مركز نرشة اتجاهات نوفمرب
الهجرة املختلطة 2015

تقرير اتجاه الهجرة املختلطة
يف نوفمرب  ،2015تغطية أحداث الهجرة املختلطة يف:
الجزائر ومرص وإثيوبيا وليبيا
ومايل واملغرب والنيجر والسودان
وتونس واليونان وإيطاليا.

يعمل املركز نياب ًة عن فريق عمل شامل أفريقيا للهجرة املختلطة املكون من مركز حقوق املعاقني  ،DRCواملنظمة
الدولية للهجرة ،ومكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق
اإلنسان ،واألمانة اإلقليمية للهجرة املختلطة ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومكتب األمم
املتحدة املعني باملخدرات والجرمية .يشجع املركز نهجاً قامئاً عىل حقوق اإلنسان لضامن حامية الناس الذين يهاجرون
يف تدفقات مختلطة ومعقدة من خالل ومن شامل أفريقيا.
ينتج املركز معلومات حول قضايا حامية حقوق اإلنسان التي يواجهها الناس املهاجرين يف شامل أفريقيا الستخدامها
من قبل صانعي السياسات والوكاالت والجهات املانحة والجمهور واألوساط األكادميية ،بهدف توجيه الدعوة ،ووضع
السياسات والربامج.
يعزز املركز نهج تعاوين بني الرشكاء الرئيسيني .عىل وجه التحديد ،يستضيف املركز أمانة فريق عمل شامل أفريقيا
للهجرة املختلطة.
املصطلحات :يف جميع أنحاء هذه النرشة ،يتم استخدام مناسب بشكل واضح.
مصطلحات املهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء
معاً لتغطية كل ما يشكل تدفقات الهجرة املختلطة املصادر :يتم الحصول عىل البيانات من مجموعة واسعة
(ضمن هذه الحركات السكانية املعقدة ،الالجئني من املتعاونني والرشكاء واملنظامت الدولية واملحلية
وملتميس اللجوء واملهاجرين ألسباب اقتصادية وغريهم ووسائل اإلعالم واألفراد يف املنطقة .كثريا ً ما تكون وكالة
من املهاجرين مثل األطفال غري املصحوبني بذويهم ،الالجئني  -مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون
واملهاجرين ألسباب بيئية ،واملهربني ،وضحايا االتجار الالجئني  -ووكالة الهجرة  -املنظمة الدولية للهجرة هي
واملهاجرين الذين تقطعت بهم السبل ،وغريهم) .سوف مصدر املعلومات املحددة عن الالجئني أو املهاجرين.
ميثل هذا كيفية اإلشارة إىل التدفقات املختلطة ما مل يحدد املركز القرارات التحريرية املستقلة الخاصة به حول
يحدد املصدر الشخص (األشخاص) املشار إليه  /أنهم املقاطع والبيانات التي يتم تضمينها يف هذا التحديث
من فئة معينة ،يف هذه الحالة سيتم استخدام مصطلح الشهري.
إطالق دراسة مركز الهجرة

رشوط ومخاطر الهجرة املختلطة يف شامل رشق أفريقيا
االتصال
info@mixedmigrationhub.org

www.mixedmigrationhub.org

التوجهــــــــــــــات
شامل أفريقيا
الجزائر
السياسة
• يف استجابة للفيضانات الكارثية ،يف مخيامت الالجئني
الصحراويني يف تندوف ،الجزائر أعلنت وزارة الخارجية
األمريكية يوم  23نوفمرب عن مساهمة بأكرث من
 4000000دوالر من املساعدات اإلنسانية للمساعدة
لتلبية االحتياجات الحادة لالجئني الصحراويني .وتشمل

هذه املساهمة الجديدة دعم مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني وبرنامج األغذية العاملي ،وصندوق األمم
املتحدة للطفولة .وسوف تستخدم هذه األموال لدعم
إنشاء املالجئ واملدارس والعيادات الصحية ،واملساعدة يف
استبدال املواد الغذائية التي دمرت بسبب الفيضانات.

مرص
املغادرة /الوصول /اإلنقاذ
• يف  9نوفمرب ،ذكرت وسائل االعالم املحلية إلقاء القبض
عىل ما مجموعه  42من املواطنني املرصيني من قبل خفر
السواحل اإليطايل وترحيلهم من إيطاليا بسبب محاولتهم
دخول إيطاليا بطريقة غري نظامية عن طريق البحر.
• يف  15نوفمرب ،ذكرت وسائل االعالم املحلية أن  11شخصا
اعتقلوا يف حادث غرق قارب كان يقل املهاجرين والالجئني
وملتميس اللجوء .غرق القارب قبالة إدكو ،وهي مدينة
يف محافظة البحر املتوسط  ودلتا البحرية .كان  14من
املهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء عىل منت القارب،
تم انقاذ سبعة منهم ،بينهم أفراد الطاقم االثنني .فُقد
اثنان وتم انتشال خمسة جثث.
• يف  15نوفمرب ،قُتل ما ال يقل عن  15سودانياً من
املهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء عىل الحدود وهم
يحاولون العبور من مرص إىل إرسائيل ،رمبا من قبل ضباط
الرشطة املرصية ،وفقاً لتقارير إخبارية.
• يف  5ديسمرب  ،أغلقت مرص منفذ رفح الحدودي بعد
يومني من فتحه يف كال االتجاهني .وقال املتحدث باسم
 2وزارة الداخلية يف غزة إياد بوزوم أن  1526شخص متكنوا

من مغادرة غزة يف أثناء فرتة فتح املنفذ االستثنائية .وكان
من املقرر فتح الحدود يف  3و 4ديسمرب وفقا إلعالن
مرصي.
الالجئني  /ملتميس اللجوء
• ما بني  22و  28نوفمرب ،نقلت املنظمة الدولية للهجرة
ما يقرب من  600الجئ ،نصفهم من القادمني من سوريا،
والبقية من السودان والصومال وفلسطني وإريرتيا
وإثيوبيا والعراق ،من مرص إىل أملانيا كجزء من برنامج
القبول ألسباب إنسانية يف البالد ( .)HAPتم تصميم
الربنامج لتمكني رسعة دخول الالجئني إىل أملانيا لتأمني
الحامية الفورية لهم حتى يتمكنوا من العودة إىل ديارهم
بأمان أو إيجاد حلول دامئة أخرى.
نقاط ضعف املهاجرين
• يف  29نوفمرب ،قالت وزيرة الهجرة وشؤون املغرتبني نبيلة
عبد الشهيد أن أكرث من  3000طفل مرصي غادروا إىل
إيطاليا بنا ًء عىل رغبات والديهم .غالباً ما يقوم األطفال
املرصيون بالرحلة البحرية غري النظامية بدون آبائهم،
ويف كثري من الحاالت ال يأخذون أي وثائق سفر معهم
باستثناء شهادة امليالد.

تهريبهم .وينص القانون عىل عقوبة السجن وغرامات
السياسة
كبرية للمهربني واملتواطئني معهم .تصل العقوبة إىل
• تحدث وزير الخارجية املرصي بني  11و  12نوفمرب يف
السجن املؤبد وغرامة تزيد عن  25000دوالر أمرييك
قمة فاليتا عن تسهيل إجراءات الهجرة القانونية باعتبارها
إذا تسبب التهريب يف وفاة أو عجز النساء أو األطفال
وسيلة للحد من الهجرة غري النظامية .شملت بعض الوفود
املهاجرين ،أو عندما يتم إثبات صلتهم بالجرمية املنظمة
املشاركة يف القمة الجزائر ،ومرص ،وإثيوبيا ،وليبيا ،ومايل،
واإلرهاب.
واملغرب ،والنيجر ،والسودان ،وتونس وإيطاليا واليونان.
تضمنت القمة إعالن سيايس وخطة عمل تهدف إىل • :ويف  30نوفمرب ،أعلنت وزارة الخارجية بداية برنامج
تدريبي حول االتجار بالبرش والهجرة غري النظامية.
التصدي لألسباب الجذرية للهجرة غري النظامية والتهجري
ويهدف الربنامج إىل نقل خرباتها يف مجال مكافحة االتجار
القرسي ،وتعزيز التعاون يف مجال الهجرة القانونية
بالبرش والهجرة غري النظامية ودعم الكوادر األفريقية يف
والتنقل ،وتعزيز حامية املهاجرين وملتميس اللجوء،
هذا املجال .ويشارك يف الربنامج  14متدرباً من مثاين دول
ومنع ومكافحة الهجرة غري النظامية ،وتهريب املهاجرين
أفريقية ،وهي إثيوبيا ،وبوروندي ،وأوغندا ،وجمهورية
واالتجار بالبرش ،والعمل بشكل وثيق لتحسني التعاون
الكونغو الدميقراطية ،وجنوب السودان ،وجيبويت،
بشأن العودة ،وإعادة القبول وإعادة اإلدماج .كام تم
وتنزانيا ،وإريرتيا.
االتفاق عيل قامئة تتضمن  16من اإلجراءات امللموسة
لتنفيذها بحلول نهاية عام .2016
• اعتبارا ً من  27نوفمرب ،أقر مجلس الوزراء املرصي قانوناً
جديدا ً ملكافحة تهريب البرش يتامىش مع املعايري الدولية،
وحامية حقوق ومعالجة احتياجات املهاجرين الذين يتم

أثيوبيا
وكانت عملية اإلعادة هذه واحدة من سلسلة من
القادمون الجدد
العمليات املامثلة والتي بدأت يف سبتمرب  .2015ويف 30
• حتى  30نوفمرب ،كان هناك  3572من الوافدين الجدد
نوفمرب ،أفادت املنظمة الدولية للهجرة أنها ساعدت 224
إىل إثيوبيا 51 ،يف غامبيال ( 1يف املائة) 2798 ،يف شاير
من  387مهاجرا ً إثيوبياً عىل العودة إىل وطنهم ،بالتعاون
( 78يف املائة) ،و  82يف أديس أبابا ( 2يف املائة) 332 ،يف
مع حكومة إثيوبيا .كان كل العائدين الـ  224من الذكور.
أسوسا ( 9يف املائة)  294 ،يف ميلكاديدا ( 8يف املائة) و15
يف سامرا ( 0.4يف املائة)( .املفوضية العليا لشؤون الالجئني • حتى  30نوفمرب ،بلغ العدد اإلجاميل لالجئني وملتميس
اللجوء يف إثيوبيا  730358فرد حسبام ذكرت املفوضية.
إثيوبيا تعداد الالجئني حتى  30نوفمرب )2015
ومن بني هؤالء 269721 ،يف غامبيال ( 36.9يف املائة)،
الالجئني  /ملتميس اللجوء
 210720يف ملكاديدا (( 28.8يف املائة) 50374 ،يف أسوسا
• خالل األسبوع األول من شهر نوفمرب ،سهلت املنظمة
( 6.89يف املائة) 31575 ،يف سامراء ( 4.32يف املائة)،
الدولية للهجرة عودة  50من املهاجرين غري النظاميني
 35553يف شاير ( 4.86يف املائة) ،و  7804يف أديس أبابا
اإلثيوبيني الذين تقطعت بهم السبل يف ماالوي .كان
( 1.06يف املائة)( .املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،إثيوبيا
خمسة عرش من العائدين من األطفال .هؤالء املهاجرون
تعداد الالجئني حتى  30نوفمرب )2015
هم جزء من مجموعة من  387مهاجرا ً إثيوبياً محتجزين • حتى  4ديسمرب ،كان  268999من الالجئني وملتميس
يف خمسة سجون مختلفة يف ماالوي (موىل ،ديدزا،
اللجوء يف منطقة غامبيال من جنوب السودان ،وهو
نتشييس ،تشتشري كاشري) ملخالفات تتعلق بالهجرة.
ما ميثل انخفاضاً قدره  20228فرد ( 7.5يف املائة) عن
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السياسة:
• يف  11نوفمرب ،وقّع االتحاد األورويب وإثيوبيا عىل بيان
مشرتك لجدول أعامل مشرتك حول الهجرة والتنقل ،مام
يعكس أهمية إثيوبيا كبلد منشأ وعبور ومقصد رئييس
للمهاجرين غري النظاميني والالجئني من القرن األفريقي
يف الطريق إىل أوروبا .سوف يتعاون الطرفان يف قضايا
الحامية الدولية واحتياجات الالجئني والهجرة النظامية
والتنقل والهجرة غري النظامية وتهريب البرش واالتجار
بهم ووضع السياسات ذات الصلة.
• يف  12و  13نوفمرب ،نفذت املنظمة الدولية للهجرة بإثيوبيا
تدريباً ملدة يومني عىل قانون الهجرة الدولية لـ  24من
كبار املسؤولني الحكوميني يف أديس أبابا .جاء املشاركون

من سبع مناطق وإدارتني يف املدينة -تيغري ،أفار ،أمهرة،
وأوروميا وسنرب والصومال وهراري وأديس أبابا ودير داوا.
وشمل التدريب نظرة عامة عىل قانون الهجرة الدولية،
وهجرة األطفال الدولية ،والقضايا املرتبطة بطريق الهجرة
عرب خليج عدن /البحر األحمر ،واختصاصات والتزامات
الدول وحقوق األطفال املهاجرين ،واالتجار باألطفال
وتهريبهم ،وتحديد املفاهيم وأوجه التشابه واالختالف،
فضالً عن األطر الدولية .كام تم تسليط الضوء أيضاً عىل
الجهود املبذولة حالياً للحد من الهجرة غري النظامية
والثغرات والتحديات يف الحامية والعودة وإعادة اإلدماج
يف بلدان املنشأ والعبور.

ليبيا
املغادرة /الوصول /اإلنقاذ
• يف  8نوفمرب ،ألقت قوات األمن يف مطروح القبض عىل
 131مرصياً وهم يحاولون عبور الحدود املرصية الليبية
بطريقة غري نظامية عرب الطرق الصحراوية يف السلوم
السياسة
وسيوة.
• عىل مدى أسبوع يف نوفمرب ،وكام ذكرت املنظمة الدولية • نظمت املنظمة الدولية للهجرة بطرابلس ومفوضية يف
شئون الالجئني يف ليبيا الورشة الفنية الثانية واالجتامع
للهجرة يف  17نوفمرب ،أعادت املنظمة  23من املهاجرين
التنسيقي للرشكاء الليبيني حول إنقاذ حياة املهاجرين يف
والالجئني وملتميس اللجوء العالقني من بوركينا فاسو.
البحر .جاءت ورشة العمل التي عقدت يف الفرتة من -09
وشمل ذلك  21رجالً وامرأة واحدة وطفلها .هؤالء الـ 23
 10نوفمرب يف تونس ،يف أعقاب ورشة عمل سابقة عقدت
هم جزء من مجموعة من  258من الجئي بوركينا فاسو
يف أواخر يوليو .تهدف ورش العمل ،املمولة من املفوضية
الذين تقطعت بهم السبل يف ليبيا تتوقع املنظمة الدولية
األوروبية للمساعدات اإلنسانية وإدارة الحامية املدنية
للهجرة إعادتهم خالل الشهرين املقبلني .تقيم بقية
( ،)ECHOإىل تحسني قدرات االستجابة للسلطات
املجموعة اآلن يف ملجأ يف طرابلس أقامته سفارة بوركينا
الليبية التي تشارك يف العمليات ذات الصلة بنجدة
فاسو .وتعمل املنظمة الدولية للهجرة مع السفارة لتأمني

وثائق السفر .ويجري تنظيم عملية اإلعادة الجارية يف
تنسيق وثيق مع وزارة الداخلية الليبية ،مديرية مكافحة
الهجرة غري النظامية (.)DCIM

مايل
الالجئني /ملتميس اللجوء
 2315فرد ( 13.8يف املائة) عن نوفمرب .2014
• حتى  30نوفمرب ،تم تسجيل  139502الجئ يف مايل • ،حتى  30نوفمرب ،كانت أرقام الالجئني املاليني حسب بلد
وهذا أقل بحوايل  1761فرد ( 1.2يف املائة) عن نوفمرب
اللجوء عىل النحو التايل 54409 :يف النيجر (بزيادة قدرها
.2014
 482عن  31أكتوبر) 50456 ،يف موريتانيا (بزيادة قدرها
• من بني الالجئني  139502املسجلني حالياً يف مايل ،هناك
 325عن  31أكتوبر).
 16671من الالجئني املاليني العائدين ،بزيادة قدرها
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السياسة
• تذكر املبادرة العاملية ملكافحة الجرمية املنظمة عرب
الحدود أن ما بني  5000و  20000من املهاجرين والالجئني
وملتميس اللجوء تم تهريبهم يف العام املايض عرب مايل إىل
ليبيا ،مبا يف ذلك من خالل القبائل البدوية الصحراوية
العابرة ،مثل الطوارق يف شامل مايل وجنوب الجزائر.

املغرب
الذي كان متوجها لألرخبيل.
املغادرة /الوصول /اإلنقاذ
• يف  30أكتوبر ،تم العثور عىل أربعة مهاجرين والجئني • يف  8ديسمرب ،تم العثور عىل جثث  11أفريقياً من جنوب
الصحراء من املهاجرين والالجئني و /أو ملتميس اللجوء
و /أو ملتميس لجوء ذكور ميتني يف البحر بني املغرب
بواسطة البحرية امللكية املغربية بعد غرق قاربهم يف
وإسبانيا بعد أن رصدتهم طائرة هليكوبرت .كام تم
املحيط األطليس يوم  7ديسمرب ،عىل بعد  140كيلومرتا ً
العثور عىل  15من الناجني اإلضافيني يف منطقة البحر
من مدينة بوجدور جنوب الصحراء الغربية بسبب
األبيض املتوسط إىل الشامل الرشقي من املدينة الساحلية
الظروف الجوية .كانت هناك امرأة واحدة من بني الـ 11
املغربية «الحسيمة» واقتيدوا إىل ميناء ملقة اإلسباين
الذين حاولوا الوصول إىل جزر الكناري اإلسبانية.
الجنويب.
• يف  7ديسمرب ،أنقذ خفر السواحل االسباين  47أفريقياً من
املهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء عىل منت القارب

النيجر
الالجئني /ملتميس اللجوء
• وفقاً ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ،يف حني أن معظم
• حتى  18نوفمرب ،ق ّدرت حكومة النيجر أن عدد الالجئني
الالجئني املاليني يعيشون يف مخيامت ،إال أن وجودهم
النيجرييني ومواطني النيجر بسبب حركة التمرد والذين
لفرتات طويلة يف النيجر يضغط عىل املوارد الشحيحة
كانوا يعيشون يف نيجرييا (مهاجري النيجر العائدين) قد
أصالً يف املجتمعات املضيفة .وكام جاء يف  9ديسمرب،
بلغ  138000مهاجرا ً ،بزيادة قدرها  38000مهاجر (27.5
فر حوايل  4000من املاليني إىل النيجر بسبب االنفالت
يف املائة) منذ أكتوبر .ويُق ّدر أيضاً أن عدد النازحني داخليا
األمني ،واالبتزاز ،والحزازات املجتمعية ونقص الغذاء من
( )IDPبلغ  50000نازحاً (الحالة النيجريية ،التحديث
بني تهديدات أخرى وفقا لبيانات املكتب.
اإلقليمي للمفوضية رقم .)18
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السودان
الالجئني /ملتميس اللجوء
• بني  12و 25نوفمرب ،من بني  1794من الوافدين الجدد إىل
والية النيل األبيض ،استقر  751الجئ يف مدينة الكشافة،
• حتى  25نوفمرب ،بلغ العدد اإلجاميل لالجئني من جنوب
 513الجئ يف مدينة رديس 459 ،يف األجايا 64 ،يف أم
السودان يف السودان  350000الجئ .جاء االنخفاض يف
سنجور 6 ،يف جوري و 1يف دابات بوسني( .عرض ألنشطة
عدد الجئي جنوب السودان بشكل رئييس يف جنوب
مفوضية شؤون الالجئني لجنوب السودان  25-12نوفمرب
كردفان ،حيث تم تأكيد انخفاض قدره  1928شخص بعد
.)2015
بعثة تقييم مشرتكة بني الوكاالت لالحتياجات اإلنسانية
يف الفرتة  18-8نوفمرب .يتواصل تدفق الالجئني إىل والية
النيل األبيض ،مع زيادة قدرها  1794شخص استقروا يف
سبعة مواقع يف  12و 25نوفمرب( .عرض ألنشطة املفوضية
لجنوب السودان  25-12نوفمرب )2015

تونس
املغادرة /الوصول /اإلنقاذ
• يف  25نوفمرب ،أغلقت تونس حدودها مع ليبيا بعد يوم
من تفجري انتحاري تبنته جامعة الدولة اإلسالمية (.)IS

«إدماج الهجرة يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية» لدعم
تطوير خطة التنمية الوطنية  ،2020-2016واالسرتاتيجية
الوطنية للهجرة.

السياسة
• يف  2نوفمرب ،أطلقت وزارة الشؤون االجتامعية يف تونس
سلسلة من املشاورات يف ست محافظات عن أثر الهجرة
عىل املنطقة وعىل التنمية .املحافظات الست هي بن
عروس ،وصفاقس ،ومدنني ،وقابس ،وجندوبة والقرصين.
أجريت املشاورات بدعم من املنظمة الدولية للهجرة
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ وهي أحد مكونات مرشوع

طريق اليونان /البلقان
نقاط الوصول الرئيسية هي ليسفوس ،وكوس ،وساموس،
املغادرة /الوصول /اإلنقاذ
ورودس ،وكاليمنوس ،وميجستي ،ولريوس وخيوس.
• ت ُق ّدر املنظمة الدولية للهجرة أنه ما بني  1يناير و3
ديسمرب ،وصل  744652من املهاجرين ،والالجئني • ما بني  4و 6نوفمرب ،استمر وصول املهاجرين والالجئني
وملتميس اللجوء مبعدل يومي بلغ  1350فرد ،إىل الحدود
وملتميس اللجوء إىل اليونان ،وهو رقم يصل إىل ما يقرب
بني اليونان وجمهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة.
من أربعة أضعاف إجاميل عام .2014
بلغ عدد الذين عربوا هذه الحدود  26840شخص بني 2
• تم تسجيل  6379من الوافدين يف  4نوفمرب ،وذكرت
و  9نوفمرب.
التقارير أن  4806آخرين تم تسجيلهم يف  2ديسمرب.
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•

•

•

من  6إىل  8نوفمرب ،أفادت املنظمة الدولية للهجرة
بوصول حوايل  17600من املهاجرين والالجئني وملتميس
اللجوء إىل اليونان عن طريق البحر .وصل حوايل 6803
فرد يوم  6نوفمرب 6340 ،يف  7نوفمرب 4528 ،يوم 8
نوفمرب .أيضاً يوم  7نوفمرب ،تم نقل حوايل  12500مهاجرا ً
من الجزر إىل أثينا وكافاال عن طريق السفن.
أفادت التقارير أنه تم تنفيذ عمليتني لنقل ملتميس
اللجوء بواسطة الحكومة االيطالية يف نوفمرب .خالل
العملية األوىل يف  5نوفمرب تم نقل  19من اإلريرتيني (18
رجالً وامرأة واحدة) اىل مدينة نانت الفرنسية .وخالل
العملية الثانية يف  8نوفمرب ،تم نقل  12من ملتميس
اللجوء ( 11من اإلريرتيني وسوري واحد) اىل اسبانيا .رافق
موظفي املنظمة الدولية للهجرة املهاجرين من صقلية
اىل نانت .لدى وصولهم ،وكان يف استقبالهم مندويب
السلطات املحلية ،واملسؤولني الحكوميني ،وممثلني من
املكتب الفرنيس للهجرة واالندماج ( .)OFFIيف اليوم
التايل ،تم تقسيمهم إىل ثالث مجموعات ونقلهم إىل قرى
مجاورة.
يف  17نوفمرب ذكرت املنظمة الدولية للهجرة يف اليونان
أن قارباً يقل نحو  20مهاجرا ً غرق قبالة جزيرة كوس
اليونانية ،وأدى إىل وفاة تسعة من املهاجرين والالجئني
وملتميس اللجوء (من بينهم اثنان من األطفال 7 ،و 14
سنة) .تم انقاذ سبعة أشخاص ،ويف وقت كتابة هذا
التقرير ،ال يزال أربعة آخرون يف عداد املفقودين.
ظلت تدفقات املهاجرين من تركيا إىل الجزر اليونانية
عالية خالل األسبوعني األولني من نوفمرب مع وصول أكرث
من  70000من املهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء إىل
اليونان منذ أول نوفمرب حتى  17نوفمرب ،وفقاً لتقديرات

•

•

•

•

املنظمة الدولية للهجرة.
كان أعىل رقم شهري لوصول الوافدين إىل اليونان هذا
العام يف أكتوبر (ال يشمل أرقام نوفمرب النهائية) عندما
وصل  214000من املهاجرين ،والالجئني وملتميس اللجوء
إىل الشواطئ اليونانية .هذا باملقارنة مع  31318وافد يف
يونيو 65998 ،وافد يف يوليو 108248 ،وافد يف أغسطس
و 147671وافد يف سبتمرب.
يف األسبوعني األولني من نوفمرب ،حدثت نقلة نوعية من
استخدام القوارب البالستيكية الصغرية التي يستخدمها
املهربون خالل أشهر الصيف األكرث هدوءا ً ،إىل مراكب
الصيد الخشبية األكرب حجامً .وميكن لهذه املراكب أن
تحمل عاد ًة  100شخص يف املرة الواحدة.
يف  22نوفمرب ،وصل  155من املهاجرين والالجئني
وملتميس اللجوء إىل الجزر اليونانية عن طريق البحر.
من بني هؤالء ،وصل  79إىل كاليمنوس 44 ،إىل ميجستي،
و  24إىل ليسفوس .وصلت البقية إىل شيوس وكوس.
تقدر املنظمة الدولية للهجرة أن عدد املهاجرين الذين
ال يسمح لهم بعبور الحدود مع جمهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة قد ارتفع من  400يف  19نوفمرب ،إىل
 800يف  20نوفمرب ،و 1300يف  21نوفمرب .ويف  22نوفمرب،
كان هناك ما بني  1500و  2000من املهاجرين ال يسمح
لهم بعبور الحدود .تشمل القوميات الرئيسية لهؤالء
الوافدين :اإليرانيني والبنغاليني والباكستانيني واملغاربة.
أخرب املهاجرون املغاربة مرشيف املنظمة الدولية للهجرة
أنهم طاروا إىل اسطنبول من أجل العبور إىل اليونان.

طريق إيطاليا  /وسط البحر األبيض املتوسط
إيطاليا .وكان هذا أكرب عدد من املهاجرين تم اإلبالغ عنه يف
املغادرة /الوصول /اإلنقاذ
تراجعت حركة املهاجرين املتجهني اىل ايطاليا بشكل كبري الطريق إىل إيطاليا خالل أكرث من شهر .يأيت معظم املهاجرين
يف األسابيع األخرية من نوفمرب ،وذلك جزئياً بسبب الظروف من أفريقيا جنوب الصحراء ويبحرون من ليبيا يف قوارب
الجوية .ومع ذلك ،يف غضون األيام األوىل من ديسمرب ،أنقذت متهالكة يوفرها املهربون.
قوات خفر السواحل اإليطالية تقريباً  2000من املهاجرين
من  11قارباً كانوا يحاولون عبور البحر املتوسط للوصول إىل
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يف الفرتة  1يناير  3 -ديسمرب ،سجل مرشوع املهاجرين
املفقودين للمنظمة الدولية للهجرة  3596حالة وفاة يف
البحر األبيض املتوسط ،منهم  1217جاءوا من أفريقيا
جنوب الصحراء الكربى ( 33.8يف املائة) ،و 359من القرن
األفريقي ( 10يف املائة) ،و  686من منطقة الرشق األوسط
وشامل أفريقيا ( 19.1يف املائة) ،و 1334من أصول غري
معروفة ( 37.1يف املائة).
سجلت املنظمة الدولية للهجرة  110حالة وفاة يف البحر
األبيض املتوسط يف نوفمرب بانخفاض قدره  428أعلن عنه يف
أكتوبر لكن بزيادة قدرها  88عن نوفمرب .2014
حتى نهاية نو ف مرب ،وصــل  144200من املهاجرين
والالجئني وملتميس اللجوء إىل إيطاليا عن طريق البحر
يف عام  ،2015مع وصول  3200عن طريق البحر يف
نوفمرب وحده .من إجاميل الواصلني عن طريق البحر،
جاء  46280منهم من اريرتيا وسوريا والعراق وجمهورية
أفريقيا الوسطى( .املبادئ التوجيهية للمفوضية تحديث
املفوضية رقم  3إيطاليا – القادمون عن طريق البحر يف
نوفمرب .)2015
باإلضافة إىل رصد انخفاض موسمي يف املهاجرين والالجئني
وملتميس اللجوء الذين يصلون عن طريق البحر ،شهدت
ايطاليا انخفاضاً بنسبة  65يف املائة يف الوافدين عن طريق
البحر باملقارنة مع نفس الفرتة من العام السابق (يناير-
نوفمرب  2014ويناير  -نوفمرب .)2015
شهدت اتجاهات الوصول لشهر نوفمرب انخفاضاً مستمرا ً
يف السوريني الذين يصلون عن طريق البحر إىل إيطاليا ،مع
انخفاض طفيف يف عدد الوافدين السودانيني فضالً عن زيادة
نسبية مستمرة يف املواطنني النيجرييني( .تحديث املفوضية
رقم  3إيطاليا  -القادمون من البحر نوفمرب .)2015
يوضح تكوين الوافدين عن طريق البحر اىل ايطاليا يف
نوفم رب ،باملقارنة مع متوسط  تكوين الوصول الشهري
خالل الفرتة من يناير حتى أكتوبر ،التحوالت التالية:
إريرتيا من  27يف املائة إىل ثالثة يف املائة ،نيجرييا من 14
يف املائة إىل  18يف املائة ،والصومال من مثانية يف املائة
إىل سبعة يف املائة ،والسودان من ستة يف املائة إىل اثنني
يف املائة ،وسوريا خمسة يف املائة (مل يتغري) وغامبيا من
خمسة يف املائة إىل سبعة يف املائة ،ومايل من أربعة يف املئة
إىل ستة يف املائة ،والسنغال من أربعة يف املائة إىل خمسة
يف املائة وجنسيات أخرى من  25يف املائة إىل  47يف املائة.
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•

•

•

(تحديث املفوضية رقم  3إيطاليا  -القادمون من البحر
نوفمرب .)2015
يف نوفمرب ،تم نقل  43من ملتميس اللجوء من إيطاليا إىل
فرنسا ،وإسبانيا وأملانيا والسويد يف إطار مخطط إعادة
التوطني يف االتحاد األورويب( .تحديث املفوضية رقم 3
إيطاليا  -القادمون من البحر نوفمرب .)2015
ظلت نقاط الوصول الرئيسية للوافدين من البحر يف
نوفمرب موانئ صقلية التي تم تحديدها عىل أنها نقاطاً
ساخنة (وإن مل يكن كلها يعمل) ،مبا يف ذلك بوزالو ( 31يف
املائة) ،والمبيدوزا ( 23يف املائة) ،وأوغستا ( 19يف املائة)
وتراباين ( 10ىف املائة) .باإلضافة إىل ذلك ،متت عمليات
وصول يف كاتانيا ( 13يف املائة)( .تحديث املفوضية رقم 3
إيطاليا  -القادمون من البحر نوفمرب .)2015
انخفضت قوارب املغادرين من ليبيا خالل شهر نوفمرب،
يف حني ظل عدد األشخاص القادمني من ليبيا إىل إيطاليا
عىل غرار األشهر السابقة ،مام قد يشري إىل استخدام
قوارب كبرية.
ويف الوقت نفسه ،شهد شهر نوفمرب زيادة يف قوارب
املغادرين القادمني من الجزائر ،يف حني أن عدد املهاجرين
والالجئني وملتميس اللجوء عىل منت القوارب بقي محدودا ً
( 16-4أشخاص) .وصل  12من أصل  19قارباً مسجلة من
الجزائر يف الشهرين املاضيني.

التهريب واالتجار
• يف  5نوفمرب ،بعد تحقيقات استمرت ملدة عام ،اعتقلت
الرشطة اإليطالية أربعة نيجرييني متهمني بتكوين شبكة
إجرامية تنشط بني نيجرييا وإيطاليا مخصصة لتهريب
النساء الشابات ملامرسة الدعارة يف محافظة ميالنو.
خضعت  9نساء عىل األقــل تم تحديدهن من قبل
املحققني كضحايا لالتجار يف نيجرييا لطقوس تهدف إىل
تأهيلهم نفسياً قبل نقلهم إىل إيطاليا .يف بعض الحاالت
تم نقلهم عرب الصحراء ثم عىل منت قوارب من ليبيا إىل
المبيدوزا .عنتد وصولهن إىل إيطاليا ،تم إجبار النساء عىل
مامرسة الدعارة لسداد الديون التي فرضها عليهم (تصل
إىل  70000يورو) املهربون.
السياسة
• يف  24نوفمرب ،أنشأت وزارة الداخلية مجموعة عمل
بهدف صياغة دليل تشغييل وحزمة املعلومات إلعادة

(تحديث املفوضية رقم  3إيطاليا  -القادمون من البحر
توطني املهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء مبا يف ذلك
نوفمرب .)2015
تقرير مشرتك حول إعادة التوطني لجميع الجهات الفاعلة
املشاركة يف األنشطة اإلعالمية( .تحديث املفوضية رقم  • 3التزمت وزارة العمل والسياسات االجتامعية اإليطالية،
املديرية العامة للهجرة وانعدام الجنسية ،وسياسات
إيطاليا  -القادمون من البحر نوفمرب .)2015
التكامل ،من خالل منظمة إيطاليا افورو وصندوق السياسة
• يف  25نوفمرب ،تم تقديم مرشوع قانون يضع إجراءات
الوطنية للهجرة ،بتمويل مرشوع محتمل للتوظيف
جديدة لتحديد عدميي الجنسية إىل مجلس الشيوخ.
االجتامعي للمجمزعات املترضرة من املهاجرين .والهدف
دعمت املفوضية ومجلس الالجئني اإليطايل مرشوع
من التدخل هو تعزيز اإلجراءات لتحسني فرص العمل
القانون ،وتم إعداده متشياً مع اإلجراءات ذات الصلة.

البحوث ذات االهتامم
قصص مؤثرة ،املجلة الدولية حول كيفية تغطية وسائل اإلعالم للهجرة  -عن طريق شبكة الصحافة األخالقية EJN
أجرت شبكة الصحافة األخالقية املكلفة بإعداد «قصص مؤثرة» مراجعة لكيفية تغطية وسائل اإلعالم يف بلدان مختارة ألوضاع
الالجئني واملهاجرين يف عام .2015
الهجرة غري النظامية بني غرب أفريقيا وشامل أفريقيا ومنطقة البحر األبيض املتوسط -عن طريق مجموعة «التاي» االستشارية
للمنظمة الدولية للهجرة يف نيجرييا.
دراسة بحثية حول دوافع وديناميات الهجرة داخل دول املجموعة االقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) وموريتانيا ومن
دول املجموعة إىل أوروبا.
البقاء عىل قيد الحياة والتقدم :اقتصاديات تهريب الالجئني واملهاجرين إىل أوروبا  -من قبل معهد الدراسات األمنية.
يوضح هذا التقرير كيف أدت الرصاعات العنيفة واإلرهاب واألنظمة القمعية طويلة األمد ،والفقر املزمن وعدم املساواة إىل
عدد غري مسبوق من الالجئني واملهاجرين إىل أوروبا .يقف وراء من يقومون بالرحلة صناعة تهريب أكرث عنفاً وانتهازية .وقد
سمحت األرباح املستدامة التي تحققها هذه الصناعة بتطوير شبكات عابرة للحدود الوطنية مل تكن موجودة يف السابق ،مع
تداعيات خطرية عىل األمن اإلنساين واستقرار الدولة.
محفزات معينة :ملحة عامة عن مناقشات الهجرة (املختلطة) والتنمية مع الرتكيز بشكل خاص عىل منطقة القرن األفريقي:
ملخص وايف  -بواسطة األمانة اإلقليمية للهجرة املختلطة.
هذا امللخص الوايف هو نسخة مخترصة من تقرير التحفيز ،األمانة اإلقليمية للهجرة املختلطة التاسع لرشح سلسلة املهاجرين.
يقدم امللخص والتقرير منظورا ً متوازناً ملناقشة الهجرة وتسليط الضوء عىل أهمية املناقشات العامة حول القضايا املركزية ذات
الصلة لجميع املناطق يف عاملنا املفتوح واملرتابط بشكل متزايد.
البحث عن املالذ اآلمن :تحليل مقارن لثالثة مناطق للحامية يف البحر  -إعداد األمانة اإلقليمية للهجرة املختلطة
توفر هذه املقالة تحليالً مقارناً لعبور البحر من قبل املهاجرين يف البحر املتوسط وخليج عدن /البحر األحمر ،وخليج البنغال/
بحر اندامان جنبا إىل جنب مع نظرة عامة عىل أحكام مختلفة للمهاجرين مثل الحامية يف عرض البحر ،ونقاط الضعف يف الرب
والبحر ،وسياسات دول العبور واملقصد .يكشف التحليل بعض االتجاهات الهامة والتناقضات الكبرية بني املناطق.
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أزمة املهاجرين األخرى  -حامية العامل املهاجرين ضد االستغالل يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا  -املنظمة الدولية
للهجرة
يف حني أن األزمة اإلقليمية التي طال أمدها تحتل عناوين الصحف الدولية ،يتواصل االستغالل الدائم واالتجار يف العامل
املهاجرين يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا ( )MENAبال هوادة .ويتناول هذا التقرير حالة هؤالء املهاجرين اآلخرين -
الرجال والنساء وأحياناً األطفال الذين يتم االتجار بهم أو استغاللهم كعامل ذوي أجور منخفضة يف منطقة الرشق األوسط.

الوسائط املتعددة ذات االهتامم
ملاذا يهاجر اإلثيوبيون بأعداد كبرية  ESAT WWH -مع لوكا دالوليو (فيديو)
مقابلة مع لوكا دالوليو ،رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف واشنطن ،تناقش موضوع الهجرة ووجود اإلثيوبيني يف مالوي.
يركز النقاش عىل ملاذا يهاجر اإلثيوبيون بأعداد كبرية.
شاهد :هنا ما تبدو عليه عملية فرز الالجئني  -البيت األبيض الحكومة اإللكرتونية (فيديو)
يوضح هذا الفيديو ما يعاين منه الالجئون املحتملون الذي يريدون إعادة توطينهم يف الواليات املتحدة بالضبط.
اليونان تشهد أزمة الهجرة  -يانيس بهراكيس
يبني رشيط الفيديو الوثائقي هذا الظروف واألحوال لكيفية وصول القوارب إىل اليونان.
أحداث األسبوع املايض الليلة مع جون أوليفر :املهاجرون والالجئون ( HBO -فيديو)
يواجه املاليني من املهاجرين الذين يطلبون اللجوء يف أوروبا العداء والعنرصية ،والروتني .جون أوليفر يفعل يشء واحد صغري
لواحد منهم.
الالجئون والنازحون داخليا ً (تفاعيل) Lucify -

يف حني أطلقت االمم املتحدة ندا ًء يحمل رقامً قياسياً بلغ  20,1مليار دوالر أمرييك للحصول عىل التمويل اإلنساين ،تتزايد أعداد
الالجئني والنازحني داخلياً يف جميع أنحاء العامل .هذا التفاعل من قبل  Lucifyيحدد أعداد وتركيز الالجئني .ويوضح التفاعل
أيضاً متويل النداءات اإلنسانية لألمم املتحدة لدعم العمل يف بلدان تشمل السودان وسوريا وتشاد.
عىل الطريق يف أغاديز :اليأس واملوت عىل طريق التهريب عرب الصحراء – الجارديان .بينام التقى الزعامء السياسيني يف مالطا
ملناقشة تدابري لوقف تدفق املهاجرين والالجئني وملتميس اللجوء من أفريقيا إىل أوروبا ،التقى باتريك كينغسيل املهربني ومن
يتم تهريبهم عىل الطريق عرب الصحراء من النيجر .تحتوي هذه املقالة عىل الصور والخرائط.
تشويه الذات  -املهاجرين عىل الحدود املغلقة  -رويرتز
يحتج املهاجرون العالقون عىل الحدود بني اليونان ومقدونيا برتديد الهتافات ،واإلرضاب عن الطعام ،ورفض املعونة وخياطة
شفاههم.
رحلة يائسة :أزمة الالجئني يف أوروبا  -هيومن رايتس ووتش
يصور هذا الفيديو رحالت املهاجرين أثناء سفرهم إىل بلدان شامل وغرب االتحاد األورويب .كام يوضح السفر من خالل قصص
وخربات املهاجرين.
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