مركز أبحاث الهجرة المختلطة
طريق الهجرة في شمال شرق أفريقيا وشمال أفريقيا

النشرة
الدورية
أكتوبر

تقرير توجهات الهجرة املختلطة لشهر أكتوبر 2015مبا
يغطي أحداث الهجرة املختلطة يف كل من :

الجزائر ومرص وأثيوبيا وليبيا ومايل
واملغرب والنيجر والسودان وتونس واليونان
وإيطاليا.
تعمل منظمة  MHUBلحساب القوة العاملة يف مجال الهجرة املختلطة يف شامل أفريقيا والتي تشمل كل من
الهيئات  .DRC, IOM, OHCHR, RMMS, UNHCR, UNODCوهي تروج لحقوق اإلنسان يف عملها
لضامن حامية األشخاص اللذين يتحركون يف تدفقات مختلطة ومعقدة عرب شامل أفريقيا ومن بالد شامل أفريقيا.

تقدم  MHUBاملعلومات بخصوص املسائل املتعلقة بحامية حقوق اإلنسان والتي يواجهها األشخاص يف تحركاتهم يف
شامل أفريقيا وذلك الستخدام هذه املعلومات من قبل الوكاالت وصانعي السياسة والجهات املانحة والجمهور بصفة
عامة والباحثني األكادمييني  ،وذلك بهدف تقديم املعلومات لتطوير الربنامج والسياسة واملؤيدين ملواجهة هذه املشكلة.
إن هذه املنظمة تدعم األساليب التعاونية بني الجهات املعنية الرئيسية والسيام وأن لديها سكرتارية لخدمة القوة العاملة
يف مجال الهجرة املختلطة يف شامل أفريقيا.
املصطلحات املستخدمة يف هذا النرشة فإن مصطلحات إليهم ضمن فئة معينة ويف هذه الحالة فإن املصطلح املعني
املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء يتم استخدامها معاً املستخدم سوف يتم استخدامه بوضوح.
بصفة مشرتكة لتغطية جميع هؤالء الذين يتحركون يف هذه
املصادر  :البيانات من مصادر من مجموعة متنوعة من
التدفقات للهجرة املختلطة (وتشمل التحركات السكانية
األطراف املتعاونة والرشكاء والهيئات املحلية والدولية
املعقدة كل من الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين
ألسباب اقتصادية واملهاجرين اآلخرين مثل الصغار ووسائل اإلعالم واألفراد يف اإلقليم .واملفوضية السامية
والقرص املهاجرين بدون صحبة األهل واملهاجرين ألسباب لألمم املتحدة لشؤون الالجئني  UNHCRووكالة
بيئية وتهريب األشخاص وضحايا التهريب واملهاجرين الهجرة  IOMوهي عادة املصدر للبيانات املرتبطة بصفة
املحارصين وذلك ضمن فئات أخرى) .وهكذا فإننا محددة بالالجئني أو املهاجرين .وتقدم  MHUBقراراتها
نستخدم هذه املصطلحات لإلشارة لهذه التدفقات املستقلة يف التعبري بخصوص األجزاء والبيانات املتضمنة
املختلطة إال إذا كان املصدر نفسه يحدد األشخاص املشار يف التحديثات يف هذا التقرير الشهري.
انطالق دراسة MHUB

األحوال واملخاطر للهجرة املختلطة يف شامل رشق أفريقيا.
لالتصال

audrey.metcalf@mixedmigrationhub.org
rita.maniaci@mixedmigrationhub.org

www.mixedmigrationhub.org
بخصوص التحديثات يف منطقة القرن اإلفريقي ميكنكم زيارة موقع .RMMS

التوجهــــــــــــــات
شامل أفريقيا
الجزائر
السياسة
• االجتامع الرابع مع لجنة املسائل الخاصة السياسية وإنهاء
املستعمرات وهو االجتامع املنعقد بتاريخ  13أكتوبر مع
• قامت هيئة التعاون اإليطالية باعتامد مشاركة طوارئ
الرتكيز عىل أوضاع الالجئني الصحراويني يف معسكرات
اختيارية بالقيمة  200000يورو يف املفوضية السامية لألمم
تندوف وأيضاً سكان الصحراء من جنوب املغرب .ولقد بدأ
املتحدة لشؤون الالجئني  UNHCRوذلك كاستجابة
االجتامع باالستامع إىل  88من مقدمي الطلبات وااللتامسات
لعواقب ونتائج تدفقات الهجرة التي أثرت عىل معسكرات
واملسجلني يف مسألة غرب الصحراء .ولقد اشتىك بعض
الالجئني الصحراويني يف منطقة تندوف يف الجزائر .وعىل
املتحدثني من أوضاع املعيشة املتدنية يف معسكرات تندوف
أساس التقديرات املتوافرة  ،فهناك حالياً  25000شخص
يف الجزائر مع بيان دعمهم للحل الخاص باالستقالل
تقريباً يف احتياجات ملحة .واملشاركة اإليطالية موجهة
والحكم الذايت املتطور ملنطقة غرب الصحراء واملقرتح من
أساساً لدعم عمليات  UNHCRوأيضاً املنظامت األخرى
قبل املغرب مع طلب إجراء استفتاء حول االستقالل وتقرير
التي تعمل مع الالجئني الصحراويني يف املنطقة.
املصري بحسب الوعد الذي تم تقدميه منذ  23سنة لسكان
الصحراء.

مرص
السفر والوصول واإلنقاذ

 42مرصي يف ميناء مدينة رشيد يف الدلتا  ،وذلك عىل بُعد
 263كم شامل القاهرة وذلك طبقاً لبيان وزارة الداخلية.

• بتاريخ  9أكتوبر قامت السلطات املرصية بإغالق معرب
رفع بعد فتحه ملدة ثالثة أيام يف اتجاه واحد فقط للسامح • تقارير وسائل اإلعالم املحلية  :أنه بتاريخ  10أكتوبر غرقت
سفينة تحمل أعدادا ً كبرية من الالجئني واملهاجرين وطالبي
للحجاج الفلسطينيني القادمني من اململكة العربية السعودية
اللجوء عىل ساحل مرص  ،وتبني غرق عرشة أشخاص وتم
للعودة إىل بلدهم .وكان العدد اإلجاميل للحجاج اللذين
إنقاذ  20شخص .ولقد غرقت السفينة بالقرب من بلطيم
عربوا املعرب خالل هذين اليومني  2258باإلضافة إىل
يف منطقة كفر الشيخ شامل رشق القاهرة .وتستخدم هذه
السامح مبرور  29فلسطيني والذين تم ترحيلهم إىل قطاع
املنطقة مرسحاً للرحالت للعديد من األشخاص الذي
غزة.
يحاولون الوصول إىل أوروبا بشكل غري مرشوع عن طريق
• بتاريخ  10أكتوبر تم إلقاء القبض عىل  25صومايل يف قطار
مرص ولقد كانت هذه السفينة متجهة إىل إيطاليا أما
القاهرة – أسوان  ،وتم الترصيح بأنهم يحاولون طلب
األشخاص عىل منت السفينة فهم من سوريا والسودان وبالد
اللجوء إىل مرص.
أفريقية أخرى .والعدد اإلجاميل للمهاجرين والالجئني
• وطبقاً للتقارير ففي نفس الوقت قامت قوات األمن بالقبض
وطالبي اللجوء عىل السفينة غري محدد.
عىل محاولة للهجرة الغري مرشوعة من قبل مجموعة من
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•

•

•

•

بتاريخ  20أكتوبر وصلت سفينة تحمل ما ال يقل عن  560السياسة
طفل مرصي من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء • شاركت مرص يف مؤمتر القمة بخصوص الهجرة يف فاليتا
وكانت أعامرهم ال تتجاوز  11سنة وصلوا إىل السواحل
وذلك يوم  11و  12نوفمرب يف مالطا .ولقد كان هدف
اإليطالية .وأعلن وزير الهجرة وشئون املرصين بالخارج أن
هذه القمة الجمع بني رؤساء الدول أو الحكومات األوروبية
إيطاليا تقدم اإلقامة لألطفال وكذلك املأوى حيث ميكنهم
واألفريقية يف محاولة لدعم التعاون يف مجال الهجرة .وتم
تعلم الحرف.
تناول التحديات وفرص الهجرة.
بتاريخ  24أكتوبر قام حرس السواحل يف دمياط بإلقاء • أعلنت السيدة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزير الهجرة وشئون
القبض عىل  232من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء
املرصيني بالخارج أن وزارتها تتعاون وتنسق مع وزارة أخرى
من جنسيات مختلفة قبل مغادرة البلد عىل منت قارب
للتواصل مع املغرتبني املرصيني إلعداد صيغة مبدئية لقانون
للصيد وبشكل غري مرشوع .وشمل هؤالء الذين تم القبض
الهجرة يتم تقدميها يف الربملان التايل.
عليهم  94من املرصيني و  76من جزر القمر و  50سودانيني
• اقرتحت مرص حلوالً للهجرة الغري مرشوعة وذلــك يف
واثنني صوماليني واثنني عراقيني و ثالثة من الكونغو وثالثة
اجتامع منظمة األمن والتعاون األورويب .وبتاريخ  21أكتوبر
أثيوبيني وشخص من تشاد وشخص جنوب السودان.
دعت مرص للتنفيذ فورا ً لجميع املرشوعات املتضمنة يف
بتاريخ  25أكتوبر قامت البحرية املرصية بكشف محاولة
إطار عمل لجنة التوجيه ملبادرة االتحاد األورويب والقرن
للهجرة الغري مرشوعة ملنع  100من املرصيني و  138من
األفريقي ملكافحة تهريب البرش .وتم الرتكيز عىل رضورة
جنسيات أخرى من البدء يف الرحلة لعبور البحر املتوسط
الوصول لحل لألزمة السورية واألزمة الليبية ملحاولة وضع
إىل إيطاليا .وتم اقتياد الزورق إىل ميناء دمياط حيث تلقوا
نهاية للهجرة الغري مرشوعة .وباإلضافة إىل ذلك فلقد تم
العناية الطبية املطلوبة قبل تسليمهم للجهات القضائية
الرتكيز عىل أهمية إيجاد حلول للمشكلة من خالل توفري
والتي سوف تقرر أي إجراءات قانونية الحقة.
وظائف للشباب ودعم برامج التطوير يف بالد منشأ الهجرة.
تقارير وسائل اإلعالم املحلية  :أنه بتاريخ  26أكتوبر تم إلقاء
القبض عىل  145مرصي يف السلوم يف الصحراء الغربية
قبل السفر إىل ليبيا بشكل غري مرشوع.

• بتاريخ  27أكتوبر تم إلقاء القبض عىل  245شخص
من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء وجميعهم من
املرصيني فيام عدا  5سودانيني تم إلقاء القبض عليهم يف
السلوم لتواجدهم يف منطقة عسكرية بدون ترصيح بينام
كانوا متجهني إىل ليبيا عرب الدروب الصحراوية.
• تقارير وسائل اإلعالم املحلية  :أنه بتاريخ  31أكتوبر قام
املسئولني عن حدود السلوم بإحباط محاولة من قبل 49
مرصي للسفر غري املرشوع إىل ليبيا .ولقد كان املهاجرين
والالجئني وطالبي اللجوء من  11محافظة وتم إلقاء القبض
عليهم لتواجدهم يف منطقة عسكرية بدون ترصيح .وتم
إلقاء القبض عليهم جمعياً وتحويلهم للمحاكمة.
• طبقاً لتقارير وسائل اإلعالم املحلية أنه فيام بني  30و 31
أكتوبر فلقد سافر  635من املرصيني والليبيني يف االتجاهني
عرب الحدود.
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أثيوبيا
السفر والوصول واإلنقاذ

األوضاع السيئة للمهاجرين

• حتى  9نوفمرب وصل  11273شخص من اليمن إىل أثيوبيا • بتاريخ الثالث من نوفمرب  ،أشارت تقارير منظمة الهجرة
الدولية إىل أنها ساعدت  54من األثيوبيني إىل العودة إىل
منذ نشوب أحداث العنف يف مارس  2015وكان أغلبية هؤالء
بالدهم بعد أن كانوا محارصين يف اليمن وجيبويت .وتضمنت
األشخاص ( )%66من املواطنني األثيوبيني العائدين.
هذه املجموعة  22من األطفال والقرص بدون مرافق.
الالجئني وطالبي اللجوء
• ويف شهر أكتوبر  2015وحده  ،ساعدت منظمة الهجرة
• بلغ املعدل املتوسط اليومي لوصول الالجئني حتى 16
الدولية عىل ترحيل  137أثيويب  29 ،من بينهم من القرص
أكتوبر بعدد  35شخص يومياً من خالل نقاط الدخول يف
بدون مرافق.
كل من بجاج وأكوبو وبريب  ،حيث مراقبة الحدود والتسهيل • حتى  30أكتوبر  ،فلقد كان هناك  220108من الالجئني يف
مستمرة .وهذا ميثل زيادة عن املتوسط اليومي  29شخص
جمبيال  %71 ،منهم من النساء و  %91من النساء واألطفال
حتى 2أكتوبر .وتستمر عمليات تحويل الوافدين الجدد إىل
 ،وتم تحديد  21566أنهم من األطفال املنفصلني عن أهلهم /
املعسكرات مع الدعم من منظمة الهجرة الدولية لنقل
بدون مرافق( .كان عدد الوافدين الجدد من جنوب السودان يف
هؤالء األشخاص ( ،UNHCRالتحديث رقم  77لألوضاع
جمبيال يف  15ديسمرب  2013وذلك بتاريخ  30أكتوبر .)2015
اإلقليمية يف جنوب السودان).
• حتى  20أكتوبر  ،قامت املفوضية السامية لألمم املتحدة السياسة
لشؤون الالجئني  UNHCRبتسجيل  3570حالة لالجئني • قامت منظمة الهجرة الدولية واملجلس الوطني األثيويب
وطالبي اللجوء .ومعظم هذه املجموعة من الصوماليني
ملكافحة التهريب وتهريب البرش بتنظيم اجتامع للتشاور
( )2515واليمنيني (.)1046
مع القيادات الدينية يف مسألة الهجرة غري املرشوعة .ولقد
• حتى  30أكتوبر كان هناك  289227من الالجئني من جنوب
أشار املشاركون يف االجتامع إىل أفضل األساليب مع الرتكيز
السودان وطالبي اللجوء يف أثيوبيا مع زيادة  156منذ الثاين
عىل أهمية إعادة فتح القنوات القانونية لهذا الغرض لتقليل
من أكتوبر (.)UNHCR
الهجرة غري املرشوعة.

ليبيا
	•ولقد غرقت السفينة التي كانت تحملهم بسبب الطقس
السيئ .ومازال هناك  30عىل األقل من املهاجرين والالجئني
وطالبي اللجوء عىل الزورق الغارق مازالوا مفقودين.
وجميعهم طبقاً للتقارير كانوا من جنوب الصحراء األفريقية
بحسب تقارير منظمة الهجرة الدولية.

السفر والوصول واإلنقاذ
	•بتاريخ  15أكتوبر قامت سفينة دوريات الخدمة البحرية
صموئيل بيكت بإنقاذ أكرث من  100من الهاجرين والالجئني
وطالبي اللجوء مبا يف ذلك طفلني  ،وذلك عىل قارب مطاط
عىل السواحل الليبية .وهي ثاين عملية إنقاذ إنسانية قامت
بها هذه السفينة والتي أقلعت من نيمهات يف بداية الشهر السياسة
حيث كانت هناك سفينة لقوات الدفاع األيرلندية يف البحر 	•بتاريخ  6أكتوبر  ،رصح مسئول ليبي من الحكومة املدعومة من
املتوسط للمساعدة يف إنقاذ املهاجرين والالجئني وطالبي
اإلسالميني واملسيطرة عىل العاصمة طرابلس أنهم قد ألقوا
اللجوء.
القبض عىل  300من املهاجرين األفريقيني واللذين تم القبض
	•بتاريخ  27أكتوبر أبلغت منظمة الهالل األحمر الليبي عن
عليهم أثناء توجههم للزوارق املتجهة إىل أوروبا .وكانت هناك
انتشال أكرث من  40جثة عىل السواحل الليبية .وتم العثور
بعض التقارير اإلضافية بأن هناك بعض املهاجرين والالجئني
عىل حوايل  27جثة عىل شاطئ سلينت  ،رشق طرابلس بينام
وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء األفريقية تم أيضاً إلقاء
تم العثور عىل اآلخرين بالقرب من شاطئ خمس.
القبض عليهم عىل الساحل الرشقي لطرابلس.
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مـــــايل
	•حتى  31أكتوبر كانت هذه أعداد الالجئني املاليني بحسب
الالجئني وطالبي اللجوء
بلد اللجوء مع أي تعديل من  30سبتمرب :
	•حتى  31أكتوبر كان هناك  138564من الالجئني املسجلني
 53927يف النيجر بزيادة 1048
يف مايل  ،والعدد يقل مبقدار  2532عن أكتوبر .2014
 50131يف موريتانيا بنقص 135
	•من بني  138564من الالجئني املسجلني حالياً يف مايل ،
 34191يف بوركينافاسو بزيادة  168وأيضاً  169يف توجو و
هناك  16609من الالجئني العائدين من مايل وهي زيادة
 119يف الجزائر و  27يف غينيا بدون تعديل.
 3544عن أكتوبر .)UNHCR( 2014

املغرب
السفر والوصول واإلنقاذ
	•بتاريخ  9أكتوبر تم اإلبالغ عن أن هنا شخص كامريوين
وشخص غيني توفوا خالل محاولتهم عبور الحدود إىل
كيوتا باستخدام زورق.
	•هناك  20آخرين تعرضوا لإلصابات يف الحدود املغربية
األسبانية وذلك بعد انقالب الزورق الذي كانوا يسافرون
عىل متنه وذلك من خالل القوات البحرية امللكية املغربية.
وكان املصابون العرشون من الكامريون وغينيا وساحل
العاج والسنغال .وبعد انتشالهم من املاء تم احتجازهم
ملدة  12ساعة يف سيارات الرشطة قبل احتجازهم يف مركز
الرشطة يف كاستيليجوس يف املغرب .وكان هناك  10آخرين
عىل الزورق كانوا شهودا ً لهذه األحداث وتم احتجازهم يف
سيارة الرشطة ملدة  12ساعة ومن بعدها تم نقلهم إىل
مركز رشطة فينيديق.

	•يف الثالث من أكتوبر قام  200من املهاجرين والالجئني
وطالبي اللجوء مبحاولة عبور السياجات يف كيوتا  ،واستطاع
 87العبور بنجاح  ،وكانت هناك محاوالت عديدة أخرى من
قبل مئات من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء .ومن
بعدها عززت املغرب من التواجد العسكري واإلجراءات
األمنية عىل الحدود عند السياجات.

النيجر
الالجئني وطالبي اللجوء
حتى شهر أكتوبر قدرت حكومة النيجر عدد السكان من 	•ولقد وصل عدد الالجئني املاليني يف النيجر إىل أعىل عدد.
ومن أول يناير وحتى  31أكتوبر  2015قامت  UNHCRيف
الالجئني النيجريني ومواطني النيجر والذين يقومون يف
نيجرييا (العائدين من النيجر) حوايل  .100000وأيضاً النيجر بتسهيل العودة االختيارية لعدد  1107من الالجئني.
وعىل الرغم من هذه الحاالت للعودة فام زال عدد الوافدين
قدرت عدد النازحني داخليا  IDPحوايل  50000شخص
الجدد كبريا ً وكذلك النمو الطبيعي للسكان حيث ذات العدد
( UNHCRتحديث البيانات رقم  17بخصوص األوضاع
اإلجاميل لالجئني بأكرث من  .% 10وبلغ الرقم اإلجاميل
اإلقليمية يف نيجرييا).
للنمو يف األعداد اآلن  35927بينام هناك  3000شخص
تقريباً مازالوا يف انتظار التحقيق والتسجيل( .النيجر :
تزايد أعداد الالجئني املاليني يف النيجر).
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وموريتانيا وبوركينافاسو ،ونقطة حدود كونغوا كاير (عىل
السياسة
قامت منظمة الهجرة الدولية بثالثة زيارات ميدانية كجزء من الحدود املالية يف النيجر) وسونا (يف مايل عىل حدود بوركينا
املرشوع « :تنسيق إدارة الحدود يف مايل والنيجر وموريتانيا فاسو) وكانتشاري (يف بوركينافاسو عىل حدود النيجر) والتي
وبوركينافاسو» .وبعد إكامل املرحلة التمهيدية للمرشوع وإنهاء تم تعريفها عىل أنها مراكز عبور الحدود االسرتاتيجية وهي
بحاجة إلصالح وتجديد .ومن املتوقع إكامل اإلنشاءات يف أبريل
تقييامت إدارة الحدود الوطنية يف مايل والنيجر
.2016

السودان
السفر والوصول واإلنقاذ
	•حتى  28أكتوبر وصل  109575من جنوب السودان يف محافظة
النيل األبيض و  34487إىل الخرطوم و  25.006إىل غرب
كوردفان و  24368إىل جنوب كوردفان و  3661إىل النيل
األزرق  و  374شامل كوردفان و  164رشق دارفور (�UN
 HCRالتحديثات الخاصة بالعمليات لجنوب السودان).
	•بلغ العدد اإلجاميل للوافدين من جنوب السودان يف شهر
أكتوبر  4586وهو أعىل رقم منذ شهر يوليو ()12081
وأعىل قليالً من الشهور السابقة أغسطس ( )3258وسبتمرب
( .)3240ولقد كان النقص يف العدد اإلجاميل يرجع بدرجة
كبرية إىل تحركات السكان من خرسانة ،غرب كوردفان
(تحديث بيانات  UNHCRلجنوب السودان).
	•ولقد شهدت محافظة النيل األبيض  251من الوافدين
الجديد من جنوب السودان استقروا يف األالجايا ( )107وأم
سنجور ( )81والكشافة ( )27والرديس  )21( 2والرديس 1
( )13وضبات بوسني ( )2واملواقع فيام بني  16و  28أكتوبر.
وكان هناك  558من األفراد غادروا خرسانة وغرب كوردفان
مبا يفيد بأن هؤالء األشخاص قد انتقلوا إىل أماكن غري
معروفة يف السودان (تحديث بيانات  UNHCRلجنوب
السودان).

الالجئني وطالبي اللجوء
	•حتى  8نوفمرب  2015كان السودان يستضيف إجاميل
 366329من الالجئني يف البلد مبا يف ذلك  197635من
جنوب السودان و  168694من الالجئني من بالد أخرى.
	•وبتاريخ  26أكتوبر ،فلقد بدأت  UNHCRوبالرشاكة مع
لجنة شئون الالجئني يف التحقيق والتسجيل وإصدار بطاقات
هوية بعدد  6000من طالبي اللجوء من جنوب كوردفان
والنيل األزرق يف السودان واملقيمني يف جوبا (تحديث رقم
 78من  UNHCRلألوضاع اإلقليمية يف جنوب السودان).
ويف مستعمرة ليدا يف محافظة الوحدة ،فلقد سجل ت �UN
 112 HCRحالة من الوافدين الجدد السودانيني من جنوب
كورفان يف السودان مام رفع العدد اإلجاميل إىل  14810منذ
 23ديسمرب  .2014وكان معظمهم من الرجال غري املتزوجني
من مقاطعات بورام وهيبان وأم دورين .وأيضا ً قام ت �UN
 HCRبنقل  129من الوافدين الجدد والالجئني من أيدا
إىل أجونج سوك ،وهكذا فلقد اصبح العدد اإلجاميل لالجئني
املنتقلني إىل أيونج سوك بعدد  16083منذ  23ديسمرب 2014
(تحديث  UNHCRرقم  78بخصوص األوضاع اإلقليمية
يف جنوب السودان.

تونس
السفر والوصول واإلنقاذ
• تم إنقاذ  74من املهاجرين الالجئني وطالبي اللجوء والذين
غادرو تجاجورا بالقرب من طرابلس ليبيا يف محاولة الوصول
لجزيرة المبيدوزا يف إيطاليا وذلك بتاريخ  12نوفمرب وذلك
من خالل الصيادين التونسيني بعد مرور خمسة أيام يف
البحر بعد أن فقدوا االتجاه بسبب الطقس السيئ.

وكان املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء من بنجالديش
وغانا ونيجرييا وتوجو وليربيا عىل سطح الزورق عندما
وصلوا إىل زرسيس يف جنوب تونس ،وبعد أن رافقهم
الصيادون إىل هناك.
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	•وبتاريخ  7أكتوبر تم إحباط محاولة للهجرة غري املرشوعة
من قبل حرس السواحل يف املهدية ،ويف وسط رشق تونس.
وتم اعرتاض  33من املواطنني التونسيني يف شيبا عندما
كانوا يحاولون العبور بشكل غري مرشوع إىل إيطاليا عىل منت
زورق صيد وهي املحاولة الثالثة للعبور غري املرشوع للحدود
البحرية التونسية والتي تم إحباطها منذ بداية أكتوبر.
األوضاع السيئة للمهاجرين
	•قام املرصد الوطني التونيس ومنظمة الهجرة الدولية للشباب
بافتتاح مركز جديد يف  24اكتوبر وهو مركز معلومات
الهجرة املمول من سويرسا للشباب يف تونس .وهذا املركز
يقدم املعلومات ويدعم خيارات الهجرة اآلمنة واملنتظمة
بني الشباب التونيس .وهذا املركز يستخدم مواد املعلومات
واالستشارات لرتويج الهجرة القانونية ومنع الشباب من ذوي
األوضاع السيئة من محاولة اإلندفاع لخيارات الهجرة غري
القانونية والوظائف املضللة والكاذبة والتي يعرضها عليهم
املتورطني يف أنشطة التهريب وتهريب البرش.

السياسة
	•لقد كان قانون االكتتاب والتسجيل الجديد بخصوص حق
اللجوء يف تونس هو محور االجتامع بتاريخ  5اكتوبر يف
تونس بني وزارة الخارجية املسئولة عن الهجرة والتكامل
االجتامعي ،وشمل االجتامع بلجسني صربي وأعضاء وفد
اللجنة األوروبية مبا يف ذلك املمثلني من حزب الخرض .وقام
االجتامع بالرتكيز عىل مسألة اللجوء والهجرة املنظمة وغري
القانونية .وحالياً فإن تونس ليس لديها قانون للجوء .وتساعد
 UNHCRالسلطات التونسية يف عمليات تحديد أوضاع
الالجئني.

طريق اليونان  /البلقان
السفر والوصول واإلنقاذ
	•تقدر منظمة الهجرة الدولية أنه من أول يناير وحتى  2نوفمرب
كان هناك  616392من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء
وصلوا إىل اليونان.
	•ويف شهر اكتوبر تم مالحظة زيادة ملحوظة من الوافدين
الجدد إىل شيوس وساموس ،وبينام استمرت حاالت الوافدين
إىل ليسيفوس يف الزيادة ومتثل حوايل  % 60من اإلجاميل.
وتظل ليسيفوس هي نقطة العبور الرئيسية إىل الرب لزوارق
التهريب من تركيا.
	•تقدر منظمة الهجرة الدولية أن هناك  214781حالية
للوافدين الجدد مسجلني يف اليونان يف شهر اكتوبر وحده.
	•وبالد املنشأ الرئيسية هي سوريا وافغانستان وبلد السفر
الرئيسية هي تركيا.
	•ومن  5إىل  19اكتوبر كانت هناك  87000حالة للوافدين
عن طريق البحر من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء
إىل اليونان .وكان حاالت الوصول يومياً من  3700إىل 9000
ومبتوسط املعدل اليومي للوصول .5800

	•وكانت الجنسيات الرئيسية للمهاجرين والالجئني وطالبي
اللجوء الذين يصلون إىل اليونان فيام بني  5و  19اكتوبر من
السوريني ( )% 66واألفغان ( )% 23والعراقيني ( .)% 6وعىل
الرغم من أن السوريني قد استمروا يف الوصول إىل اليونان
مبعدل مرتفع ولكن كانت هناك زيادة يف معدالت األفغان
والعراقيني ،مام يؤثر عىل توزيع هذه النسبة املئوية.
	•ومن  5إىل  19اكتوبر غرقت  6سفن عىل السواحل يف
ليسيفوس ولريوس وساموس مام أدي إىل  13من الوفيات،
وحدثت نصف حوادث غرق السفن خالل يومني.
	•ويف  15اكتوبر غرق زورق خشبي يحمل العرشات من
املهاجرين من تركيا إىل أوروبا بالقرب من جزيرة ليسيفوس
بعد االصطدام بسفينة حرس السواحل اليونانية مام أدي
إىل غرق سبعة أشخاص عىل األقل مبا فيهم  4أطفال .وكانت
الجثث األويل التي تم انتشالها سيدة وبنتني وطفل رضيع.
وفيام بعد تم اكتشاف جثث ألمرأة ورجل وطفل .ومن بني 31
من الناجني الذي تم إنقاذهم فلقد أبلغوا عن إجاميل مثانية
أشخاص غائبني.
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	•وبتاريخ  17اكتوبر كان هناك  9113من الوافدين الجدد
الذين وصلوا إىل اليونان ويف  18اكتوبر  9237و  19اكتوبر
 8617و  20اكتوبر  10994و  21اكتوبر .10024
	•ولقد كانت هذه األعداد الهائلة قد جعلت العديد من
السلطات املحلية غري مستعدة .واستمرت جزيرة ليسيفوس
يف استقبال أعىل نسبة مئوية من املهاجرين والالجئني.
ووصل حوايل  27276إىل جزيرة ليسيفوس فيام بني  18و 23
اكتوبر بينام وصل  9750إىل تشيوس.
	•وفيام بني  19و  21اكتوبر فقد  18من املهاجرين أرواحهم يف
حادثتني ،األويل عىل ساحل ميجيستي والثانية عىل ساحل
ساموس .ويف الحادثة األخرية قام حرس السواحل اليوناين
بإنقاذ رجل سوري عمره  32سنة ،ولكن هناك  14آخرين مبا
يف ذلك زوجته وأثنني من األطفال واألقارب اآلخرين كانوا
غائبني ويعتقد أنهم غرقوا.
	•وفيام بني  18و  23اكتوبر سجلت منظمة الهجرة الدولية يف
اليونان أعىل معدالت للهجرة منذ بداية  .2015وعىل الرغم
من أحوال الطقس السيئة فلقد عرب  48000من الالجئني
واملهاجرين من تركيا إىل جزر اليونان ومبتوسط حوايل
 9600من املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء عرب هذه
األيام الخمسة.
	•ولقد وصل  48000من الالجئني واملهاجرين وطالبي اللجوء
يف  5ايام فقط إىل جزيرة ليسيفوس وبلغت الذروة اليومية
لألعداد  11000بتاريخ  20أكتوبر مع انخفاض العدد
يف نهاية االسبوع فيام بني  23إىل  25أكتوبر حيث وصلت
األعداد حوايل أربعة آالف يوم  26اكتوبر.
	•ولقد أبلغ فريق منظمة الهجرة الدولية يف ليسيفوس أن هناك
زورق صيد قد أنقذ  41من املهاجرين والالجئني من البحر
بتاريخ  24اكتوبر.
	•وبتاريخ  26اكتوبر تم تسجيل حالة أخري لغرق سفينة عىل
سواحل ليسيفوس عندما ارتطم زورق بالستيك بالصخور.
وانقذ حرس السواحل اليوناين  35من املهاجرين والالجئني
وطالبي اللجوء وتم انتشال جثة أمرأة أفغانية من الساحل.
	•قام حرس السواحل اليوناين بإنقاذ  242شخص بالقرب
من جزيرة ليسيفوس بعد انقالب زورق خشبي كان يحملهم
بتاريخ  28اكتوبر .وتويف  5أشخاص عىل األقل مبا فيهم ثالثة
أطفال بينام كانوا يحاولون الوصول إىل اليونان من تركيا.
	•

	•تم تسجيل أكرث من  6635حالة للوافدين بتاريخ  28اكتوبر،
بعدد يزيد  1514عن  29سبتمرب (( )5121منظمة الهجرة
الدولية).
	•أبلغت منظمة الهجرة الدولية عن غرق  5سفن بتاريخ 28
اكتوبر .منها سفينتني عىل سواحل ليسيفوس وسفينتني عىل
ساحل ساموس وسفينة عىل ساحل جزيرة أجاتونيس .وكانت
معظم الحوادث القاتلة عىل ساحل ليسيفوس .حيث كان
هناك زورق يحمل املئات من املهاجرين فيام بني  300و 500
وانقلب الزورق .وتم إنقاذ  242شخص .ويف ذلك الوقت تم
تأكيد غرق  41شخص ( 7جثث تم انتشالها و  34مفقودين).
	•وفيام بني  29اكتوبر و  5نوفمرب كانت تقديرات منظمة
الهجرة الدولية أن هناك  39054من الوافدين الجدد من
املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء مام ميثل إنخفاضاً 8
 %باملقارنة مع الوافدين خالل األسبوع من يوم  22إيل .29
	•تقديرات منظمة الهجرة الدولية  28000من املهاجرين
والالجئني وطالبي اللجوء عربوا إىل اليونان يف  30اكتوبر
وحتى أول نوفمرب ووصل حوايل  10842بتاريخ  30اكتوبر
و  8998يف  31اكتوبر  4292يوم أول نوفمرب  3787يوم 2
نوفمرب.
	•وكانت حاالت وصول املهاجرين والالجئني إىل أوروبا عن
طريق البحر يف  2015حوايل  800000شخص يف االسبوع
األول من نوفمرب وهو الرقم الذي يزيد اربع مرات تقريباً يف
اإلجاميل عن سنة  2014كلها.
	•تم تسجيل  4122حالة وصول يف  2نوفمرب.
	•تم إنقاذ  129من الالجئني عىل األقل معظمهم من
السوريني عىل الساحل الغريب إلقليم موجال يف تركيا .ومتت
اإلجراءات يف  4نوفمرب بعد محالة فاشلة للوصول لجزيرة
رودس اليونانية القريبة .وبني التقرير أن الالجئني قد وصلوا
إىل خليج دميلر يف الثالث من نوفمرب وانتظروا يف الغابات
خالل الليل .واستعانوا بزورق للرحالت اليومية بطول  14مرت
مع  129من الالجئني االفغان والسوريني من بينهم  33طفل
ثم اقلعوا نحو جزيرة رودس وعىل مسافة  5كيلو مرت فقط
( 3.1ميل) تعطل محرك الزورق.
	•ويف  5نوفمرب كانت تقديرات منظمة الهجرة الدولية أن
هناك  3423من املهاجرين قد غرقوا يف البحر املتوسط
يف هذه السنة وهو عدد يزيد مبقدار  257عن نفس املدة يف
السنة السابقة.
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األوضاع السيئة للمهاجرين
	•اعتبارا ً من أول يناير وحتى  3نوفمرب كانت نسبة  % 15.7من
الوفيات يف البحر املتوسط من القادمني من الرشق األوسط
وشامل أفريقيا و  % 29.7من منطقة جنوب الصحراء يف
أفريقيا و  % 10.5من منطقة القرن األفريقي و  % 43.1غري
معروفة و  % 1من جنوب آسيا.

	•وبتاريخ 25أكتوبرانقلبزورقتهريبعىلسواحلليسيفوس.
وتم إنقاذ حوايل  63شخص من خالل حرس السواحل
اليوناين ،بينام كان هناك  7أشخاص مفقودين .وفيام بعد تم
انتشال ثالثة جثث المرأة وأبنها وبنتها  6سنوات وجميعهم
من األفغان والذين تم اكتشاف جثثهم فيام بعد عىل الشاطئ.

التهريب وتهريب البرش
	•قامت الرشطة اليونانية بضبط منظمة جنائية دولية لتهريب
املهاجرين والالجئني عرب اليونان وهي إحدى البوابات
الرئيسية إىل االتحاد األوريب وقام الضباط بإلقاء القبض
عىل  12شخص من باكستان ومرص والعراق وسوريا يف
غارات عىل شقق سكنية وأماكن أخرى عرب أثينا يف وقت
مبكر من يوم  4أكتوبر وقامت الرشكة مبصادرة املئات من
بطاقات الهوية املزيفة وجوازات السفر واملستندات األخرى
املزيفة .وكانت هذه العصابة متنح مستندات تسجيل لجوء
مزيفة للمهاجرين الذين يصلون إىل كوس يف مقابل حوايل
 3000يورو ( 3400دوالر أمرييك).

إيطاليا  /طريق وسط البحر املتوسط
حاالت السفر والوصول واإلنقاذ
• تقديرات منظمة الهجرة الدولية  8916 :من
املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء وصلوا عن طريق البحر
إيل إيطاليا يف أكتوبر.
	•وهناك حوايل  141666من الوافدين الجدد تقريباً عن
طريق البحر وذلك بحسب تقديرات منظمة الهجرة الدولية
فيام بني يناير إىل أكتوبر  2015مع نقص ( 13202حوايل
 )% 9عن نفس املدة للسنة املاضية .وشملت بالد املنشأ
الرئيسية  % 27من اريرتيا ( )37796وحوايل  % 14من
نيجرييا ( )19576وحوايل  % 8من الصومال ( )11020و
 %6من السودان ( )8692و % 5من سوريا ( )7232وحوايل
 % 5من جامبيا (.)6759
	•وحتى أكتوبر كان هناك إجاميل  7447من املهاجرين
والالجئني وطالبي اللجوء تم إنقاذهم من مضيق صقلية.
	•وحتى  19أكتوبر تم انتشال سبع جثث لسيدات ورجل واحد
ونقلها إىل تارنتو وذلك عىل السفينة االسبانية ريوسيجورا،
والتي كانت تحمل أيضاً  633من الناجيني .واكتشف السلطات
أيضاً مثانية جثث يف قارب مطاط يحمل  113من املهاجرين
والالجئني وطالبي اللجوء .أما سبب وفاتهم ظل مجهوالً.

التهريب وتهريب األشخاص
	•بتاريخ  10أكتوبر تم إلقاء القبض عىل  7من املهربني املشتبه
فيهم من قبل الرشطة و«جارديا دي فايننزا» وذلك بعد
صعودهم إىل زورق يحمل مهاجرين والجئني وطالبي اللجوء
وذلك يف ميناء كاتانيا.
	•تم التعرف عىل السبعة كأعضاء من فريق بحارة السفينة
والتي كانت تنقل  143من املهاجرين معظمهم من جنوب
الصحراء األفريقية .ومتت عملت التدخل واإلنقاذ من قبل
السفينة الحربية الكرواتية أندريجا مهوروفيكيك وهؤالء
األشخاص تم القبض عليه وإحضارهم إىل مركز كتانيا بيازا
النزا.
	•وتم أيضاً إلقاء القبض عىل شخصني آخرين من املهربني
املشتبه فيهم وقام بالقبض عليهم ضباط الرشطة يف
سرياكوزا بينام كانوا ينقذون  237من املهاجرين وذلك
عىل السفينة اإليطالية دوراند ديالبني والتي وصلت يوم 11
أكتوبر إىل ميناء أوجاستا يف منطقة سرياكوزا.
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أبحاث ذات أهمية
حوكمة وتنظيم الهجرة والالجئني يف البحر املتوسط  -إعداد معهد الشئون الدولية.
تقوم هذه الدراسة بفحص دور املنظامت الدولية وكيف أنها تحاول صياغة نقاش بديل والتحديات التي يواجهونها يف دعم الحوكمة والقوانني
عرب األقاليم.
الديناميكيات املتغرية لتهريب البرش عرب الحدود والتهريب يف منطقة البحر املتوسط  -إعداد معهد الشئون الدولية
انطالقاً من فهمنا لظاهرتني وهام التهريب وتهريب البرش ،وكل ظاهرة قريبة من الظاهرة األخرى من حيث املفاهيم ولكنها مختلفة يف بعض
االختالفات وهذا التقرير يناقش حدود الحقائق سابقاً وحالياً يف منطقة البحر املتوسط والتي لها تأثري عىل تدفقات الهجرة اإلقليمية وعرب
األقاليم مع عناية خاصة بتحليل التوجهات الجديدة لسوق التهريب عرب مسارين وهام مسار منتصف البحر املتوسط من ليبيا إىل إيطاليا
ومسار رشق البحر املتوسط.
ما وراء التعريفات للهجرة اإلقليمية وتهريب البرش  -إعداد يورجن كارلينج وأنا ت .كاالغري وكريستوفر هوروود.
تناقش هذه الدراسة ارتفاع معدالت الهجرة املختلطة وغري القانونية مع الرتكيز بصفة خاصة عىل دور التهريب وتهريب البرش من حيث
تسهيل هذه التحركات والتأثري عىل نتائجها .وهذه الدراسة ترشح أنظمة الهجرة الحالية ويتبع ذلك مناقشة وتحليل لظاهرة تهريب البرش.
أزمة الالجئني األوربية وجدول أعامل للترصف واإلجراءات  -إعداد هيومن رايتس ووتش.
تقرير جديد عن أزمة الالجئني األوربية مع جدول أعامل للترصف.

مواد إعالمية مالتيمديا ذات أهمية
بلوج هستوار (يوميات تاريخية) جيو
هذا البحث الوثائقي يقدم تقريرا ً عن تاريخ الهجرة غري املرشوعة من املغرب إىل أوربا.
اثنني مليار ميل (فيديو)  -فور نيوز
اثنني مليار ميل فيديو تفاعيل يف شكل قصة تعرض رحالت املهاجرين والذين طلبوا اللجوء إىل أوربا سنة  2015وقطعوا معاً إجاميل اثنني
مليار ميل عىل األقل .ومن خالل هذا الفيديو ميكننا أن نتتبع خطوات املهاجرين والالجئني بينام يواجهون الصعوبات شهورا ً طويلة عىل
الطريق.
من أجل ضحايا غرق سفن املهاجرين ،مازالت العدالة غائبة  -ناشيونال بابليك راديو (.)NPR
هذا التسجيل الصويت يرشح قصة الناجني من حادثة مؤملة لغرق سفينة يف سبتمرب  2014مع تقديم معلومات محددة عن املهربني والذين
غادروا زورقهم وتركوا املئات يغرقون يف البحر املتوسط.
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مانكاال  :دراسة وثائقية عن خربات األطفال يف رحالت الهجرة  -منظمة الهجرة الدولية (.)IOM
دراسة وثائقية مشرتكة بني منظمة الهجرة الدولية ومنظمة إنقاذ األطفال بخصوص خربات األطفال خالل رحالت الهجرة التي قاموا بها
نحو املدن وخالل املدن والتوقعات والتحديات التي يواجهونها وما هو مظهر الحقيقة.
أنا مهاجر  -منظمة الهجرة الدولية ( )IOMواملجلس املشرتك لرعاية املهاجرين (.)JCWI
هذه الدراسة «أنا مهاجر» من اجل إظهار الجانب اإلنساين يف أرس املهاجرين وتقديم منصة دراسة لرشح رواية كل منهم وبكلامتهم
الشخصية .إن هذا املرشوع ميكن أن يساعد عىل تغيري النظرة لدى الشعوب من جهة املهاجرين والهجرة .هذا العمل املشرتك بني منظمة
الهجرة الدولية  IOMواملجلس املشرتك لرعاية املهاجرين ( )JCWIمع حملة عاملية للسعي لتحدي وسائل اإلعالم والتوجهات العامة التي
تنظر نظرة سيئة من جهة الهجرة واملهاجرين وسيكون لها تأثري هام عىل نظرة الناس للهجرة من خالل االحتفاظ بأكرب أرشيف صويت عن
الهجرة يف العامل.
أزمة الالجئني (بود كاست)  -جامعة أدنربا
ثالثة خرباء من الجامعة ينظرون إىل األسباب الكامنة والتي أدت إىل نزوح املاليني من البرش مثل الحرب األهلية يف سوريا وتأثري ما يعرف
باسم الدولة اإلسالمية .وناقشوا كيف أن األزمة تتحدى مؤسسات االتحاد األوريب مع دراسة اللغة املستخدمة عند مناقشة مسائل الالجئني
والتساؤل بخصوص ما إذا كانت اململكة املتحدة تقوم بدورها الكايف للمساعدة.
أرواح أحبائنا الذين تركناهم خلفنا  :املهاجرون يشاركون صــور األبناء والبنات واملمتلكات والذكريات التي تركوها
بينام كانوا يحاولون الوصول إىل أوربا  -دييل ميل
تقدم هذه الدراسة املهاجرين بينام يعرضون صور األبناء والبنات واملمتلكات والذكريات التي تخلوا عنها ليك يصلوا إىل أوربا.
رحلة مريرة  :رحلة خالد من سوريا إىل أوربا مع رشح مصور  -الجارديان
قصة مواطن سوري هارب من الحرب إىل أوربا وهي الجزء األول من سلسلة من ثالثة أجزاء والتي يعرض فيها العذاب والحبس والصعوبات
األخرى التي تعرض لها ثالثة رجال أثناء تواجدهم يف سورياً ورحالتهم إىل أوربا.
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