مركز الهجرة ال ُمختلطة ديسمبر
نشرة االتجاهات 2015

تقرير اتجاهات الهجرة المختلطة
لشهر ديسمبر عام  2015تغطية أحداث
الهجرة المختلطة في:
الجزائر ومصر وإثيوبيا وليبيا ومالي والمغرب
والنيجر والسودان وتونس واليونان وإيطاليا.
المكون من المجلس الدنماركي لالجئين والمنظمة
يعمل المركز نيابة عن فريق عمل شمال إفريقيا للهجرة المختلطة
ّ
الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان واألمانة اإلقليمية للهجرة المختلطة والمفوضة السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومكتب األمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة .يشجع المركز نهجا ً قائ ًما على
حقوق اإلنسان لضمان حماية الناس الذين يهاجرون في تدفقات مختلطة ومعقدة من وإلى وعبر شمال إفريقيا.
ينتج المركز معلومات حول قضايا حماية حقوق اإلنسان التي يواجهها المهاجرون في شمال إفريقيا الستخدامها من قبل
صانعي السياسات والوكاالت والجهات المانحة والجمهور واألوساط األكاديمية بهدف توعية النشطاء ،ووضع السياسات
والبرامج.
يعزز المركز نهجا ً تعاونيا ً بين الشركاء الرئيسيين .على وجه التحديد ،يستضيف المركز أمانة فريق عمل شمال إفريقيا
للهجرة المختلطة.
المصطلحات :يتم في هذه النّشرة استخدام مصطلحات
المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء معًا لتغطية كل ما
يشكل تدفقات الهجرة المختلطة (ضمن هذه الحركات
السكانية المعقدة ،الالجئون وملتمسو اللجوء والمهاجرون
ألسباب اقتصادية وغيرهم من المهاجرين مثل األطفال
غير المصحوبين بذويهم والمهاجرين ألسباب بيئية
والمهربين وضحايا اإلتجار والمهاجرين الذين انقطعت
بهم السبل وغيرهم) .سوف يمثل هذا كيفية اإلشارة إلى
التدفقات المختلطة ما لم يحدد المصدر الشخص
(األشخاص) المشار إليه /إليهم أنهم من فئة معينة ،في هذه
الحالة سيتم استخدام مصطلح مناسب بشكل واضح.
المصادر :يتم الحصول على البيانات من مجموعة واسعة

من المتعاونين والشركاء والمنظمات الدولية والمحلية،
كثيرا ما يكون
ووسائل اإلعالم واألفراد في المنطقة.
ً
مصدر المعلومات المحددة عن الالجئين أو المهاجرين هن
وكالة الالجئين – المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين – ووكالة الهجرة – المنظمة الدولية للهجرة.
يحدد المركز القرارات التحريرية المستقلة الخاصة به
حول المقاطع والبيانات التي يتضمنها هذا الحديث
الشهري.

إطالق دراسة مركز الهجرة المختلطة
شروط ومخاطر الهجرة المختلطة في
شمال شرق إفريقيا
ي
للتّواصل معنا على البريد اإللكترون ّ

info@mixedmigrationhub.org

www.mixedmigrationhub.org

للحصول على تحديثات حول القرن األفريقي ،يمكنكم زيارة األمانة اإلقليمية للهجرة المختلطة

االتجاهات
شمال إفريقيا
الجزائر
السياسة

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ( )UNHCRومنظمة

في يوم  3ديسمبر ،ذكرت وكالة أنباء الجزائر أنه في أعقاب

الصحة العالمية ( )WHOلتقديم معونات عاجلة للشعوب

كارثة طبيعية ،أطلقت عدة منظمات تابعة لألمم المتحدة مناشدات المنكوبة جراء الفيضانات بقيمة  20مليون دوالر للالجئين
دولية بالتنسيق مع منظمة األمم المتحدة للطفولة (،)UNICEF

الصحراويين.

بما في ذلك برنامج األغذية العالمي ( )WFPوالمفوضية

مصر
المغادرة /الوصول /اإلنقاذ
•في  6ديسمبر ،ذكرت وسائل إعالم محلية خبر اعتقال
الجيش وحرس الحدود في مصر لمئة ( )100من
المهاجرين غير النّظاميّين والالجئين وملتمسي اللجوء
بسبب محاولتهم دخول ليبيا عبر الحدود الغربية المصرية.
تم إلقاء القبض على المعتقلين ومن بينهم خمسة سودانيين
أثناء محاولتهم عبور الوديان الجبلية بالقرب من الحدود
ضا
الغربية الشمالية لمصر عند مدينة السلوم .وات ُ ِهموا أي ً
بالتعدي على منطقة عسكرية محظورة.
•في  15ديسمبر ،وصلت مجموعة من  19شخصا مصريا
تم ترحيلهم إلى القاهرة من إيطاليا .ووصل اثنان إضافيان
من ال ُم َر َّحلين المصريين إلى القاهرة من لبنان واآلخر من
الواليات المتحدة األمريكية .اعترف المواطنون المصريون
الذين تم ترحيلهم من إيطاليا أنهم دخلوا بطريقة غير نظامية
عبر البحر ،واعترف ثالثة آخرون بإقامتهم غير النّظاميّة
في لبنان والواليات المتحدة األمريكية.
•في  23ديسمبر ،ذكرت وسائل اإلعالم المحلية خبر إلقاء
القبض على  151من المهاجرين غير النّظاميّين والالجئين
وملتمسي اللجوء من قبل الجيش المصري أثناء محاولتهم
العبور إلى ليبيا عبر محافظة مرسى مطروح في المنطقة
الشمالية الغربية من مصر ،من بينهم  145مصريا ً وستة
سودانيين.

صدِر األول المصري لألطفال القاصرين
المحافظة تعد ال ُم َ
إلى أوروبا وأكدت على أن إيطاليا تعد موطنًا ألكثر من
 4،000طفل مصري هاجروا إلى هناك بشكل غير نظامي.
السياسة
•في  7ديسمبر ،ألقت نبيلة مكرم ،وزيرة الهجرة وشؤون
المغتربين الضوء على أهمية معالجة قضية الهجرة غير
النظامية ،مشيرة إلى أنها أصبحت قضية أمنية.
•في  15يناير  ،2016ذكرت المنظمة الدولية للهجرة
( )IOMأن اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية المشتركة بين
الوزارات لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
( )NCCPIMأطلقت تقريرها السنوي األول .عند الحديث
حول إطالق التقرير في القاهرة ،أعربت السفيرة نائلة جبر
رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير
الشرعية عن شكرها للمنظمة الدولية للهجرة على دعمها
ودورها في تطوير قانون مكافحة التهريب الوطني في
مصر وحمالت التوعية للشباب المصري عن مخاطر
الهجرة غير النظامية .وتناول التقرير إنجازات وتحديات
خطة العمل الوطنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع
الهجرة غير الشرعية عامي  2015-2014والخطط
المستقبلية لتطوير االستراتيجية الوطنية لعامي -2016
.2018

مواطن ضعف المهاجرين
•صرحت نبيلة مكرم ،وزيرة الدولة للهجرة وشؤون
المصريين بالخارج أثناء زيارة لها لمحافظة المنيا ،أن
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•بين  10و 11ديسمبر ،ذكرت المنظمة الدولية للهجرة
تأييدها لوزارة الخارجية المصرية في تنظيم دورة تدريبية
لمدة يومين للمسؤولين الحكوميين حول الهجرة الدولية
والتنمية ( )IMDفي العين السخنة ،في مدينة السويس ،في
مصر .حضر الدورة التدريبية  24من واضعي السياسة

المصريين الذين ساهموا بفاعلية في تعميم الهجرة في خطط
التنمية والحد من الفقر في مصر.

إثيوبيا
الالجئون/ملتمسو اللجوء
اعتبارا من  31ديسمبر ،ذكرت المفوضية السامية لألمم
•
ً
المتحدة لشؤون الالجئين وصول العدد اإلجمالي للالجئين
وملتمسي اللجوء في إثيوبيا إلى حوالي  .733،644ومن
صا في جامبيال
بين هؤالء كان هناك  269،813شخ ً
( 36،8في المائة) و 210،924في ميلكاديدا ( 28،7في
المائة) و 50،601في أسوسا ( 6،9في المائة) و31،788
في سمارا ( 4،3في المائة) و 37،876في شاير ( 5،2في
المائة) و 8،094في أديس أبابا ( 1،1في المائة) و3،556
في بورونا ( 0،5في المائة) .أما عن النسبة الباقية،
 16،5في المئة ،فكانت في مواقع أخرى( .صحيفة الوقائع
لشهر ديسمبر عن إثيوبيا لدى المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين)
واعتبارا من  1يناير  ،2016كان  63،272الجئًا من
•
ً
إجمالي  269،813من الالجئين في مخيمات جامبيال
يمكثون في مخيم بوجيندو ( 23،4في المائة)  53،397في
مخيم تيركيدي ( 20في المائة) و 48،306في مخيم جيوي
( 17،9في المائة) و 48،213في مخيم كولي ( 17،8في
المائة) و 15،915في مخيم بوجيندو  5،9( 2في المائة)
و 7684في مخيم اوكوجو ( 2،8في المائة ) .أما عن
الباقين وعددهم  12،2( 33،026في المئة) فكانوا في
مواقع أخرى خارج المخيمات( .تعداد الالجئين في جامبيال
حتى  1يناير  2016من المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين)
•بلغ تعداد الالجئين في جامبيال حتى  1يناير 2016
 12،2( 33،026في المائة) من العدد المتبقي الذين كانوا
في مواقع أخرى خارج مخيمات جامبيال ،كان هناك
 1،589من األشخاص المعنيين المدرجين في أكوال (0،6
في المائة) و 1،534في إتانج ( 0،6في المئة) و29،903
في مناطق حدودية ( 11في المائة) .ومن ضمن 29،903
الجئًا في المناطق الحدودية ،كان هناك ( 5،221منتقلين
إلى ماتار) في بوربي ( 17،4في المئة) و( 1،733منتقلين
إلى ماتار) في أوكوبو ( 8في المائة) و 4،250في باجاك
(نقطة دخول) ( 14،2في المائة) و 1،470في بامدونج
(نقطة دخول) ( 4،9في المائة) و 4،876في ناينجناينج
( 16،3في المائة) .لم تحدد بعد تفاصيل حول العدد الباقي
البالغ  41،4( 12،353في المئة)( .تعداد الالجئين في
جامبيال حتى  1يناير  2016من المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين)

•اعتبارا من  8يناير  ،2016وصل المجموع الكلي إلى
 220،207الجئا ً سودانيا ً جنوبيا ً في إثيوبيا منذ بدأ التسجيل
في  15ديسمبر  .2013ومن بين هؤالء ،كان يعيش
 33،026داخل المجتمعات المضيفة ( 15في المائة) وتم
نقل  187،181الجئًا إلى مخيمات ( 85في المائة).
اعتبارا من  8يناير ،وباإلضافة إلى  220،207من
•
ً
الالجئين السودانيين الجنوبيين في منطقة جامبيال كان هناك
 321الجئًا في أديس و 11،174في مخيمات أسوسا.
السياسة
•في ديسمبر ،في تعاون وثيق مع حكومة إثيوبيا وبدعم من
األمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية ( ،)IGADعقدت
المنظمة الدولية للهجرة ورشتي عمل لبدء العمل على ملف
الهجرة وإنشاء آلية وطنية لتنسيق الهجرة إلى إثيوبيا .وقادت
حكومة إثيوبيا المبادرات بدعم فني من المنظمة الدولية
للهجرة.
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ليبيا
المغادرة /الوصول /اإلنقاذ
•في  1ديسمبر ،أدارت المنظمة الدولية للهجرة وانتهت من
إعادة  170ممن يحملون الجنسية المالية ،بينهم  13أنثى
وثالثة رضع انقطعت بهم السبل في طرابلس .نُ ّ
ظ َمت عملية
اإلعادة بالتعاون الوثيق مع سفارة جمهورية مالي في
ضا جميع المهاجرين والالجئين
طرابلس ،التي استوعبت أي ً
وملتمسي اللجوء لإلقامة ليلة وضحاها في أماكن عملهم في
الليلة التي تسبق رحلتهم إلى مالي.
السياسة
•بين  3و 5ديسمبر ،تم إنقاذ أكثر من  4،600من
•تم توقيع اتفاقية سالم خالل األسبوع األخير من شهر نوفمبر
المهاجرين ،والالجئين وملتمسي اللجوء في قوارب قبالة
في قطر بين القبائل المتنازعة من بلدة أوباري الصحراوية.
السّواحل الليبيّة أثناء عبورهم البحر األبيض المتوسط في
قد تجلب اتفاقية السالم بعض األمل للنّازحين والمه ّمشين في
محاولة للوصول إلى أقرب ساحل إليطاليا .في  5ديسمبر،
الصحراء الليبية الجنوبية ،بما في ذلك المتواجدين حاليًا في
تم إنقاذ  1،123منهم على األقل من مركبين و 7من
ّ
مشروع تم بناؤه جزئيًا ،ومعروف محليًا باسم «مخيم
المطاطيّة القابلة للنفخ ،كما نسق مركز عمليات
القوارب
الصينيين».
خفر السواحل في روما تسع عمليات إنقاذ .تمكنت العديد من
سفن خفر السواحل اإليطالية جنبًا إلى جنب مع الدعم
البحري األلماني في السفينة برلين – جزء من العملية
تجرين
صوفيا – وبعثة االتحاد األوروبي العسكرية لمنع ال ُم ِ
باألشخاص من المشاركة في عملية اإلنقاذ.
•في  22ديسمبر ،تم إنقاذ ما يقرب من  800مهاجر والجئ
وملتمس للجوء في البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور
إلى أوروبا .وتم إنقاذ  782من قوارب مطاطيّة قابلة للنفخ
وقوارب متهالكة قبالة ساحل ليبيا في ثمانية عمليات منفصلة
بالتنسيق مع أطباء بال حدود في مركب بوربون أرجوس،
وهي سفينة تابعة للبحرية وسفينة شحن ترفع علم ليبيريا.
وعثرت سفينة تابعة للبحرية اإليطالية على جثة واحدة.

مالي
الالجئون/ملتمسو اللجوء
اعتبارا من  31ديسمبر ،تم تسجيل  140،776من الالجئين
•
ً
في مالي ،بزيادة قدرها  3،4( 4،795في المئة) عن
ديسمبر .2014
• 17،019من الالجئين المسجلين في مالي البالغ عددهم
 ،140،776هم الجئون عائدون يحملون الجنسية المالية،
بزيادة قدرها  11،8( 2،016في المائة) عن ديسمبر

.2014
اعتبارا من  31ديسمبر ،أتى  56،012الجئًا ماليًا من
•
ً
النيجر ،بزيادة قدرها  2،9( 1،603في المائة) عن 30
نوفمبر ،بينما أتى  50،228من موريتانيا بانخفاض قدره
 0،5( 227في المائة) عن  30نوفمبر.

المغرب
السياسة
•استفاد  70من المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء من
ثماني جنسيات إفريقية مختلفة من مشروع التدريب المهني
لتسهيل اندماجهم االجتماعي واالقتصادي والثقافي في
المغرب .في  16ديسمبر ،تم إطالق المشروع في مدينة
سال بواسطة المنظمة المغربية إلنصاف األسرة ()OMEF
والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون
الهجرة .تم إطالق المبادرة بالتزامن مع اختتام الدراسة
حول مهاجري جنوب الصحراء في مناطق الرباط – سال –
القنيطرة .وذكر رئيس المنظمة المغربية إلنصاف األسرة

( )OMEFبوفراشن حياة ،أن الهدف الرئيسي من هذه
الدراسة هو جمع البيانات الحالية وتحليلها للمساعدة في
تطوير برنامج تدريبي لتعزيز االندماج االجتماعي
واالقتصادي للمهاجرين في منطقة الرباط – سال –
القنيطرة.
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السياسة
•في  14ديسمبر ،تم إطالق الحملة اإلنسانية الوطنية الثانية
إلحياء أسبوع المهاجرين في المغرب (من  14إلى 19
ديسمبر) ،استفاد منها حوالي  5،000من المهاجرين
والالجئين وملتمسي اللجوء ،والسيما األطفال .وهذه الحملة
هي عبارة عن مبادرة مشتركة بين الوزارة المكلفة
بالمغاربة الذين يعيشون في الخارج وشؤون الهجرة
والهالل األحمر المغربي .وأوضح الوزير المسؤول عن
المغاربة الذين يعيشون بالخارج وشؤون الهجرة ،أنيس
بيرو ،أن هذه الحملة هي جزء من تنفيذ رؤية جاللة الملك

للنهج اإلنساني للمهاجرين .وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم عقد
سلسلة من األنشطة التعليمية والثقافية واالقتصادية والعلمية
والرياضية واالجتماعية واإلنسانية للمهاجرين والالجئين،
هاجر.
بما في ذلك دورات للتدريب المهني
ِ
أللف ُم ٍ

النيجر
الالجئون/ملتمسو اللجوء
اعتبارا من  17ديسمبر ،قدرت حكومة النيجر بقاء عدد
•
ً
الالجئين النيجيريين بسبب أعمال التمرد ومواطني النيجر
العائدين الذين كانوا يعيشون في نيجيريا واألشخاص
النّازحين داخليًا  138،000و 50،000شخص على

التوالي ،كما كان في الشهر الماضي( .التحديث اإلقليمي
رقم  19من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين)

السودان
الالجئون/ملتمسو اللجوء
اعتبارا من  23ديسمبر (منذ ديسمبر  ،)2013وصل
•
ً
 184،668من المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء إلى
السودان من جنوب السودان .ومن بين هؤالء112،999 ،
كانوا قادمين جددًا في النيل األبيض ( 6،1في المئة)
و 34،487في الخرطوم ( 18،7في المئة) و 22،245في
كوردوفان الشمالية ( 12في المئة) و 10،738في

كوردوفان الغربية ( 5،8في المئة) و 3،661في النيل
األزرق ( 2في المئة) و 374في كوردوفان الشمالية (0,2
في المئة) و 164في دارفور الشرقية ( 0،1في المئة).
(التحديث التشغيلي للسودان الجنوبي من  23-10ديسمبر
2015من المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين)

تونس
المغادرة /الوصول /اإلنقاذ
•في  11ديسمبر ،أعلن وزير الداخلية التونسي إعادة فتح
هجوم حدث في
منفذ العبور إلى ليبيا والذي كان مغلقا ً بعد
ٍ
 24نوفمبر في تونس .ومازالت اإلجراءات األمنية المعززة
بالقرب من محطة رأس سارية المفعول .وقد ات ُ ِخذ قرار
إغالق الحدود مع ليبيا من قبل مجلس األمن القومي في

 25نوفمبر ،بعد يوم من هجوم انتحاري على حافلة أمن
الرئاسة والذي أودى بحياة  12من الضباط .كان هناك
أيضا قرار لتعزيز مراقبة الحدود البحرية والمطارات.
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طريق اليونان /البلقان
القادمون الجدد
•تقدر المنظمة الدولية للهجرة وصول حوالي  45،255من
المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء إلى الجزر اليونانية
من تركيا خالل األسبوعين األولين من ديسمبر .عبر قرابة
 80في المئة منهم جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
خالل نفس الفترة.
المغادرة /الوصول /اإلنقاذ
•تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن بين  1يناير و 31ديسمبر
 ،2015وصل حوالي  847،084من المهاجرين والالجئين
وملتمسي اللجوء إلى اليونان عن طريق البحر.
•تم تسجيل  3،001من الوافدين يوم  30ديسمبر وحده.
•في  2ديسمبر ،تم السماح لـ  4،058من المهاجرين،
والالجئين وملتمسي اللجوء من سوريا والعراق وأفغانستان
بعبور الحدود اليونانية مع جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية
السابقة .منذ ذلك الحين ،وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة لم
يعبر أحد هذه الحدود.
مهاجر من جنسيات أخرى
•انطقعت السبل بقرابة 3،500
ٍ
على الجانب اليوناني من الحدود ،جنبًا إلى جنب مع قرابة
 2،500من السوريين واألفغان والعراقيين ،الذين ألقي
القبض عليهم عند إغالق الحدود ،ولكن من المتوقع أن يتم
قبولهم في جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا عند إعادة
فتح الحدود.
•ذكر اإلعالم المحلي التركي أنه في خالل األربعة أيام
األولى من ديسمبر ،ألقى خفر السواحل التركي القبض على
 2،933من المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء
ومعظمهم من سوريا والعراق ،بينما كانوا يستعدون لشق
طريقهم إلى الجزيرة اليونانية ليسفوس من البلدة الغربية
الشمالية أيفاجيك في محافظة جاناكالي .وتم إرسالهم من قبل
خفر السواحل التركي إلى مركز االحتجاز حيث يمكن
ترحيل البعض منهم .كما تم اعتقال  35من المهربين
المشتبه بهم وضبط مئات القوارب.
•في  15ديسمبر ،تم العثور على جثتين لطفلين على الساحل
الغربي لتركيا ،كانوا يرتدون سترات النجاة عندما تم العثور
عليهما من قبل الصيادين بالقرب من سيسمي في المحافظة
الغربية إزمير .لم يتم إصدار أي معلومات إضافية حول
األطفال ،ولكن صرح خفر السواحل أنه تم إنقاذ أكثر من
 200من المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء من المياه

الواقعة قبالة غرب تركيا في نفس اليوم بعد محاولة
للوصول إلى الجزر اليونانية.
•في  18ديسمبر ،تحطمت سفينتان قبالة السواحل التركية.
في حطام سفينة واحدة ،تم اإلبالغ عن سقوط ثمانية قتلى،
خمسة منهم من األطفال .أما في الثانية ،لقي أربعة عراقيين
بينهم أطفال حتفهم بسبب غرق قاربهم قبالة سواحل
بودروم .كان يحمل القارب ثمانية من المهاجرين العراقيين
والالجئين وملتمسي اللجوء الذين كانوا يحاولون الوصول
إلى كوس .ولكن ،انقلب القارب عند الفجر بعد رحيله من
بودروم .وقد تمكن خفر السواحل التركي من إنقاذ أربعة
من الركاب.
•في حادثة أخرى ،تم العثور على جثث أربعة من ال ُمهاجرين
السوريين من بينهم ثالثة أطفال كانوا قد لقوا حتفهم في
المياه الدولية بعد مغادرتهم تركيا في جزيرة فارماكو
اليونانية في دوديكانيز .وتم إحضار الجثث إلى رودس.
•أثناء ليلة  18ديسمبر ،انقلب زورق قديم كان ينقل
المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء على بعد ميلين
بحريين من السواحل التركية في بحر إيجه .أبحر القارب
من منتجع بودروم التركي في جنوب شرق البالد تار ًكا
وراءه  18قتيالً على األقل .تمكن خفر السواحل التركي من
إنقاذ  14من المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء من
سوريا والعراق وباكستان .تم نقل الناجين إلى المستشفى في
حالة من انخفاض في حرارة الجسم وتم اإلبالغ عن أن
حالتهم «خطيرة».
•في  20ديسمبر ،أنقذ خفر السواحل التركي  51من
المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء في بحر إيجه قبالة
ساحل مقاطعة نورث وسترن كانكالي ،وذلك عندما بدأ
قاربهم في الغرق .وكان القارب يتجه نحو جزيرة ليسفوس
اليونانية .جاء الناجون من المهاجرين والالجئين وملتمسي
اللجوء من أفغانستان وبورما والتبت.
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•في  5يناير  ،2016عثرت السلطات التركية على  36جثة
على األقل من المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء ،من
بينهم العديد من األطفال على شواطئ وضفاف ساحل تركيا
الغربي بعد أن غرقت قواربهم أثناء محاولة عبور بحر إيجه
إلى اليونان.
السياسة
•في  14ديسمبر ،أطلق االتحاد األوروبي والمفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين برنام ًجا مشتر ًكا في أثينا
إليواء  20،000من ملتمسي اللجوء المؤهلين للنقل في
مجموعات في اليونان .أنفقت اليونان حتى اآلن ما يقرب من
 1،5مليار دوالر أمريكي على إدارة حركة الهجرة في عام
 ،2015ومن المتوقع أن تتلقى  490مليون دوالر أمريكي
من االتحاد األوروبي في األشهر القادمة.

•وفق برنامج االتحاد األوروبي التجريبي إلعادة التوطين،
تواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم خدمات النقل
للمهاجرين من اليونان إلى الدول األخرى األعضاء في
اعتبارا من  16ديسمبر ،ساعدت المنظمة
االتحاد األوروبي.
ً
الدولية للهجرة في نقل  82الجئًا إلى لوكسمبورغ وفنلندا
وألمانيا وليتوانيا والبرتغال .تتوفر مساعدة قبل المغادرة
لجميع الالجئين الذين يتم نقلهم وتتم مرافقتهم من قبل طاقم
عمل المنظمة الدولية للهجرة إلى وجهتهم النهائية.

طريق إيطاليا /وسط البحر األبيض المتوسط
المغادرة /الوصول /اإلنقاذ
•في  21ديسمبر ،أكدت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر
من مليوني مهاجر غير نظامي والجئ وملتمس لجوء إلى
أوروبا في  2015ومعظمهم من سوريا وإفريقيا وجنوب
آسيا .بين  19و 20ديسمبر ،حدد نظام «مراقبة تدفق –
مصفوفة تتبع النازحين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة
حوالي  999،745من الوافدين غير النظاميين عبر البحر
األبيض المتوسط ،بما في ذلك المهاجرين عبر البر والبحر
إلى اليونان ،فضالً عن بلغاريا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا
وقبرص.
•من  1يناير حتى  26ديسمبر  ،2015سجل مشروع
المهاجرين المفقودين في المنظمة الدولية للهجرة 3،760
حالة وفاة في البحر األبيض المتوسط .من بينهم 1،220
جاءوا من جنوب صحراء إفريقيا ( 32،4في المئة) و359
من القرن اإلفريقي ( 9،6في المئة) و 849من منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ( 22،5في المئة) و1،332
من أصول غير معروفة ( 35،5في المئة).
•من  1يناير وحتى  17ديسمبر  ،2015ساعدت المنظمة
الدولية للهجرة جنبًا إلى جنب مع شركائها ومن خالل فرقها
الجوالة القانونية في صقلية وكاالبريا وبوليا أكثر من 400
عملية وصول إلى الشواطئ وقدمت المساعدة والمشورة
القانونية إلى حوالي  95في المئة من المهاجرين والالجئين
وملتمسي اللجوء الذين وصلوا عن طريق البحر إلى إيطاليا.

•تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن بين  1يناير و 31ديسمبر
عام  ،2015وصل  153،842من المهاجرين والالجئين
وملتمسي اللجوء إلى إيطاليا وذلك بانخفاض قدره 16،258
( 9،5في المئة) بالمقارنة مع .2014
•من بين  153،842وافدًا في إيطاليا ،هناك  39،162كانوا
قد جاؤوا من إريتريا ( 25،5في المئة) 22،237 ،من
نيجيريا ( 14،5في المئة) 12،433 ،الصومال ( 8،1في
المئة) 8،932 ،من السودان ( 5،8في المئة) 7،448 ،من
سوريا ( 4،9في المئة) ،و 8،454من غامبيا ( 5،5في
المئة) .ويتبقى  35،7في المئة جاؤوا من بلدان أخرى.
•تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن خالل ديسمبر ،وصل
 9،637من المهاجرين والالجئين وملتمسي اللجوء إلى
إيطاليا وذلك بزيادة قدرها  1،43( 2،905في المئة)
بالمقارنة مع ديسمبر  .2014كانت ليبيا البلد الرئيسي الذي
ذهب إليه المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء في
 ،2015مع عدد قليل من المغادرات المسجلة من مصر
واليونان وتركيا.
•في  30ديسمبر ،تم إنقاذ  188من المهاجرين والالجئين
وملتمسي اللجوء في قناة صقلية وتقديمهم إلى أوغستا
(صقلية) عن طريق سفينة أطباء بال حدود بوربون
أرجوس.
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السياسة
التهريب واإلتجار
•في  22ديسمبر ،ألقت شرطة باليرمو وأغريجاتنتو ،بالتعاون •في  1ديسمبر ،أدارت المفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين التدريب المشترك مع المنظمة الدولية
مع موظفي الميناء القبض على ثالثة مهربين بزعم أنهم
للهجرة لثالثين فردًا من طاقم العمل في القوة البحرية التابعة
مسؤولون عن سلسلة من رحالت القوارب باتجاه سواحل
لالتحاد األوروبي ( .)EUNAVFOR MEDشملت
صقلية وأدت رحلة منها إلى مقتل  300من المهاجرين،
الدورات التدريبية موضوعات مختلفة بما فيها الحماية
والالجئين وملتمسي اللجوء .وقد اتهموا بتسهيل الهجرة غير
الدولية ومعاملة الالجئين والمهاجرين خالل عمليات اإلنقاذ
النظامية .أُلزم المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء بدفع
والنزول والتدفقات المختلطة وضحايا اإلتجار بالبشر
حوالي  2،000دوالر للسفر من ليبيا إلى إيطاليا للشبكة
واألطفال غير المصحوبين من ذويهم والمنفصلين.
اإلجرامية – كما اكتشف القضاة – قاعدة تشغيلية في صقلية،
والتي تمكنت من إدارة حركة المهاجرين من صقلية إلى
شمال أوروبا.

األبحاث ذات األهميّة
تدفقات الهجرة الدولية من وإلى بلدان محددة :تنقيح  – 2015قسم األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
هذا تجميع بيانات عن تدفقات الهجرة الدولية وهو مفيد لألغراض التحليلية .تحتوي مجموعة البيانات على بيانات سنوية عن تدفقات
المهاجرين الدوليين حسب تسجيلها من قبل بلدان المقصد .قدمت البيانات كالً من التدفقات الداخلة والخارجة وفقًا لمكان الميالد ،أو الجنسية
أو مكان اإلقامة السابق/التالي سواء بالنسبة لألجانب أو المواطنين .تقديم البيانات المجمعة متوفر في  45دولة.
كفاح المهاجرين في الجزائر ليقبلهم المجتمع – عين الشرق األوسط (ميدل إيست آي)
صر في حياتهم الجديدة في الجزائر
لقد استقر عشرات اآلالف من المهاجرين من دول جنوب الصحراء الفرعية في الجزائر .يوفر المقال التب ّ
وبعض التحديات التي واجهتهم.

محيط تحت ضغط :شراكة من أجل حرية التنقل بين االتحاد األوروبي وتونس والمغرب – ورقات عمل من الجامعة األوروبية
توضح الصحيفة السياق واآلثار المترتبة على التعاون بين المغرب وتونس واالتحاد األوروبي بشأن مراقبة الهجرة ،وتحديدًا في
شراكة حرية التنقل.
تتحدث منظمة العفو الدولية عن سوء معاملة تركيا لعشرات من المهاجرين – أخبار BBC
يذكر هذا المقال وفقًا للتقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية اعتقال تركيا لعشرات المهاجرين والالجئين وإساءة معاملتهم والضغط على
البعض للعودة إلى مناطق الحرب.
وجهة نشرة الهجرة القسرية :أوروبا – مركز دراسات الالجئين التابع لقسم التنمية الدولية ،جامعة أكسفورد.
توفر نشرة الهجرة القسرية ( )FMRمنتدى لتبادل منتظم للخبرة العملية والمعلومات واألفكار بين الباحثين والالجئين والنّازحين داخليًا
والذين يعملون معهم.
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 :2015العام الذي ظنَنّا فيه أنّ الالجئين غزاة – كتبه فيليب فارجوس
مع انتهاء عام  ،2015تعرض هذه الورقة البحثية األرقام السنوية للمهاجرين المهربين إلى اليونان وإيطاليا وطلبات اللجوء المقدمة في
ألمانيا التي تخطت المليون ،فضالً عن أعداد نزوح إضافية نتجت هذا العام بسبب الصراع في سوريا .ما هي طبيعة هذه األزمة؟ هل هي
هجرة عادية أم أزمة الجئين؟ ما الذي سبب هذه األزمة؟ ما أفضل ما يمكننا فعله للتعامل مع هذه األزمة؟ هذه هي األسئلة الرئيسية التي
حاول التقرير اإلجابة عنها.
تقرير مواقف  2015بشأن الهجرة الدولية والنّزوح والتنمية في منطقة التغيير العربية – المنظمة الدولية للهجرة ( )IOMولجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
في حين أن الهجرة الدولية هي واحدة من العوامل الرئيسية التي تدفع باتجاه التغيير االقتصادي واالجتماعي في المنطقة العربية ،إال أن
قضية استمرار نزوح السكان الذي يحدث في العديد من بلدان المنطقة التزال واحدة من أكثر القضايا إلحا ًحا في يومنا هذا .ومن أجل فهم
وتحقيق االستفادة القصوى من اآلثار اإليجابية للهجرة – والتخفيف من مضارها المحتملة – هناك حاجة إلى العمل بنهجٍ جديدٍ ،يدعم
الممارسات الجيدة وحقوق اإلنسان والمنظور التنموي طويل األمد .يهدف التقرير إلى توفير هذا بالضبط ويمأل أيضا الفجوات المعرفيّة عن
طريق توفير لمحة شاملة متعددة التخصصات عن االتجاهات واألنماط الدولية للهجرة والنزوح الدولي واآلثار االقتصادية واالجتماعية على
المنطقة العربية .ويستند التقرير إلى خبرة الوكاالت األعضاء في الفريق العامل بشأن الهجرة الدولية في المنطقة العربية ،ويسلط الضوء
على الحاجة إلى استجابات منسقة وشاملة للتحديات الحالية المرتبطة بالتنقل البشري.

منشورات الوسائط المتعددة ذات األهميّة
التلغراف – الصورة من أسوشييتد برس /يورغوس كاراهاليس
وصول المهاجرين والالجئين في جزيرة كوس اليونانية في صور.
اليونان :شهود على أزمة الهجرة – يانيس بيراكيس
وثق المصور الصحفي لجريدة رويترز ،يانيس بيراكيس ،أزمة الهجرة في اليونان من خالل عدسته ووصف تجربته من خالل قصة الفيديو
والصور الفوتوغرافية.
عرض النتائج من «توجهات الهجرة عبر البحر األبيض المتوسط :الربط بين النقاط» – أريزو ماالكوتي ألتاي لالستشارات
بدعوة من مركز الهجرة المختلطة ( )Mhubالذين أنشأوا هذا الفيديو ،تعرض أريزو نتائج البحث «اتجاهات الهجرة عبر البحر األبيض
ي
المتوسط :الربط بين النقاط» الذي تم بتكليف من المنظمة الدولية للهجرة في مصر حيث تم عرضه في المؤتمر الذي سبق اليوم الدول ّ
للمهاجرين في  17ديسمبر.
تسليط الضوء على حديث  :TEDxلماذا يعد الالجئون هدية وليس ثقالً على المجتمع – ابتكارات TEDx
يوفر ألكسندر بيتس الذي كان يعمل في مركز استقبال الالجئين في هولندا ،واآلن يقود مركز دراسات الالجئين في جامعة أكسفورد ،توعية
بالالجئين كمواطنين ،ويبدد األساطير الشعبية عن حياة الالجئين.
ي لل ُمهاجرين ( – 2015بيان وفيديو) المنظمة الدولية للهجرة
اليوم الدول ّ
أصدرت المنظمة الدولية للهجرة بيانًا ورسالة مصورة من ل ِوليَم السي سوينغ ،ال ُمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ،بمناسبة اليوم الدولي
للمهاجرين في  18ديسمبر .2015
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مدونة الهجرة للشرق األوسط وشمال إفريقيا – يستضيفها المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا
توفر المدونة منتدى للباحثين والممارسين وغيرهم من األفراد والمنظمات المهتمين بهذا المجال لتبادل األفكار وبناء المعرفة المتعلقة
بالهجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
فيديو انطالق أبحاث «أوضاع ومخاطر الهجرة المختلطة في شمال شرق إفريقيا» – مركز الهجرة المختلطة
يسلط هذا الفيديو الضوء على النتائج التي توصل إليها تقرير «أحوال ومخاطر الهجرة في شمال شرق إفريقيا» .ويركز التقرير على
أوضاع ومخاطر الهجرة في إثيوبيا والسودان ومصر وتجارب المهاجرين .يؤدّي عدم وجود فرص الهجرة اآلمنة والعادية إلى الهجرة
السرية مما يؤدي إلى مخاطر انتهاكات حقوق جديدة لإلنسان وتجاوزات خالل الرحلة.
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