

تسهيل العودة الطوعية لـ 42 مهاجًرا، والجًئا، وطالًبا 
للجوء من نيجيريا — بما في ذلك 31 امرأة و19 طفالً 
— كانوا عالقين في السودان. أغلب أعضاء المجموعة 
أقروا أنهم بقوا على قيد الحياة في الخرطوم عن طريق 

بعض األعمال العارضة والتسول.
وقد دفعت الهجمات المتصاعدة من حكومة الخرطوم على 	 

المجموعات المتمردة بالمهاجرين إلى مخيمات شمال 
دارفور، حسب ما ذكرته وكالة رويترز. لقد أثرت الحرب 
والسنوات الكثيرة التي تم قضاؤها في المخيمات سلًبا على 

أهل دارفور، الذين فقدوا سبل عيشهم وآمالهم في العودة إلى 
ديارهم. لقد أدت األحوال السيئة باألشخاص إلى عدم 

التفكير في أي شيء سوى المغادرة. الكثير من الشباب فروا 
إلى بلدان مجاورة من أجل العثور على وظيفة في مناجم 

الذهب، آملين أن يكتسبوا ما يكفي للدفع لتجار البشر وشق 
طريقهم إلى أوروبا عبر ليبيا.

الالجئين/طالبي اللجوء
في 8 فبراير، شباط أعلنت بعثة االتحاد األفريقي التابعة 	 

لألمم المتحدة في دارفور أن عدد المواطنين الهاربين من 
العنف القائم في جبل مرة قد تضاعف خالل األسبوعين 

السابقين.
اعتباًرا من 6 فبراير، شباط 23219 شخًصا نازًحا سعوا 	 

إلى اللجوء بسبب الهجمات والغارات الجوية في ضواحي 
جبل مرة. وأعلنت بعثة االتحاد األفريقي التابعة لألمم 

المتحدة في دارفور أن من بينهم 14403 طفالً، و6391 
امرأة، و2325 رجالً. غادرت قافلة إنسانية في اليوم نفسه 

إلى سورتوني لتوصيل عناصر غذائية وغير غذائية، فضالً 
عن مالجئ الطوارئ.

وفًقا إلى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، كان 	 
من المقدر نزوح ما يزيد عن 90000 شخص بحلول 21 

فبراير، شباط بسبب الصراع القائم في منطقة جبل مرة 

بدارفور بين القوات الحكومية وجيش التحرير الشعبي 
السوداني بقيادة عبد الواحد. ويدخل ضمن إطار هذا العدد 

87,500 من النازحين حديًثا )نازحون داخليون( في شمال 
دارفور و2,750 في وسط دارفور، وذلك وفًقا لما أعلنته 

منظمات اإلغاثة ومفوضية الغوث اإلنساني الحكومية، على 
التوالي. 

وقد التمس نحو 63,223 الحماية في منطقة سورتوني 	 
ووصل نحو 22,261 إلى مدينة طويلة. وأفادت التقارير 

بوصول نحو 2,018 نازًحا داخلًيا إلى مدينة كببكابية. 
بحلول 21 فبراير/شباط، دعم برنامج األغذية العالمي ما 	 

يقدر بنحو 50,000 من الناس في شمال دارفور 
بالمساعدات الغذائية الضرورية. 

وفي الفترة بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، 	 
وصل ما يقدر بنحو 5,000 من قاطني جنوب السودان إلى 
مخيم خور عمر شرق دارفور ومن المتوقع وصول المزيد. 

ويقيم نحو ما يقرب من 250 شخًصا في مركز الرعاية 
االجتماعية. ويحتاج كل من الالجئين والمهاجرين وطالبي 
اللجوء القدامي والجدد إلى مأوى للطوارئ ولوازم منزلية. 

السياسة
في ضوء تصاعد العنف وحاالت النقص في الموارد، بدأت 	 

حكومة جنوب السودان والشركاء العاملون في المجال 
اإلنساني في بذل جهود إلقناع آالف الالجئين السودانيين 

المقيمين في بلدة ييدا إلى االنتقال إلى مخيم رسمي في والية 
الوحدة. ومن المتوقع انتقال جميع الالجئين من مدينة ييدا 

— والتي تأوي أكثر من  70,000 الجًئا سودانًيا — إلى 
مخيم أجوونغ ثونك بحلول شهر يوليو/تموز 2016.

وفي يوم 23 فبراير/شباط، وجهت لجنة التنسيق الخاصة 	 
بالنازحين في وسط دارفور نداًء عاجالً إلى مجلس األمن 

التابع لألمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على 
الخرطوم ألجل السماح بوصول المنظمات اإلنسانية إلى 

النازحين الجدد من جبل مرة.
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تونس

السياسة
وفي 12 فبراير/شباط، أعلنت الحكومة التونسية أنها طالبت 	 

سلطاتها اإلقليمية بوضع خطة للتعامل مع التدفق المتوقع 
لالجئين في حال حدوث تدخل أجنبي ضد جماعة داعش في 

ليبيا. وقد بدأت وزارة الصحة بالفعل في مناقشة خطة 
طوارئ خاصة بقطاعها لكي تكون مستعدة الستقبال 

المهاجرين والالجئين الفارين من الهجمات الجوية.
ووفًقا لبيانات الحكومة األلمانية، استقبلت البالد نحو 170 	 

شخًصا قادمين من تونس خالل شهر يناير/كانون الثاني. 
ُيشكل ذلك انخفاًضا عاًما عن األشهر السابقة، إذ تزايد 
الوافدين المنتمين إلى شمال أفريقيا في أواخر 2015. 

طلبت الحكومة األلمانية أن تقوم دول شمال أفريقيا بإعادة 
طالبي اللجوء الذين تم رفضهم. وفًقا إلى ما ذكره وزير 
الداخلية األلماني، يفتقد المهاجرين، والالجئين، وطالبي 

اللجوء المنتمين إلى شمال أفريقيا إلى مستندات السفر أو 
يقدمون أسماًءا خاطئة مما يصعب ترحيلهم إلى دولهم 

األصلية. 

وخالل الفترة من 11 إلى 13 فبراير/شباط، عقدت منظمة 	 
العمل الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان 

ووزارة الشؤون االجتماعية جلسة مشتركة لمناقشة 
موضوع، "حماية حقوق العمال المهاجرين: نحو تنقيح 

وتنسيق القوانين واللوائح التونسية وفًقا للمعايير الدولية." 
وقد أتاح هذا الحدث الفرصة لحث الحكومة على التصديق 

على معاهدات واتفاقيات منظمة العمل الدولية واألمم 
المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم.

وقد شارك وزيران تونسيان وسفير االتحاد األوروبي في 	 
تونس في ندوة في إطار برنامج االتحاد األوروبي "أنشطة 

جين موني"، والذي استمرت فعالياته من 22 إلى 23 
فبراير/شباط في تونس. وهدفت الندوة إلى جمع األكاديمين 

والسياسيين ذوي الخلفيات التخصصية المختلفة لمناقشة 
قضية الهجرة إلى االتحاد األوروبي.. 

اليونان/ طريق البلقان

المغادرون والوافدون على متن القوارب وعمليات إنقاذ 
القوارب 

وفًقا لتقديرات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون 	 
الالجئين، وصل نحو 57,066 من الالجئين والمهاجرين 

وطالبي اللجوء عن طريق البحر إلى اليونان في شهر 
فبراير/شباط. وبالمقارنة، وصل عدد الوافدين عن طريق 

البحر نحو 2,873 في نفس الشهر من العام المنصرم، 
مسجالً بذلك زيادة بنسبة  180.8 في المائة. 

ومن بين هؤالء الوافدين، 52 في المائة قادمين من سوريا؛ 	 
25 في المائة من أفغانستان؛ 16 في المائة من العراق؛ 3 
في المائة من باكستان؛ و0.1 في المائة من المغرب. وقد 

مثل األطفال نسبة 40% من الوافدين، بينما مثل الرجال 
نسبة 38 في المائة والنساء نسبة 22 في المائة. 

وسجلت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين 	 
نحو 1,470 طلًبا للجوء في اليونان خالل شهر فبراير، 

مما يشير إلى وجود زيادة بنسبة 37 في المائة عن  
1,009 طلًبا خالل نفس الشهر في العام المنصرم. 

وقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن 49 من المهاجرين 	 
والالجئين وطالبي اللجوء قد لقوا حتفهم في البحر في 

الطريق إلى اليونان في شهر فبراير/شباط. وبالمقارنة، لقي 
272 مصرعهم في طريق البلقان البحري في شهر يناير/
كانون الثاني، مسجلين بذلك انخفاًضا بنسبة 138.9 في 

المائة. 

وفي 8 فبراير/شباط، أفاد خفر السواحل التركية بأن 27 	 
من الالجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء — من بينهم 11 

طفالً — غرقوا عندما انقلب قاربهم في خليج ادرميت 
بالقرب من جزيرة ليسفوس اليونانية. وتم إنقاذ ثالثة ركاب 

عن طريق خفر السواحل، بينما أنقذ صيادًيا راكًبا رابًعا.
في يوم 18 فبراير/شباط، أعلنت وكالة حماية الحدود 	 

التابعة لالتحاد األوروبي أن ما يقدر بنحو 900 من 
المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء تم إنقاذهم بالقرب من 

جزيرة ليسفوس اليونانية. ونقلوا على متن سفينة بلغارية 
بحراسة دورية بين ليسفوس والساحل التركي.

في يوم 6 مارس/آذار، أفيد بأن 25 من المهاجرين 	 
والالجئين وطالبي اللجوء قد غرقوا قبالة سواحل ديديم، 
تركيا وهم في طريقهم إلى اليونان. وتم إنقاذ 15 شخًصا 

على األقل وإعادتهم إلى الشاطئ. 

ضعف المهاجرين 
وفًقا لمنظمة أطباء بال حدود، فإن مئات األطفال القاطنين 	 

في المخميات المزدحمة على طول حدود اليونان ومقدونيا 
يعانون اآلن من التهابات الجهاز التنفسي نظًرا لسوء 

األحوال الجوية وانعدام النظافة.
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وقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة في أثينا أن طفالً يبلغ من 	 
العمر عاًما واحًدا قد لقي مصرعه جراء اإلصابة بالتهابات 
الجهاز التنفسي في جزيرة ليسفوس في يوم 3 مارس/آذار. 

وكان قد إلى وصل إلى الجزيرة في وقت سابق في نفس 
اليوم. 

في يوم 25 فبراير/شباط، حاول رجالن من الالجئين، 	 
يزعم أنهم من باكستان، االنتحار شنًقا عن طريق تعليق 
أنفسهم في شجرة في أثينا. وصلت سيارات إسعاف إلى 

مكان الحادث بعد رؤية الرجلين يقدمون على شنق أنفسهم 
في ميدان فيكتوريا في العاصمة. وتم إخراجهم من 

المستشفى الحًقا في نفس اليوم، وأفادت التقارير أنهم 
يتمتعون بحالة صحية جيدة. وكان هذان الرجالن ضمن 

آالف المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء الذين تقطعت 
بهم السبل في اليونان بسبب العوائق التي تمنعهم من 

مواصلة رحالتهم.

الالجئين/طالبي اللجوء
في الفترة بين 1 و24 فبراير/شباط، قدمت المنظمة الدولية 	 

للهجرة خدمات إنسانية إلى 295 من الالجئين في اليونان 
الذين تم نقلهم إلى دول أخرى أعضاء في االتحاد األوروبي 
كجزء من برنامج إعادة التوطين التابع لالتحاد األوروبي. 

وفي الفترة بين 1 و22 فبراير/شباط، ساعدت المنظمة 	 
الدولية للهجرة عدد 974 من المهاجرين والالجئين وطالبي 

اللجوء في اليونان في العودة إلى بلدانهم األصلية. ومن 
ضمن هذا العدد، 725 شخًصا من المغرب )74.4 في 

المائة( و89 من إيران )9.1 في المائة(.
وفي الفترة بين 1 و22 فبراير/شباط، رافقت المنظمة 	 

الدولية للهجرة عدد 15 من القاصرين المسافرين بمفردهم 
— وكان معظهم من المواطنين اإليرانيين— أثناء عودتهم 

من اليونان إلى بلدانهم األصلية.

السياسة
وفي ضوء تزايد عدد وفيات األطفال، أصدرت المفوضية 	 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة األمم 
المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة بياًنا مشترًكا 

مطالبين فيه بمزيد من الحماية للمهاجرين والالجئين. ووفًقا 
للمنظمات، غرق طفالن في المتوسط كل يوم منذ سبتمبر/
أيلول 2015 أثناء عبورهم لمنطقة شرق البحر األبيض 

المتوسط.

في 19 فبراير/شباط، أصدر المجلس األوروبي بياًنا 	 
صحفًيا بشأن استنتاجاته التي توصل إليها بشأن الهجرة. 

ورحب بتدخل منظمة حلف شمال األطلسي في بحر إيجة 
الذي يهدف إلى رصد ومراقبة المعابر غير الشرعية ودعا 

إلى تعاون وكالة حماية الحدود التابعة لالتحاد األوروبي.
وخلص المجلس األوروبي إلى أن أعداد المهاجرين 	 

والالجئين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى اليونان من 
تركيا هي عالية للغاية ودعا إلى اإلسراع في تنفيذ خطة 

عمل االتحاد األوروبي وتركيا التي تهدف إلى وقف تدفقات 
الهجرة ومكافحة التهريب واالتجار غير المشروع.

معرًبا عن قلقه إزاء األوضاع اإلنسانية للمهاجرين 	 
والالجئين وطالبي اللجوء على طول طريق البلقان الغربي، 
دعا المجلس األوروبي إلى اإلتيان باقتراحات عملية لتوفير 

المساعدات اإلنسانية الداخلية، بالتعاون مع المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشئون الالجئين وغيرها من 

المنظمات من أجل مساعدة البلدان التي تستوعب أعداًدا 
كبيرة من األشخاص أثناء تنقلهم.

في يوم 18 فبراير/شباط، وقعت كل من صربيا وسلوفينيا 	 
والنمسا وكرواتيا ومقدونيا بياًنا مشترًكا معلنين فيه عن 

فرض قيوًدا أشد على المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 
المارين عبر حدودها. وقد تسببت هذه القيود المفروضة في 

إحداث مأزق نظًرا ألن اآلالف الذين يعتزمون التحرك 
شماالً عالقون في بالد مع اإلغالق المؤقت للحدود.

أثناء عطلة نهاية األسبوع في يوم 19 فبراير/شباط، أعلنت 	 
السلطات المقدونية أن األفغان سيتم تصنيفهم على أنهم 

مهاجرين ألسباب اقتصادية، مما أدى إلى منعهم من السعي 
لطلب اللجوء السياسي بشكل فعال. وأثار التحول في 

السياسة احتجاجات بين المهاجرين والالجئين وطالبي 
اللجوء األفغان في ادوميني، اليونان وأدى ذلك إلى وقوع 

اشتباكات مع الشرطة.

التهريب واإلتجار بالبشر 
في يوم 22 فبراير/شباط، افتتحت وكالة إنفاذ القانون 	 

األوروبية، مركز مكافحة تهريب المهاجرين األوروبي 
الذي يهدف إلى مساعدة الدول األعضاء في تفكيك الشبكات 
اإلجرامية. يخطط لتكوين فريًقا من المتخصصين في مجال 

الهجرة والجريمة لكي يركزوا اهتمامهم على اثنين من 
النقاط الساخنة اإلقليمية —إحداها بيريوس، اليونان— من 

أجل مساعدة السلطات الوطنية في كشف هوية شبكات 
تهريب المهاجرين واالستقصاء عنها ومالحقتها قضائًيا. 
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إيطاليا / طريق البحر األبيض المتوسط

عمليات مغادرة/إنقاذ/وصول القوارب
وفًقا لتقديرات المفوضية السامية لألمم المتحدة لشئون 	 

الالجئين، وصل 3,827 من المهاجرين والالجئين وطالبي 
اللجوء عن طريق البحر إلى إيطاليا، مسجلين بذلك 

انخفاًضا بنسبة 31.8 في المائة في األعداد عن الشهر 
الماضي. وبالمقارنة، وصل عدد الوافدين عن طريق البحر 
نحو 4,354 في نفس الشهر العام المنصرم، مسجالً بذلك 

انخفاًضا بنسبة 12 في المائة. 
ووفًقا للمنظمة الدولية للهجرة، فإن هذا العدد يتضمن 	 

3,827 وافًدا عن طريق البحر، و654 قادمين من نيجيريا 
)17.1 في المائة(؛ و684 من غامبيا )17.9 في المائة(؛ 

و365 من السنغال )9.5 في المائة(؛ و383 من مالي 
)10.4 في المائة(؛ و235 غينيا )6.8 في المائة(؛ و402 

من ساحل العاج )10.5 في المائة(؛ و11 من المغرب 
)0.29 في المائة(؛ و170 من الصومال )4.4 في المائة(. 

ونسبة 19.4 في المائة المتبقية من بلدان أخرى. وقد 
سجلت المغرب أبرز تحول في األعداد، حيث تراجع عدد 
الوافدين عن طريق البحر من 483 في يناير/كانون الثاني 

إلى 11 في فبراير/شباط، وهذا يسجل انخفاًضا بنسبة 
97.7 في المائة. 

عند مقارنة أرقام من هذا الشهر لفبراير 2015، هناك 	 
زيادة ملحوظة للقادمين من النيجيريين )76.5 في المائة(؛ 

وغينيا)250 في المائة(؛ وساحل العاج )166.2 في 
المائة(. ومع ذلك، انخفض عدد القادمين بحرا من 

الصومال ومالي بنسبة 75 و 38.4 في المائة،على 
التوالي. 

أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن فرًدا واحًدا قد لقي 	 
مصرعه في البحر في الطريق إلى إيطاليا في فبراير/

شباط. وبالمقارنة، فقد لقي 96 من المهاجرين والالجئين 
وطالبي اللجوء مصرعهم في طريق البحر األبيض 

المتوسط العام المنصرم..
في الفترة بين 24 و26 فبراير/شباط، أفيد بأن 1,085 من 	 

المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء تم إنقاذهم في البحر 
قبالة سواحل إيطاليا. وتم إحضار 531 من هذا العدد إلى 

بوزالو، بينما نقل 554 إلى أوغستا. وتم إحضار أيًضا 
جثث لثالث نساء ورجلين من دول جنوب الصحراء 

األفريقية إلى أوغستا. ووفًقا للعاملين في المنظمة الدولية 
للهجرة، كان السبب المحتمل للوفاة هو االختناق بسبب 

االكتظاظ على متن القوارب.
في الفترة بين 1 يناير/كانون الثاني و23 فبراير/شباط، 	 

ساعدت المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها بأكثر من 25 
عملية إرساء في صقلية وكاالبريا وبوليا. وقدمت المشورة 

القانونية إلى ما يقدر بنسبة 95% من المهاجرين الذين 
يصلون إلى البالد عن طريق البحر.

وفي 17 فبراير/شباط، رسا قاربان قبالة سواحل صقلية. تم 	 
إنقاذ 363 من المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء في 

بوزالو في حين تم إنقاذ 101في المبيدوسا.

في يوم 22 فبراير/شباط، أسفر رسو قوارب متعددة في 	 
ميسينا وأوغستا والمبيدوزا عن إنقاذ إجمالي 940 من 
المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء. ومن بين هؤالء، 
أفيد بأن فردين كانوا قد غادروا قبل يومين من الخمس، 

ليبيا.
في يوم 23 فبراير/شباط، تم إنقاذ 207 من المهاجرين 	 

والالجئين وطالبي اللجوء في بوزالو.
في يوم 19 فبراير/شباط، أعلن خفر السواحل اإليطالية 	 

غرق اثنين من المهاجرين قبالة سواحل صقلية، إيطاليا. 
وتم إرسال مروحية تابعة لخفر السواحل خلف 40 من 

المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء والمزعوم أنهم من 
ليبيا وتونس والذين كان قد تم إيقافهم من قبل الشرطة بعد 

وصولهم إلى الشاطئ على متن قارب خشبي عندما تم 
رؤية الجثتين في البحر.

وفي يوم 23 فبراير/شباط، أنقذت القوات البحرية اإليطالية 	 
أكثر من 700 من المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 

من ست قوارب في البحر األبيض المتوسط في منطقة بين 
تونس وجزيرة صقلية اإليطالية. وأفادت القوات البحرية 

اإليطالية أن أحد سفنها أنقذت 403 من الناجين وأربع 
جثث من ثالث قوارب. وأنقذت سفينة أخرى 219 شخًصا 

من قاربين في حين أنقذت سفينة ثالثة 105 شخًصا من 
قارب على شفا الغرق.

وفي يوم 7 مارس/آذار، أفادت المنظمة الدولية للهجرة في 	 
روما أن أكثر من 200 من المهاجرين والالجئين وطالبي 
اللجوء تم إنقاذهم في البحر. ومن بين هؤالء، تم نقل 87 
إلى المبيدوزا ونقل 121 إلى أوغستا. ووفًقا للعاملين في 

المنظمة الدولية للهجرة، أفيد بأن العديد من هؤالء الناجين 
أجبروا على ركوب زورق مطاطي. وتم االعتداء على 

الرافضين من قبل المهربين. 

السياسة
في يوم 22 فبراير/شباط، أعلنت إيطاليا أن سياسة االتحاد 	 

األوروبي العامة إلدارة الحدود وتخفيف أزمة الالجئين 
ينبغي أن يتم تمويلها عن طريق موارد مشتركة مثل 

السندات. ويأتي هذا اإلعالن في ضوء نزاع البالد مع 
المفوضية األوروبية بشأن ميزانيتها لعام 2016. وفشلت 
خطط المفوضية الرامية إلى إصدار سندات لتقديم التمويل 

الطارئ للبالد تحت وطأة المعاناة مراًرا في الماضي. 
ووجه كل من وزير الداخلية اإليطالي واأللماني رسالة إلى 	 

المفوضية األوروبية يطالبون فيها بتطبيق نظام تسجيل 
للمهاجرين على نطاق االتحاد األوروبي يتضمن نقاط 

تفتيش أمنية. ومن بين مطالب أخرى، أشار الوزيران إلى 
أن الناس في حاجة إلى إجراءات حماية ينبغي تحديدها 

داخل بلدانهم األصلية أو في بلدان المرور العابر قبل 
الوصول إلى أوروبا. وطالبوا أيًضا بتفعيل آلية إعادة قوية 

إلرسال العمال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم 
األصلية.
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في الفترة بين 7 إلى 9 مارس/آذار، نظم كل من المنظمة 	 
الدولية للهجرة ومفوضية شؤون الالجئين ورشة عمل 

بشأن "وجهات نظر األخصائيون الخاصة بإنقاذ الالجئين 
والمهاجرين في البحر األبيض المتوسط" وحضر هذا 

الحدث ممثلون عن عدد من البلدان، بما في ذلك المغرب 
وتونس ومصر ولبنان وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا. 

في الفترة بين 14 إلى 15 مارس/آذار، عقدت مبادرة 	 
المهاجرين في البلدان المتأزمة مشاورات إقليمية للشرق 

األوسط وشمال أفريقيا في ال فاليتا، مالطا. وقد حضر هذا 
الحدث ممثلون عن أكثر من 15 دولة من المنطقة، بغية 

تبادل الدروس المستفادة وصياغة المبادئ التوجيهية 
لحاالت التعامل مع المهاجرين في أوقات األزمات.

التهريب واإلتجار بالبشر
ويوجد حالًيا اثنين من فرق مكافحة االتجار غير المشروع 	 

التابعين للمنظمة الدولية للهجرة في صقلية وأبوليا بهدف 

اكتشاف وتحديد ضحايا االتجار غير المشروع. ويتم تحديد 
الحاالت الحساسة وإحالتها إلى السلطات المختصة 

للحصول على مزيد من المساعدة وتتضمن هذه الحاالت 
األطفال المهاجرين بمفردهم الذين تم االعتقاد عن طريق 

الخطأ بأنهم بالغين والمهاجرون الذين هم بحاجة إلى 
خدمات نفسية وكبار السن.

في يوم 22 فبراير/شباط، افتتحت وكالة إنفاذ القانون 	 
األوروبية، المركز األوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين 

الذي يهدف إلى تفكيك الشبكات اإلجرامية. يخطط  المركز 
األوروبي لمكافحة تهريب المهاجرين لتكوين فريًقا من 
المتخصصين في مجال الهجرة والجريمة لكي يركزوا 

اهتمامهم على اثنين من النقاط الساخنة اإلقليمية —إحداها 
كاتانيا، إيطاليا— من أجل مساعدة السلطات الوطنية في 
كشف هوية شبكات تهريب المهاجرين واالستقصاء عنها 

ومالحقتها قضائًيا.

البحث ذو األهمية

 تحقيق التوازن السليم: تعزيز قدرة استقبال الالجئين على المستوى الوطني ومستوى االتحاد األوروبي – 
معهد سياسات الهجرة 

ينعكس هذا التقرير على المناهج الوطنية المختلفة الستقبال الالجئين في االتحاد األوروبي ويطور الطرق البديلة لتعزيز الجودة 
والمرونة وفاعلية التكلفة لنظام اللجوء األوروبي المشترك. 

 التوصل إلى "صفقة عادلة" بشأن المواهب: الهجرة والتداول ورأس المال البشري في بلدان المنشأ – 
معهد سياسات الهجرة

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن تدابير ومبادرات السياسات بشأن موضوع هجرة العمالة الماهرة واآلثار المترتبة على بالد 
المنشأ. وبشكل أكثر تحديًدا، يركز على المشروعات التي تتضمن تنمية المهارات ورأس المال البشري، على أساس أن هذه 

االحتياجات موجودة سواء بين المهاجرين المتنقلين أو الذين يرغبون في العودة.

 الرحالت إلى أوروبا: دور السياسة في صناعة القرار المتعلق بالهجرة – 
معهد تنمية بالد ما وراء البحار 

تم إجراء مقابالت مع ما يزيد عن 50 شخًصا من المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء ألجل هذا التقرير، الذي يستكشف العوامل 
الدافعة إلى الهجرة وقدرة سياسات دول المقصد على التأثير في عملية صنع القرار. وتفيد النتائج بموجز السياسات المصاحب، 

الذي يهدف إلى تشجيع تطوير استجابات أفضل تجاه أزمة الهجرة في أوروبا. 

 فهم المرأة والهجرة: مراجعة الدراسات السابقة – 
شراكة المعارف العالمية حول الهجرة والتنمية

على أساس أن المعرفة األفضل للتعقيدات بين الجنسين والهجرة يمكن أن تقلل التكاليف االقتصادية واالجتماعية للمهاجرات، يقدم 
9هذا البحث لمحة شاملة عن الدراسات السابقة فيما يخص هذا الموضوع.

http://www.independent.com.mt/articles/2016-03-14/local-news/Middle-East-North-African-countries-meet-in-Malta-to-draft-guidelines-on-migration-6736154843
http://doe.iom.int/docs/Europe%20Med%20Migration%20Response_Sitrep%2015%20-%2025%20Feb%202016_Final.pdf
http://www.middle-east-online.com/english/?id=75380
http://www.migrationpolicy.org/research/getting-balance-right-strengthening-asylum-reception-capacity-national-and-eu-levels
http://www.migrationpolicy.org/research/reaching-fair-deal-talent-emigration-circulation-and-human-capital-countries-origin
http://www.odi.org/publications/10317-journeys-europe-role-policy-migrant-decision-making
http://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-015-0015-6
http://www.knomad.org/docs/gender/KNOMAD%20Working%20Paper%208%20final_Formatted.pdf


النتائج األولية: استبيان مكافحة االتجار غير المشروع  – المنظمة الدولية للهجرة 
نظًرا ألن االتجار غير المشروع واستغالل المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء أصبح مصدر قلق متزايد على امتداد طريق 

بلدان شرق المتوسط وطريق البلقان الغربي، فقد شرعت المنظمة الدولية للهجرة في جمع البيانات األساسية استناًدا على استبيانات 
رصد التدفق في المنطقة. ويعرض هذا التقرير النتائج األولية للبيانات التي تم جمعها في الفترة من 7 ديسمبر/كانون األول عام 

2015 إلى 22 فبراير/شباط عام 2016 من عينة تقدر بنحو 1,042 شخًصا. 

التحليل: استبيانات رصد التدفق – المنظمة الدولية للهجرة
وجمعت استبيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بيانات متعلقة بالجنس والعمر والبلد األصلي ومستويات 

التعليم ونوايا األشخاص أثناء التنقل. ويحتوي هذا التقرير على نتائج االستبيانات التي أجريت في الفترة بين 8 أكتوبر/تشرين 
األول عام 2015 و29 فبراير/شباط عام 2016 على المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء العابرين من اليونان عبر طريق 

البلقان الغربي. 

وسائط متعددة ذات أهمية
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موقع Instagram: Ai Weiwei – أي ويوي
وضع الفنان الصيني المعارض ويدعى أي ويوي نفسه في وسط أزمة المهاجرين والالجئين في أوروبا، محوالً صفحته على موقع 

إنستاجرام إلى بث حي من الصور ومقاطع الفيديو. 

الهجرة من خالل الزواج تحليل الصراعات حول التنقل وتحكمها في نظام الحدود األوروبية – معهد دراسة الهجرة الدولية، 
جامعة أكسفورد 

في هذا التدوين الصوتي، تناقش الباحثة البحث الذي أجرته في المغرب وألمانيا عن ممارسات األفراد الذين يحاولون استخدام 
الزواج كفرصة قانونية للهجرة. ويظهر تحليل نظام الحدود اإلثنوغرافية أن الزواج يعد استراتيجية مهمة للتنقل ومن خاللها 

يكتسب المهاجرون صالحية للهجرة.

فيلم Fire at Sea“( Fuocoammare”( – من إخراج جيانفرانكو روسي 
فاز المخرج اإليطالي جيانفرانكو روسي بالجائزة الكبرى في مهرجان برلين السينمائي الدولي عن هذا الفيلم الوثائقي، الذي يراقب 

السكان العاديين في جزيرة المبيدوسا اإليطالية وهم يشهدون تكشف أزمة الهجرة. 

الهجرة العالمية: من األزمة إلى الفرصة – معهد تنمية بالد ما وراء البحار  
شارك بيتر ساذرلند، الممثل الخاص التابع لألمم المتحدة لشئون الهجرة، في لجنة في معهد تمنية بالد ما وراء البحار مع خبراء 

آخرين وناقشوا كيفية إمكان االعتراف بالهجرة على أنها فرصة بدالً من كونها تهديًدا.

القوانين والسياسات المتعلقة بالنازحين الداخلين )IDP(: أداة الرسم – مركز مراقبة النزوح الداخلي 
يركز هذا البرنامج التفاعلي الجديد على صياغة القوانين والسياسات الدولية المتعلقة بالنزوج الداخلي، مع التركيز على الوثائق 

التي ظهرت أو يجري تطويرها في سياق صنع السياسات في البالد المتأثرة بالنزاع. 

آلة الهجرة – وكالة رويترز 
 في هذا المشروع االستقصائي البصري الجديد، تستكشف وكالة رويترز القصص والشبكات وراء أزمة الهجرة في أوروبا 

ونضال القارة لمواجهة الموقف.

http://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-015-0015-6
http://doe.iom.int/docs/Analysis%20-%20CT%20Survey%20-%2003%20Mar%202016.pdf
http://doe.iom.int/docs/Analysis%20-%20Flow%20Monitoring%20Surveys%20in%20the%20Mediterranean%20and%20Beyond%20-%2003%20Mar%202016.pdf
https://www.washingtonpost.com/graphics/world/lesbos/?tid=sm_fb
https://www.instagram.com/aiww/?hl=en
http://podcasts.ox.ac.uk/migration-through-marriage-analysing-struggles-around-mobility-and-its-control-european
https://www.youtube.com/watch?v=f8Kc5wy0Rxg
https://www.youtube.com/watch?v=f8Kc5wy0Rxg
http://www.odi.org/events/4332-global-migration-crises-opportunity
http://www.internal-displacement.org/law-and-policy
http://www.internal-displacement.org/law-and-policy
http://www.reuters.com/investigates/special-report/migration/#
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مساعدة سكان الجزيرة اليونانية لالجئين السوريين – الجزيرة 
يعرض مقال الجزيرة التفاعلي الصيادين اليونانيين من جزيرة ليسفوس الذين ينقذون حياة المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء 

أثناء عبور البحر إلى أوروبا. 

الصورة الكاملة – مؤسسة الصورة الصحفية العالمية ومركز االبتكار، جامعة اليدن
ينقل برنامج التحليالت البصرية الجديد المشاهد خارج اإلطار لتفسير البيانات المتعلقة بالهجرة. 

الهجرة عبر الحدود باعتبارها قضية اجتماعية عالمية – معهد الهجرة الدولية، جامعة أكسفورد
تبحث هذه المحاضرة في مسألة الهجرة عبر الحدود وتوضح كيفية ارتباط "القضية االجتماعية العالمية" بالصراعات حول 

الفوارق المتعلقة بالهجرة عبر الحدود في سياق الهجرة والنزوح. 

http://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-015-0015-6
http://interactive.aljazeera.com/aje/2015/greek-island-saving-refugees/index.html#9
http://thebiggerpicture.online/
http://podcasts.ox.ac.uk/cross-border-migration-transnational-social-question

