مركز الهجرة ال ُمختلطة كانون ال ّثاني،
التوجهات يناير 2016
نشرة
ّ

توجهــات الهجــرة المختلطــة لشــهر كانــون
تقريــر ّ
ال ّثانــي ،ينايــر  2016بشــأن ُي ّ
غطــي أحــداث الهجــرة
المختلطة في:
الجزائــر ومصــر وليبيــا ومالــي والمغــرب والنيجــر
والســودان وتونــس واليونــان وإيطاليــا.
يعمــل مركــز الهجــرة المختلطــة باســم فريــق عمــل شــمال إفريقيــا للهجــرة المختلطــة المكــوَّ ن مــن المجلــس الدنماركــيّ
ّ
للجئيــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة والمفوض ّيــة ال ّســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن واألمانــة اإلقليميــة للهجــرة
المختلطــة ومُنظمــة أنقــذوا األطفــال والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ومكتــب األمــم المتحــدة المعنــي
بالمخــدرات والجريمــة .يشــجع المركــز نهجً ــا قائ ًمــا علــى حقــوق اإلنســان لضمــان حمايــة األشــخاص الذيــن يهاجــرون
فــي تدفقــات مختلطــة ومعقــدة إلــى شــمال إفريقيــا ومنهــا وعبرهــا أي ً
ضــا.
ويوفــر مركــز الهجــرة المختلطــة أيضًــا معلومــات حــول المســائل المتعلقــة بحمايــة حقــوق اإلنســان التــي يواجههــا
المهاجــرون إلــى شــمال إفريقيــا ومنهــا وعبرهــا ،كــي يســتخدمها صانعــو السياســات والــوكاالت والجهــات المانحــة
والعامّــة واألوســاط األكاديميــة ،بهــدف توفيــر المعلومــات الالزمــة لوضــع السياســات والبرامــج.
كمــا يعــزز المركــز التوجهــات ال ّتعاون ّيــة بيــن األطــراف المعنيــة األساســية .وعلــى وجــه التحديــد ،يقــوم المركــز بــدور
أمانــة فريــق عمــل شــمال إفريقيــا للهجــرة المختلطــة.
المصطلحــات :يتــم فــي جميــع أجــزاء هــذه النشــرة اســتخدا ُم
مصطلحــات المهاجــر والالجــئ وطالــب اللجــوء معًــا
لتغطيــة كل مــن يشــ ِّكلون تدفقــات الهجــرة المختلطــة
(وتشــم ُل هــذه التن ّقــات الســكانية المعقــدة علــى ك ّل مــن
الالجئيــن وطالبــي اللجــوء والعمــال المهاجريــن وغيرهــم
صــر غيــر المصحوبيــن بذويهــم
مــن المهاجريــن مثــل القُ َّ
والمهاجريــن ألســباب بيئيــة واألشــخاص المُهرَّ بيــن
وضحايــا اإلتجــار بالبشــر والمهاجريــن العالقيــن،
وغيرهــم) .ســتت ّم اإلشــارة إلــى التدفقــات المختلطــة علــى
هــذا ال ّنحــو مــا لــم يحــدد المصــدر كــون الشــخص المشــار
إليــه مندرجً ــا فــي فئــة معينــة وهــي الحالــة التــي يُذكــر فيهــا
المصطلــح ذو الصلــة بوضــوح.

المصــادر :لقــد اعتمــدت البيانــات علــى جهــود نطــاق واســع
مــن المتعاونيــن والشــركاء والمنظمــات الدوليــة والمحلية،
وكذلــك المنافــذ اإلعالميــة واألفــراد الموجوديــن داخــل
اإلقليــم .إنّ وكالــة الالجئيــن؛ أي المفوضيــة الســامية لألمــم
المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،ووكالــة الهجــرة؛ المنظمــة
الدوليــة للهجــرة ،تشــ ّكالن تكــرارً ا المصــدر األصلــي
للبيانــات المحــددة بشــأن الالجئيــن أو المهاجريــن .هــذا
ويصــدر مركــز الهجــرة المختلطــة قراراتــه التحريريــة
المســتقلة بشــأن األقســام والبيانــات التــي ينطــوي عليهــا
هــذا التحديــث الشــهري.
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التوجهات
شمال إفريقيا
الجزائر
الالجئون/طالبو اللجوء
َّ
•فــي  23كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،نظمــت جمعيــة للشــباب قافلــة
تضامــن لتقديــم اإلغاثــة للصحراوييــن المقيميــن فــي أحــد
مراكــز الراحــة فــي تمنفوســت ،الجزائــر .وكانــت البطان ّيــات
واألغذيــة والمالبــس واألحذيــة واألدويــة مــن بيــن المــواد
التــي ت ـ ّم تقديمهــا
السياسات
ّ
•أعلنــت ألمانيــا أنهــا س ـ ُتدرج الجزائــر ضمــن قائمــة "إنقــاذ
البــاد األصليــة" لديهــا فــي إطــار جهودهــا للحــد مــن تدفقــات
الهجــرة التــي تخــرج مــن اإلقليــم .وهــذا القــرار مــن شــأنه
تصعيــب طلــب الرعايــا الجزائرييــن اللجــوء إلــى ألمانيــا.

•فــي  3شــباط ،فبرايــر ،دعــا أعضــاء البرلمــان األوروبــي
المفوضيــة األوروبيــة إلــى تخصيــص صناديــق للطــوارئ
لدعــم الالجئيــن الصحراوييــن المقيميــن فــي إقليــم تنــدوف
الواقــع فــي جنــوب غربــي الجزائر .كمــا تعرّ ضــت المخيمات
فــي تنــدوف إلــى تلــف بالــغ بعــد هطــول األمطــار الشــديدة
والفيضانــات التــي ضربــت المنطقــة فــي تشــرين األوّ ل،
أكتوبــر مــن عــام  .2015كمــا أدت آخــر نوبــة فيضانيــة
وحدهــا إلــى تدميــر  18.000منــزل.

مصر
الوافدون الجدد
•فــي  24مــن ينايــر ،عــاد  352مصريًــا مــن ليبيــا عبــر
معبــر الســلوم الحــدودي .ويش ـ ّك ُل هــؤالء جــزءًا مــن العــدد
اإلجمالــيّ الــذي ذكــرت الســلطات المصريــة أنــه بلــغ
 125.656مــن الرعايــا المصريّيــن الذيــن عــادوا مــن ليبيــا
عــن طريــق معبــر الســلوم الحــدودي منــذ اختطــاف ومقتــل
 20مــن األقبــاط المصريّيــن علــى يــد داعــش فــي فبرايــر
مــن عــام .2015
•كمــا أعلنــت إدارة مراقبــة الحــدود المصريــة يــوم  25كانــون تعرض المهاجرين للخطر
ّ
الثانــي ،ينايــر ،أنهــا منعــت  74شــخصًا ،مــن بينهــم أربعــة •وفــق وســائل اإلعــام المحلــي ،تواصــل الســلطات المصريــة
اعتقــال الســوريين غيــر الحاصليــن علــى اإلقامــة فــي ذات
مواطنيــن ســودانيين ،مــن العبــور إلــى ليبيــا بالقــرب مــن
الوقــت الــذي يــزداد فيــه عــدد العراقييــن المغادريــن لمصــر
الســلوم.
بســبب نقــص فــرص العمــل والخدمــات األساســية.
•وبالتعــاون مــع المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،أنهــت البعثــة
الدبلوماســية المصريــة فــي دمشــق ترتيبــات إعــادة 14
مواط ًنــا مصر ًيــا إلــى الوطــن .ووفــق تصريحــات مندوبــي
البعثــة المصريــة ،طلــب الرعايــا المصريــون المســاعدة فــي
العــودة إلــى مصــر نتيجــة لألوضــاع المتدهــورة فــي ســوريا.
وقــد أشــارت التقاريــر إلــى أن  10أفــراد مــن المجموعــة
كانــوا يقيمــون فــي مضايــا ،المدينــة المحاصــرة الواقعــة
جنــوب غربــي البــاد .وقــد تحــدد موعــد عــودة الرعايــا مــع
أســرهم إلــى القاهــرة فــي  9شــباط ،فبرايــر .2016
•وفــق تقريــر إعالمــي محلــي ،صــدر يــوم  3مــن فبرايــر ،تــم
إطــاق ســراح  35مــن ال ُع ّمــال المصريّيــن المُهاجريــن ،مــن
بينهــم ثمــان نســاء وطفــان مــن مراكــز احتجــاز المهاجريــن
فــي ليبيــا بعــد احتجازهــم علــى خلفيــة اتهامــات بالهجــرة
«غيــر الشــرعية» .وقــد تــم ترحيــل المحتجزيــن مــن مدينــة
القــرة بوللــي إلــى تونــس قبــل إعادتهــم إلــى وطنهــم مصــر.
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الالجئون/طالبو اللجوء
•يطالــب منظمــو الحمــات باإلفــراج الفــوري عــن الالجــئ
الصومالــي البالــغ مــن العمــر  17عامًــا والــذي يُدعــى
«يوســف عــدن» والمعتقــل فــي مصــر منــذ أكثــر مــن ســتة
أشــهر .ومنــذ اعتقالــه فــي  6حزيــران ،يوليــو ،2015
وأكــدت التقاريــر أنــه قــد تعــرّ ض للعديــد مــن اإلجــراءات
العقابيــة فــي مراكــز االحتجــاز .وبســبب افتقــاره لمســتندات
تحديــد الهويــة األصل ّيــة وألنــه غيــر مســجل لــدى المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،تعــذر علــى
الســلطات ترحيلــه حتــى اآلن.
•كمــا أكــدت منظمــة اليونيســيف وجــود  25طف ـاً مــن بيــن
 50الج ًئا َّ
موث ًقا من المُحتجزين في مصر.
السياسات
•فــي ظــل دعــم المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،أصــدر الجهــاز
المركــزي للتعبئــة العامــة واإلحصــاء فــي مصــر «المســح
القومــي للهجــرة الدوليــة» فــي  18كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر.
ويُعــد الغــرض المخصــص لــه المســح الــذي أُجــري فــي
عــام  ،2013هــو تزويــد الحكومــة والــوكاالت التــي تتعامــل
مــع الهجــرة فــي مصــر ،بطــرق تقييــم البرامــج والسياســات
وتنفيذهــا بفعَّاليــة مــن حيــث التكلفــة.
•وقــد أشــارت النتائــج إلــى أن  87بالمئــة مــن الرعايــا الذيــن
جــرت معهــم مقابــات يهاجــرون ألســباب اقتصاديــة .وفضَّل
معظمهــم الهجــرة إلــى البلــدان العربيــة ( 67بالمائــة) بينمــا
كانــت أوروبــا وجهــة لــدى  11بالمئــة فقــط مــن المهاجريــن.
ينــوي قليــل مــن المصرييــن العــودة حيــث أشــارت التقاريــر
إلــى أن  61بالمئــة ينــوون البقــاء فــي البلــد التــي اســتقروا
فيهــا .كمــا أن األغلبيــة ( 80بالمئــة) تواصــل إرســال
الحــوّ االت الماليــة مــن الخــارج لدعــم أســرهم.

•يــوم  15كانــون الثانــي ،ينايــر ،أصــدرت «اللجنــة الوطنيــة
التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجــرة غيــر الشــرعية» تقريرهــا
الســنوي األول .وقــد تنــاول التقريــر التحديــات واإلنجــازات
المتعلقــة بخطــة العمــل الوطنيــة للّجنــة فــي العــام الماضــي
عــاوة علــى الرؤيــة المعنيــة بتطويــر اســتراتيجية وطنيــة
للفتــرة  .2018-2016وتعتمــد خطــة العمــل علــى أربــع
ركائــز وهــي اإلجــراءات التشــريعية والتوثيــق وزيــادة
الوعــي والتعــاون اإلقليمــي والدولــي.
•شــاركت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مصممــي نظــام
"الكليكفندنــج" ( )Clickfundingوهــو نظــام للمشــاركة
االجتماعيــة عبــر اإلنترنــت لبــدء حملــة «تعارفــوا» (It’s a
 .)Matchوتهــدف الحملــة التــي تحظــى بدعــم مكتــب الســكان
والالجئيــن والهجــرة التابــع لــوزارة الخارجيــة األمريكيــة،
إلــى تعزيــز التنــوع والتماســك االجتماعــي فــي مصــر.

ليبيا
الوافدون الجدد
ّ
•بيــن  1و 28كانــون الثانــي ،ينايــر ،قدمــت المنظمــة الدوليــة
للهجــرة  400عنصــر غيــر غذائــي ولــوازم نظافــة صحيــة
للمهاجريــن الذيــن وصلــوا مؤخــرً ا فــي مركــز االحتجــاز فــي
أبــو ســالم بطرابلــس.
حاالت الوصول/المغادرة/اإلنقاذ عبر القوارب
•شــهد يــوم  26كانــون ّ
الثانــي ،يناير ،العديد مــن الحوادث التي
وقعــت قبالــة ال ّســواحل اللّيب ّيــة والتــي تطلبــت مهمــات البحــث
واإلنقاذ .كما تولى خفر السواحل اإليطالية تنسيق جهود إنقاذ
ـب لجــوء خــال اليــوم كجــزء
 1.271مهاجــرً ا والج ًئــا وطالـ َ
مــن العمليــة األوروبيــة التــي تحمــل اســم «القــوات البحريــة
األوروبيــة فــي البحــر المتوســط» ،باإلنكليز ّيــة «Eunavfor
»Med

الالجئون/طالبو اللجوء
•وقــد ذكــرت شــبكة المونيتــور أن اآلالف مــن الليبييــن
صــراع منــذ عــام 2011
الذيــن اضطــرّ وا لل ّنــزوح نتيجــة ال ّ
يُواصلــون العيــش فــي ظــروف صعبــة فــي المخيمــات
المحيطــة بطرابلــس .فضـاً عــن أن أكبــر المخيمــات الثالثــة
كان مــأوى لمــا يزيــد عــن  1800شــخص ثلثهم مــن األطفال.
ويفتقــر المقيمــون بالمخيمــات للخدمــات األساســية ويرســلون
أبناءهــم إلــى المــدارس بشــق األنفــس .وقــد تــم اإلبــاغ
عــن اختطــاف الميليشــيات المســلحة  30الج ًئــا عــام 2012
و ،2013والذيــن اليــزال بعضهــم يُنتظــر إطــاق ســراحه.
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•يــوم  26كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،أصــدرت المنظمــة الدوليــة
للهجــرة بليبيــا أول تقريــر «مصفوفــة تتبــع ال ّنــزوح» بعــد
إكمــال تقييــم حالــة  91منطقــة مــن إجمالــي  104مــن
المناطــق المســتضيفة للمهاجريــن والالجئيــن وطالبــي
اللجــوء .وقــد تضمــن تحليــل البيانــات معلومــات حــول أنمــاط
االنتقــال والمناطــق التــي تســتضيف األفــراد ال ّنازحيــن داخليًا
والعائديــن والمهاجريــن.
ّ
•ووفــق التقريــر ،تــم تحديــد هويــة  268.943مــن النازحيــن
داخل ًيــا فــي  88منطقــة مضيفــة .ويفــد معظمهــم مــن بنغــازي
وتــاور غــاء وديرنــا وســرت وأوبــاري وككلــة .ومعظــم
األشــخاص ال ّنازحيــن داخليًــا الذيــن تــ ّم تحديــ ُد هويّاتهــم
يُقيمــون حال ًيــا فــي أجدابيــا والبيضــاء وأبــو ســالم وطبــرق
وبنــي وليــد وتوكــرة.
•وقــد أظهــرت النتائــج أن  71بالمئــة مــن الســكان العائديــن
مُحــ َّددي الهويــة وفــدوا مــن مناطــق أخــرى داخــل ليبيــا،
بينمــا وفــد  12بالمائــة مــن خــارج الدولــة .وقــد حدثــت
معظــم حــركات العــودة فــي عامــي  2014و.2015

•وقــد حــددت مصفوفــة تتبــع ال ّنــزوح هويــة 114.770
مهاجــرً ا فــي  50منطقــة مضيفــة مختلفــة داخــل ليبيــا4 ،
بالمئــة منهــم تقريبًــا موجــودون داخــل مراكــز االحتجــاز.
•وقــد حــدد الفريــق أي ً
ضــا  28نقطــة عبــور للمهاجريــن فــي
جميــع أرجــاء الدولــة حيــث كانــت أكبرهــا المناطق الســاحلية
بأجدابيــا وتاجــوراء وبنــي وليــد وقرابولــي وطبــرق وصبحــة
الجنوبيــة.
ّ
•بيــن  6و 7كانــون الثانــي ،ينايــر ،ســاعدت المنظمــة الدوليــة
للهجــرة  154مواط ًنــا ســنغاليًا و 133مواط ًنــا بوركين ًيــا فــي
العــودة إلــى بالدهــم .كان المهاجــرون الذين بلــغ عددهم 287
مهاجــرً ا عالقيــن فــي ليبيــا ،وقضــى العديــد منهــم شــهورً ا فــي
مراكــز احتجــاز المهاجريــن .وعلــى األرجــح جميعهــم دخلوا
البــاد بشــكل غيــر نظامــيّ عبــر الجزائــر والنيجــر حيــث
دفعــوا نحــو  1500دوالر أمريكــي ليتولــى المهرِّ بــون نقلهــم.
وقــد ذكــر العديــد منهــم مواجهتهــم لظــروف عســيرة أثنــاء
إقامتهــم فــي ليبيــا بســبب انعــدام األمــن وانتشــار الجريمــة
علــى نطــاق واســع .وقــد حصــل كل األفــراد علــى الطعــام
ولــوازم النظافــة الصحيــة والمالبــس قبــل المغــادرة ،عــاوة
علــى الحصــول علــى منــح نقــل عنــد وصولهــم ليتســنى لهــم
بلــوغ وجهاتهــم األخيــرة.

مالي
الوافدون الجدد
•خــال األســبوع األول مــن شــهر فبرايــر ،قدمــت المنظمــة
الدوليــة للهجــرة تأشــيرات الخــروج إلــى مجموعــة تضــم
 174مهاجــرً ا مال ًيــا عال ًقــا فــي ليبيــا فضـاً عــن إعادتهــم إلى
مالــي كجــزء مــن البرنامــج اإلنســاني للمســاعدة فــي إعــادة
األفــراد إلــى أوطانهــم.
•وبينمــا كان معظــم المهاجريــن مــن العــدد المذكــور ()174
إلــى ليبيــا قــد جــاؤوا إليهــا ً
بحثــا عــن العمــل ،فــإن العديــد
منهــم كانــوا فــي البلــد بوضع ّيــة عبــور متجهيــن إلــى أوروبا.
وقــد دخــل معظمهــم تقري ًبــا البــاد بطريقــة غيــر نظام ّيــة إمــا
عــن طريــق بوركينــا فاســو أو النيجــر أو الجزائــر.
•وقــد ذكــرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن العديــد مــن
أفــراد المجموعــة تعرّ ضــوا لصعوبــات أثنــاء اإلقامــة فــي
ليبيــا بســبب المخاطــر المتزايــدة الناتجــة عــن انعــدام األمــن
والجريمــة .وقــد حصــل العائــدون علــى المســاعدات الماليــة
التــي قدمتهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة عنــد وصولهــم مالــي
ليتســنى لهــم بلــوغ وجهاتهــم النهائيــة.
•وســوف تواصــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة ترتيــب رحــات
الطيــران إلعــادة المهاجريــن إلــى أوطانهــم والتــي تتجّ ــه إلــى
بوركينــا فاســو ومالــي والنيجــر والســنغال خــال األشــهر
المقبلــة.

الالجئون/طالبو اللجوء
•ذكــرت مصفوفــة تتبــع ال ّنــزوح الخاصّــة بالمنظمــة الدولــة
للهجــرة أن األشــخاص ال ّنازحيــن داخل ًيــا فــي مالــي يواصلون
العــودة إلــى الجــزء الشــمالي مــن البــاد بفاعليــة ممــا يقلــل
28
مــن أعــداد األشــخاص ال ّنازحيــن داخل ًيــا.
ّ
•واعتبــارً ا مــن يــوم  2مــن فبرايــر ،بلغ عــدد األفــراد النازحين
داخل ًيــا فــي مالــي  49.883نازحً ــا -فــي انخفــاض بلــغ 19
بالمئــة مقارنــة بالرقــم المســجَّ ل فــي تشــرين ّ
الثانــي ،نوفمبــر
 .)61.920( 2015ويمكــن عــزو االتجــاه المذكــور إلــى
توقيــع اتفاقيــة الســام فــي يونيــو  2015وتح ّســن الموقــف
األمنــي فــي المناطــق الشــمالية مــن البــاد.
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•اعتبــارً ا مــن  31كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،يوجــد 143.051
الج ًئــا مــن مالــي .فيمــا يلــي تفصيـ ٌل للرقــم حســب بلــد اللجوء:
 58.743في النيجر ( 41,1بالمئة) ،و 50.419في موريتانيا
( 35,3بالمئــة) ،و 33.574فــي بوركينــا فاســو (23,5

بالمئــة) ،و 169فــي توجو ( 0,12بالمئــة) و 119في الجزائر
( ,08بالمئة) و 27في غينيا ( 0,02بالمئة).
•واعتبــارً ا مــن  31كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،ذكــرت المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن أنــه يوجــد
 49.883مــن ال ّنازحيــن داخليًــا فــي مالــي.

المغرب
السياسة
•وفــق مــا أعلنتــه منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ،تواصــل
الحكومــة المغربيــة تنفيــذ خطــة  2013بشــأن إصــاح
السياســات الوطنيــة المعنيّــة بالالجئيــن وطالبــي اللجــوء.
كمــا منحــت الوكالــة الوطنيــة لالجئيــن تصاريــح إقامــة لعــام
واحــد قابلــة للتجديــد ألكثــر مــن  500الجــئ تعتــرف بهــم
المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن .ومــع
ذلــك ،اليــزال يُنتظــر تحديــد المغــرب للوضــع القانونــي الــذي

ســتمنحه ألكثــر مــن  1.700ســوري تعتــرف بهــم المفوضية
بوصفهــم الجئيــن نظاميّيــن.
•أعلنــت ألمانيــا أنهــا س ـ ُتدرج المغــرب ضمــن قائمــة «إنقــاذ
البــاد األصليــة» لديهــا فــي إطــار جهودهــا للحــد مــن
تدفقــات الهجــرة التــي تخــرج مــن اإلقليــم .وهــذا القــرار مــن
شــأنه تصعيــب طلــب اللّجــوء فــي ألمانيــا بال ّنســبة للمواطنيــن
المغاربــة.

النيجر
تعرض المهاجرين للخطر
•تواصــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة تنظيــم أنشــطة إعــادة
اإلدمــاج واألنشــطة النفس-اجتماعيــة فــي زينــدر حيــث ُتدعــم
النســاء العائــدات مــن الجزائــر بحصولهــن علــى ُحــزم إعــادة
اإلدمــاج السّوســيو-اقتصاديّة.

الوافدون الجدد
ّ
•فــي الفتــرة بيــن  28-1كانــون الثانــي ،ينايــر ،اســتضافت
مراكــز العبــور األربعــة التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة
المنتشــرة فــي البلــد  108مهاجريــن .وقــد تــم تســجيل 58
شــخصًا فــي نيامــي ،و 26شــخصًا فــي أغاديــس ،و أربعــة
أشــخاص فــي ديركــو ،و 20شــخصًا فــي أرليــت .كمــا قدمــت
المنظمــة الدوليــة للهجــرة أي ً
ضــا الســكن والغــذاء والرعايــة الالجئون/طالبو اللجوء
ّ
شــخص للنــزوح فــي النيجــر
الطبيــة إلــى  132مهاجــرً ا فــي مراكــز العبــور ســالفة الذكــر• .اضطــرّ نحــو 100.000
ٍ
بســبب الهجمــات التــي شــنتها حركــة بوكــو حــرام ،إحــدى
•كمــا قدمــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة مســاعدات النقــل إلــى
الجماعــات النيجيريــة المتمــردة .كمــا تضــرر الالجئــون
عــدد مــن المهاجريــن والالجئيــن فــي الفتــرة بيــن 28-1
كانــون ّ
النيجيريــون المقيمــون مــع األســر المضيفــة أيضًــا مــن
الثانــي ،ينايــر :أربعــة نيجيرييــن و تشــادي واحــد مــن
جــراء أحــداث العنــف ممــا أدى إلــى تــرك نحــو  170قريــة
ديركــو إلــى أغاديــس ،و 20مــن رعايــا البلــدان الثالثــة مــن
مــن قــرى المنطقــة خاليــة مــن السّــكان.
أرليــت إلــى أغاديــس ،و 26مــن رعايــا البلــدان الثالثــة مــن
أغاديــس إلــى نيامــي.
•قدمــت أي ً
ضــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة مســاعدات النقــل إلــى التهريب واإلتجار بالبشر
الثانــي ،ينايــرَّ ،
إجمالــي  75مهاجــرً ا فــي رحلتهــم إلــى بالدهــم األصليــة• 35 :فــي يومــي  29و 30كانــون ّ
نظمــت المنظمــة
الدوليــة للهجــرة ورشــة عمــل فــي مدينــة دوســو فــي جنــوب
إلــى الســنغال وخمســة إلــى الكاميــرون وأربعــة إلــى غامبيــا
غربــي النيجــر لبــدء عمليــة المراجعــة لمعاهــدة مكافحــة
وتســعة إلــى غينيــا بيســاو وتســعة إلــى غينيــا كوناكــري
اإلتجــار بالبشــر .وقــد تولــت لجنــة مص ّغــرة مؤلّفــة مــن
واثنيــن إلــى غانــا وثالثــة إلــى بوركينــا فاســو وســتة إلــى
الســلطات المحليــة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة فحــص آليــة
مالــي واثنيــن إلــى ســاحل العــاج.
إحالــة مبدئيــة واإلجــراءات العمليّاتيّــة المعياريّــة الهادفــة
لحمايــة الضحايــا.
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السودان
الوافدون الجدد
•مــن  13كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،وإلــى األول مــن شــباط،
فبرايــر ،تعرفــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون
الالجئيــن علــى هويّــات  4.720وافــ ًدا جديــ ًدا مــن جنــوب
40
الســودان إلــى جميــع أنحــاء البــاد.
•وقــد أكملــت المفوضيــة عمليــات تســجيل البيانــات الحيو ّيــة
الفرديــة فــي خمــس مواقــع فــي البلــد .اعتبــارً ا مــن  31كانون
ّ
الثانــي ،ينايــر ،تــم تســجيل وصــول  62.108وافديــن بشــكل
41
منفرد.

و 17.998فــي مســتوطنات النيــل األبيــض ( 9بالمئــة)
و 17.850فــي األالجايــا ( 8,9بالمئــة) و16.319
فــي الكشــافة ( 8,2بالمئــة) و 11.242فــي جــوري
( 5,6بالمئــة) و 6.365فــي أم ســنجور ( 3,2بالمئــة)
و 3.661فــي النيــل األزرق ( 1,8بالمئــة) و 2.440فــي
دابــات بوســين ( 1,2بالمئــة) و 374فــي العُبيــد (0,2
43
بالمئــة) و 164فــي شــرق دارفــور ( 0,1بالمئــة).
•ذكــر صنــدوق األمــم المتحــدة للطفولــة أن نحــو 44.700
فــرد كانــوا قــد اضطــرّ وا لل ّنــزوح بســبب تجــدد االقتتــال فــي
منطقــة جبــل مــرة بوســط دارفــور .وقــد ســعى الفــاروّ ن إلــى
اللجــوء فــي كبكابيــة وتاويلــة فــي شــمال دارفــور ،ونيرتيتــي
44
وثــور فــي وســط دارفــور.

تعرض المهاجرين للخطر
•فــي إطــار مشــروع جديــد أطلقتــه المنظمــة الدوليــة للهجــرة،
يحصــل  250رجـاً وامــرأة مــن ثــاث مخيمات لألشــخاص
ال ّنازحيــن داخليًــا فــي شــمال دارفــور علــى تدريــب أثنــاء السياسات
العمــل لتعلّــم كيفيــة بنــاء مالجــئ الطــوارئ .ويهــدف •وفــق تقريــر إعالمــي محلــي ،فــي الثانــي مــن شــباط،
فبرايــر ،أخبــر أحــد كبــار ضبــاط الشــرطة جريــدة بريطانيــة
المشــروع إلــى تقديــم المســاعدة مــن خــال المالجــئ التــي
أن الفــرع الليبــي لتنظيــم داعــش يج ِّنــد المهاجريــن مــن
تنقــذ الحيــاة بالتزامــن مــع دعــم التنميــة السّوســيو-اقتصاديّة
45
42
الســودان وتشــاد ومالــي.
لألســر ال ّنازحــة داخليًــا المعرَّ ضــة للخطــر.
•وفــي يــوم  4شــباط ،فبراير ،تــم اإلعالن بأن الحكومــة الليبية
الموجــودة فــي طبرق ســتوقف رحالت الطيران مع الســودان
الالجئون/طالبو اللجوء
ـدواع أمنيــة .وأن الحظــر الجوي ســوف يســري اعتبــارً ا من
•اعتبــارً ا مــن األول مــن شــباط ،فبرايــر ،يوجــد 199.608
لـ ٍ
 28مــن فبرايــر .وقــد ا ُتهمــت الســودان بدعــم اإلســاميين في
الجئيــن وطالبــي لجــوء مــن جنــوب الســودان فــي الســودان.
ليبيــا ،وهــذا بنــا ًء علــى التقاريــر التــي تشــير إلــى انضمــام
فيمــا يلــي تفصيــ ٌل للرقــم بحســب بلــد اللجــوء34.487 :
46
مقاتليــن مــن الســودان إلــى صفــوف داعــش.
فــي الخرطــوم ( 17,3بالمئــة) و 26.671فــي الرديــس
 13,4( 2بالمئــة) و 23.117فــي مســتوطنات جنــوب
كردفــان ( 11,6بالمئــة ،و 20.214فــي غــرب كردفــان
( 10,1بالمئــة)  18.706فــي الرديــس ( 9,4بالمئــة)

تونس
السياسات
•فــي  7شــباط ،فبرايــر ،أعلنــت الحكومــة التونســية عــن
إكمالهــا إنشــاء أول جــزء مــن الحاجــز الممتــد لمســافة 200
كــم علــى طــول حدودهــا مــع ليبيــا .وقــد صُمــم الحاجــز
المصنــوع مــن الكتــل الرمليــة والخنــادق المائيــة لمنــع
اإلرهــاب .وقــد الحظــت القــوات األمنيــة أن هــذه اإلجــراءات
47
الدفاعيــة قــد ســاعدت فــي الحــ ّد مــن عمليــات التهريــب.

•أعلنــت ألمانيــا أنهــا ســ ُتدرج تونــس ضمــن قائمــة «إنقــاذ
البــاد األصليــة» لديهــا فــي إطــار جهودهــا للحــد مــن
تدفقــات الهجــرة التــي تخــرج مــن اإلقليــم .وهــذا القــرار مــن
شــأنه تصعيــب طلــب اللّجــوء إلــى إلمانيــا بال ّنســبة للمواطنيــن
48
التونســيين.
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طريق اليونان والبلقان
•وفــي  28كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،أعلنــت قــوات خفــر
الســواحل اليونانيــة غــرق  12مهاجــرً ا عندمــا غــرق قاربهــم
قبالــة ســاحل ســاموس باليونــان .وقــد أشــارت التقاريــر إلــى
أن القــارب كان يقـ ُّل بيــن  40إلــى  45شــخصًا .وقــد أنقــذت
57
ســفن وكالــة فرونتكــس وخفــر الســواحل تســعة أفــراد.
•وفــي 31كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،غــرق علــى األقــل ثالثــة
مهاجريــن ســوريين مــن بينهــم طفــان قبالــة ســاحل ديديــم
بتركيــا .أنقــذت قــوات خفــر الســواحل التركيــة  12آخريــن
ونقلتهــم إلــى مركــز قيــادة خفــر الســواحل بمقاطعــة ديديــم.
وقــد انقلــب القــارب فــي وقــت مبكــر مــن يــوم  31كانــون
ّ
الثانــي ،ينايــر ،فــي طريقــه إلــى جزيــرة فارماكونيســي
58
اليونانيــة.
•وفــي  2شــباط ،فبرايــر ،عثــر خفــر الســواحل التركيــة علــى
جثــث تســعة أفــراد مــن بينهــم رضيعــان ،كانــوا قــد غرقــوا
قبالــة ســاحل سفيريهيســار بتركيــا .حيــث انقلــب القــارب
المصنــوع مــن الزجــاج الليفــي بشــكل جزئــيّ بر َّكابــه
المتجّ هيــن إلــى اليونــان .وقــد ســبح شــخصان إلــى الشــاطئ
59
حيــث ت ـ ّم إنقاذهمــا.

حاالت المغادرة/الوصول/اإلنقاذ عبر القوارب
•وف ًقــا للمنظمــة الدوليــة للهجــرة ،وصــل  73.623مهاجــرً ا
والج ًئــا وطالــب لجــوء عبــر البحــر إلــى اليونــان .وعلــى
ســبيل المقارنــة ،ســجلت اليونــان فــي الشــهر نفســه العــام
الماضــي إجمالــي وافديــن بلــغ  1.427وافــ ًدا بزيــادة
 4.698بالمائــة.
•ومــن بيــن اإلجمالــي المشــار إليــه البالــغ  ،70.623كان
هنــاك  30.979مــن ســوريا ( 43,9بالمئــة) و18.983
مــن أفغانســتان ( 26,9بالمئــة) و 12.335مــن العــراق
( 17,5بالمئــة) و 2.532مــن باكســتان ( 3,6بالمئــة)
و 2.304مــن إيــران ( 3,3بالمئــة).
•وقــد ذكــرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن  272مهاجــرً ا
والج ًئــا وطالــب لجــوء لقــوا حتفهــم فــي عــرض البحــر فــي
طريقهــم إلــى اليونــان أثنــاء شــهر كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر.
•ويــوم  22كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،اكتشــف خفــر الســواحل
 34جثــة وأنقــذوا  26مهاجــرً ا والج ًئــا وطالــب لجــوء
ممــن كانــوا فــي طريقهــم إلــى أوروبــا مــن تركيــا .ومــن
المعتقــد أنــه كان هنــاك بيــن  70إلــى  100شــخص علــى
متــن قــارب شــراعي خشــبي قبــل غرقــه بالقــرب مــن ســاحل
تعرض المهاجرين للخطر
كالوليمنــوس باليونــان.
الثانــي ،ينايــر ،غــرق قــارب خشــبي •واعتبــارً ا مــن  28كانــون ّ
•وفــي يــوم  22كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،تولّــت المنظمــة
الدوليــة للهجــرة بالتنســيق مــع إدارة خدمــة االســتقبال األول،
يحمــل  49مهاجــرً ا والج ًئــا وطالــب لجــوء قبالــة ســاحل
تشــغيل مركــز لالســتقبال فــي أثينــا لتوفيــر إقامــة للمهاجريــن
جزيــرة فارماكونيســي فــي طريقهــم مــن تركيــا إلــى
الضّعفــاء ممــن يأملــون العــودة إلــى أوطانهــم .ووفــق أحــدث
كالوليمنــوس .وقــد ســبح أربعــون شــخصًا إلــى الشــاطئ
التقاريــر ،يســتضيف المركــز حال ًيــا  80مهاجــرً ا أغلبهــم مــن
وأُنقــذت فتــاة واحــدة ،بينمــا لقــي ســتة أطفــال وامرأتــان
المغرب.
حتفهــم.
ّ
ً
•وفــي  31كانــون الثانــي ،ينايــر ،غــرق  37مهاجــرً ا والجئــا •وتواصــل المنظمــة الدوليــة للهجــرة العمــل مــع المدعــي
العــام للقاصريــن لضمــان حمايــة األطفــال غيــر المصحوبيــن
وطالــب لجــوء علــى األقــل ،مــن بينهــم  10أطفــال ،فــي
بذويهــم والمنفصليــن ممــن يصلــون إلــى الجــزر اليونانيــة.
بحــر إيجــة أثنــاء رحلتهــم مــن مقاطعــة إيفجــك فــي تركيــا
إلــى جزيــرة لســبوس باليونــان .فقــد انقلــب القــارب بهــم بعــد •ووفــق تقاريــر اليونيســيف ،تتحقــق الهجــرة بيــن صفــوف
النســاء واألطفــال أكثــر مــن البالغيــن مــن الذكــور منــذ
فتــرة قصيــرة مــن مغــادرة الســاواحل التركيــة.
ً
بــدء أزمــة الالجئيــن فــي أوروبــا .فضــا عــن أن النســاء
•وقــد أنقــذ خفــر الســواحل التركيــة  75آخريــن يــوم 30
كانــون ّ
واألطفــال يشــ ّكلون نحــو  60بالمائــة مــن هــؤالء الذيــن
الثانــي ،ينايــر .وقــد تـ ّم التعــرّ ف علــى هويــة الناجيــن
يعبــرون الحــدود مــن اليونــان إلــى مقدونيــا ،بينمــا يشــ ّكل
بأنهــم مواطنــون أفغــان وســوريون وميانماريــون.
•وفــي الفتــرة بيــن  1و 28كانــون ّ
األطفــال  36بالمئــة ممــن يقطعــون البحــر بيــن اليونــان
الثانــي ،ينايــر ،أنقــذ خفــر
وتركيــا.
الســواحل التركيــة فــي كوتجوكيــو  400مهاجــر والجــئ
وطالــب لجــوء وقدمــوا لهــم المســاعدات .وقــد دعَّمــت •لقــد ســاعدت المنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي اليونــان حوالــي
 400مــن الع ّمــال المُهاجريــن العالقيــن ،أغلبهــم مــن المغرب
المنظمــة الدوليــة للهجــرة خفــر الســواحل مــن خــال تقديــم
وإيــران وجورجيــا ،فــي العــودة إلــى ديارهــم فــي إطــار
الغــذاء والمــاء والمــواد غيــر الغذائيــة لــكل األفــراد الناجيــن.
•وفــي  25كانــون ّ
برنامــج «المُســاعدة علــى العــودة الطوعيــة».
الثانــي ،ينايــر ،أنقــذ خفــر الســواحل
ـب لجــوء ونقلتهــم إلــى
اليونانيــة  185مهاجــرً ا والج ًئــا وطالـ َ
مينــاء لســبوس.
•وفــي  26كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،أنقــذت القــوات 377
ـب لجــوء بالقــرب مــن ســاحل لســبوس
مهاجــرً ا والج ًئــا وطالـ َ
وخــوس وكــوس.
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السياسة
ً
ضغوطــا سياســية علــى
•تمــارس الحكومــات األوروبيــة
اليونــان لتوقــف تدفــق الالجئيــن الوافديــن مــن تركيــا.
وقــد أعربــت النمســا وألمانيــا والســويد ،وهــي الــدول التــي
اســتوعبت إجمــاالً  90بالمائــة مــن الالجئيــن والمهاجريــن
وطالبــي اللجــوء عــام  ،2015عــن مخاوفهــا مــن إلغــاء
منطقــة شــينغن المعفيــة مــن جــوازات الســفر تحــت وطــأة
أزمــة الالجئيــن.
ّ
•وفــي  30كانــون الثانــي ،ينايــر ،أعلنــت الحكومــة اليونانيــة
عــن أنهــا بصــدد تعجيــل االنتهــاء مــن خمســة مراكــز
لتســجيل المهاجريــن ومخيميــن إلعــادة التوطيــن وهــذا
عقــب االنتقــاد الشــديد الــذي تعرّ ضــت لــه مــن قِبــل االتحــاد
األوروبــي إلخفاقهــا فــي التحكــم فــي تدفــق الالجئيــن
والمهاجريــن .وســوف يُســتكمل إنشــاء مراكــز التســجيل
بجــزر ســاموس وليســبوس وخيــوس وكــوس وليــروس
علــى امتــداد الســاحل التركــي .ويقــع مخيمــا إعــادة التوطيــن
علــى األراضــي اليونانيّــة.
•وفــي  7شــباط ،فبرايــر ،دعــا عمــدة جزيــرة كــوس اليونانيــة
الحكومــة لوقــف إكمــال مركــز تســجيل المهاجريــن فــي
ظــل االعتراضــات المحليــة .وقــد أرســلت الحكومــة
شــرطة مكافحــة الشــغب إلــى الجزيــرة قبــل أســبوع لقمــع
المتظاهريــن وهــي الخطــوة التــي ارتــأى العمــدة أنهــا أدت
إلــى تفاقــم حــدة التوتــر.

•لقــد واجهــت ســبطات جزيــرة كــوس معارضــة رافضــة
لبنــاء مركــز التســجيل بحجــة أن وجــود المهاجريــن مــن
شــأنه تقويــض الســياحة.
•وفــي  2شــباط ،فبرايــر ،ص َّدقــت المفوضيــة األوروبيــة
علــى تقريــر بشــأن الضوابــط الرقابيــة علــى الحــدود
اليونانيــة وتوصّلــت فيــه إلــى أن الدولــة كانــت تتقاعــس عــن
تنفيــذ التزاماتهــا التــي تقتضــي حمايــة الحــدود الخارجيــة
لالتحــاد األوروبــي .وقــد حـ ّـذرت المفوضيــة مــن أن اليونــان
قــد تخضــع لضوابــط رقابيــة علــى حدودهــا إذا فشــلت فــي
التصــرف خــال ثالثــة أشــهر.
ّ
ُ
•فــي الفتــرة بيــن  1و 28كانــون الثانــي ،ينايــر ،نقــل 157
الج ًئــا إلــى دولــة أخــرى مــن الــدول األعضــاء باالتحــاد
األوروبــي ضمــن برنامــج االتحــاد األوروبــي إلعــادة
التوطيــنُ .نقــل  44مــن هــؤالء الالجئيــن إلــى فنلنــدا (28
بالمئــة) و 43إلــى فرنســا ( 27,4بالمئــة) و 10إلــى ألمانيــا
( 6,4بالمئــة) و 10إلــى أيرلنــدا ( 6,4بالمئــة) وأربعــة
إلــى ليتوانيــا ( 2,5بالمئــة) و 30إلــى لكســمبورج (19,1
بالمئــة) و 16إلــى البرتغــال ( 10,1بالمئــة).

إيطاليا  /طريق البحر المتوسط
المغادرة/اإلنقاذ/الوصول عبر القوارب
•خــال شــهر كانــون ّ
َّ
الثانــي ،ينايــر ،قـدرت المنظمــة الدوليــة
وطالــب
للهجــرة وصــول نحــو  5.273مهاجــرً ا والج ًئــا
َ
لجــوء إلــى إيطاليــا عبــر البحــر .وعلــى ســبيل المقارنــة،
ســجلت إيطاليــا إجمالــي وافديــن بلــغ  3.528فــي الشــهر
نفســه مــن العــام الماضــي ،بزيــادة  49,5بالمئــة.
•مــن بيــن هــؤالء الوافديــن البالــغ عددهــم  5.273وفــد
 905مــن نيجيريــا ( 17,2بالمئــة) و 676مــن غامبيــا
( 12,8بالمئــة) و 504مــن غينيــا ( 9,6بالمئــة) و 493مــن
الســنغال ( 9,3بالمئــة) و 483مــن المغــرب ( 9,2بالمئــة
و 393مــن مالــي ( 7,5بالمئــة) و 332مــن ســاحل العــاج
( 6,3بالمئــة) و 274مــن الصومــال ( 5,2بالمئــة) .فضـاً
عــن وفــود  22,9بالمئــة مــن دول أخــرى.
•وفــق تقديــرات المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،لقــي  96مهاجــرً ا
والج ًئــا وطالــب لجــوء حتفهــم فــي عــرض البحــر فــي
طريقهــم إلــى إيطاليــا فــي شــهر كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر.
ُ
•وفــي  30كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،تــ ّم
إنقــاذ  300مهاجــر
والجــئ وملتمــس لجــوء فــي مدينــة تارانتــو اإليطاليــة
الواقعــة علــى المينــاء ،كان مــن بينهــم  69امــرأة (مــن بينهنّ

أربــع حوامــل) و 38قاصــرً ا غيــر مصحوبيــن بذويــه.
•وفــي  31كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،تــم إنقــاذ  91مهاجــرً ا
و ُنقلــوا إلــى مراكــز االســتقبال فــي زاجــارا وأوازي دون
بوســكو وأمبرتــو بريمــو .وفــي الوقــت الــذي كانــت ُتعــ ّد
فيــه التقاريــر ،لــم يكــن بعــض المهاجريــن المُن َقذيــن قــد تــم
إحضارهــم إلــى الشــاطئ ولــم يتــ ّم تســجيلهم بعــد.
ُ
•وفــي  24كانــون ّ
الثانــي ،ينايــر ،تــ ّم
إنقــاذ  723مهاجــرً ا
ُ
والج ًئــا وملتمــس لجــوء فــي البحــر واصطحبــوا إلــى مينــاء
ترابانــي اإليطالــي .كمــا تــم إحضــار جثــة واحــدة أي ً
ضــا إلــى
73
الشــاطئ.
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تعرض المهاجرين للخطر
•فــي  4شــباط ،فبرايــرُ ،نقلــت فتــاة ســورية تبلــغ مــن العمــر
 7أعــوام وتعانــي مــن ســرطان العيــن عــن طريــق الجــوّ
مــن لبنــان إلــى رومــا فــي إطــار المشــروع التجريبــي
الــذي د ّ
شــنته جمعيــة ســانت إيجيديــو الكاثوليكيــة واتحــاد
الكنائــس البروتســتانتية والــذي يهــدف إلــى إعــادة توطيــن
الالجئيــن الضّعفــاء تحديــ ًدا فــي المعســكرات فــي أنحــاء
لبنــان والمغــرب وإثيوبيــا .وقــد ضغطــت المنظمتــان علــى
الحكومــة اإليطاليــة لمنــح  1000تأشــيرة دخــول لألغــراض
اإلنســانية وخصّصــت نحــو  1.3مليــون يــورو لتوفيــر
خدمــات النقــل وإعــادة التوطيــن لالجئيــن الضّعفــاء ريثمــا
يت ـ ّم التعامــل مــع طلبــات اللجــوء التــي تقدمــوا بهــا.

السياسات
•فــي األول مــن شــباط ،فبرايــر ،أعلــن رئيــس الــوزراء
ماتيــو رينــزي أن إيطاليــا ستســهم فــي صنــدوق االتحــاد
األوروبــي الــذي تبلــغ قيمتــه  3مليــار يــورو لمســاعدة
تركيــا علــى تخفيــف أزمــة الهجــرة .ويُقــدر المبلــغ الــذي
ستســاهم بــه إيطاليــا بقرابــة  224.9مليــون يــورو .وفــي
إطــار الصفقــة التــي أُبرمــت فــي شــهر تشــرين ّ
الثانــي/
نوفمبــر الماضــي ،تلتــزم الحكومــة التركيــة بالتصــدي لتدفــق
الالجئيــن والمهاجريــن مقابــل الحصــول علــى المســاعدات.

الصلة
األبحاث ذات ّ
رأب فجــوة تمويــل األنشــطة اإلنســانية  -شــأن مهــم حتــى أنــه ال يمكــن اإلخفــاق فيــه  -فريــق رفيــع المســتوى معنــي بشــؤون تمويــل
األنشــطة اإلنســانية
أصــدر فريــق مكــوَّ ن مــن تســعة خبــراء عيّنهــم األميــن العــام لألمــم المتحــدة تقريرهــم حــول الفجــوة التــي يشــهدها تمويــل األنشــطة
ـاح للتحــدي الــذي يواجهــه تمويــل األنشــطة اإلنســانية؛ وهــي :تقليــل الحاجــات وحشــد تبرعــات
اإلنســانية .ويســتعرض التقريــر ثالثــة منـ ٍ
إضافيــة إمــا مــن خــال الطــرق التقليديــة أو المبتكــرة وتحســين فاعليــة المســاعدات اإلنســانية .ويرمــي عمــل الفريــق إلــى تشــكيل أهــداف
القمــة العالميــة للعمــل اإلنســاني المُزمــع عقدهــا فــي مايــو .2016
الطريق الشائك إلى أوروبا :أزمة إنسانية صنعتها السياسة على الحدود األوروبية  -منظمة أطباء بال حدود
يضــم هــذا التقريــر مجموعــة مــن شــهادات موظفــي ومرضــى منظمــة أطبــاء بــا حــدود ،التــي تعكــس تفاصيــل التبعــات اإلنســانية
لسياســات الهجــرة األوروبيــة .ويصــف التقريــر كيــف دفعــت اإلجــراءات األوروبيــة منظمــة أطبــاء بــا حــدود والمنظمــات األخــرى
إلــى توســيع أنشــطتها ،وكيــف وضعــت كالً مــن الحواجــز الماديــة والبيروقراطيــة فــي طريــق أكثــر مــن مليــون شــخص فارّ يــن مــن
الصراعــات .كمــا جمعــت منظمــة أطبــاء بــا حــدود أكثــر مــن  100.000استشــارة طبيــة وصحيــة ِّ
توثــق التبعــات التــي أســفرت عنهــا
هــذه العراقيــل علــى الصحــة البدنيــة والعقليــة لألفــراد.
الهجرة واللجوء والالجئون في ألمانيا :استيعاب البيانات  -المركز العالمي لتحليل بيانات الهجرة
يقــدم هــذا التقريــر نظــرة عامــة علــى أحــوال الوافديــن الجــدد ومقدمــي طلبــات اللجــوء فــي ألمانيــا خــال عــام  ،2015ممــا يو ّفــر
المعلومــات حــول البلــد األصلــي وعمليــات االنتقــال واألطفــال واإلدمــاج والتداعيــات االقتصاديــة .كمــا تناقــش اإلحاطــة األعــداد المتزايــدة
مــن الوافديــن ،وتســتعرض االختالفــات فــي البيانــات؛ أم ـاً فــي أن يســتخدم االتحــاد األوروبــي وألمانيــا هــذه المعلومــات فــي وضــع
السياســات المالئمــة للعمــل واإلدمــاج.
الهجرة اإلفريقية :التوجهات واألنماط والدوافع  -المعهد الدولي للهجرة
ِّ
تســتمد هــذه الورقــة البحثيــة المعلومــات مــن قواعــد بيانــات الهجــرة والتأشــيرات فــي مشــروع «مح ـددات الهجــرة الدوليــة» و«قاعــدة
بيانــات الهجــرة الثنائيــة العالميــة» ،كمــا تســتعرض تطــور الهجــرة مــا بعــد االســتعمار ودوافعهــا داخــل إفريقيــا وإليهــا ومنهــا.
والتحرش الجنسي أثناء رحالتهنّ عبر أوروبا  -منظمة العفو الدولية
تتعرض الالجئات لالعتداء البدني واالستغالل
ّ
ّ
ً
ّ
اكتشــفت منظمــة العفــو الدوليــة بنــا ًء علــى المقابــات الشــخصية التــي عقدتهــا مــع أكثــر مــن  40مشــاركة فــي شــمال أوروبــا أن اللجئــات
ـن لالعتــداء والعنــف والتحــرّ ش الجنســي واالســتغالل أثنــاء رحالتهــنّ إلــى أوروبــا وعنــد وصولهــنّ علــى
مــن النســاء والفتيــات يتعرّ ضـ َ
ُ
ـور
ـ
العب
دول
كل
ـي
ـ
ف
ـي
ـ
البدن
ـذاء
ـ
واإلي
ـي
ـ
المال
ـتغالل
ـ
لالس
ـن
ـ
ض
ـ
بأنه
ـاءات
ـ
اللق
ـ
معه
ـت
ـ
جري
أ
ـن
ـ
مم
ـد
حـ ٍد ســواء .وقــد صــرح العديـ
ـنّ تعرّ
ـنّ
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تقري ًبــا .كمــا وصفــوا جمي ًعــا شــعورهنّ بالتهديــد وعــدم األمــان فــي أثنــاء الرحلــة.

تدفقات الهجرة المختلطة في البحر المتوسط وما وراءه نظرة عامة على مجموعة البيانات  - 2015المنظمة الدولية للهجرة
أتاحــت أداة «مصفوفــة تتبــع النــزوح» التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة إمكانيــة تتبــع التحــرك اإلنســاني فــي ســياقات النــزوح المختلفــة
وتحليلهــا بكفــاءة .كمــا جمعــت الدراســات االســتقصائية لمراقبــة التدفقــات بيانــات بشــأن جنــس األشــخاص المتنقليــن وأعمارهــم وبالدهــم
األصليــة ومســتويات تعليمهــم ونواياهــم .وهــذا التقريــر يجمــع الدراســات االســتقصائية التــي تراقــب التدفقــات باســتخدام أداة مصفوفــة
تتبــع النــزوح ،التــي تــم جمعهــا علــى مــدار عــام  2015علــى طــول طريــق البحــر األبيــض المتوســط.
تقريــر التقييــم األولــي :المخاطــر التــي تهــدد حمايــة النســاء والفتيــات فــي أزمــة الالجئيــن والمهاجريــن األوروبيــة  -المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن ،صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان ،واللجنــة المعنيــة بشــؤون الالجئــات
فــي ظــل االعتــراف بــأن النســاء والفتيــات الالجئــات يواجهــنّ مســتويات مرتفعــة مــن االبتــزاز واالســتغالل والعنــف فــي أثنــاء رحــات
الهجــرة ،أرســلت ك ٌّل مــن المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان واللجنــة المعنيــة بشــؤون
الالجئــات بعثــة تقييميــة مشــتركة علــى مــدار ســبعة أيــام إلــى اليونــان والجمهوريــة اليوغوســافية الســابقة مقدونيــا .ويســتعرض هــذا
ـن مخاطــر بالغــة تهــدد حمايتهــنّ
التقريــر نتائــج التقييــم والــذي أشــارت نتائجــه إلــى أن النســاء والفتيــات الالجئــات والمهاجــرات تواجهـ َ
وأن الحكومــات واألطــراف الفاعلــة المعنيــة بالشــأن اإلنســاني ومؤسســات االتحــاد األوروبــي ينبغــي عليهــا زيــادة جهــود االســتجابة لهــذه
األزمــات.
خطــة االســتجابة لالجئيــن والمهاجريــن اإلقليميــة الخاصــة بأوروبــا :طريــق شــرق البحــر المتوســط وغــرب البلقــان  -المفوضيــة
الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن
فــي ظــل أزمــة الالجئيــن والمهاجريــن غيــر المســبوقة التــي عصفــت بأوروبــا ،تقــدم خطــة االســتجابة لالجئيــن والمهاجريــن ِالقليميــة
إطــار عمــل لالســتجابة القائمــة علــى التعــاون بيــن الــوكاالت فيمــا يخــص طريــق شــرق البحــر المتوســط وغــرب البلقــان .وتلبــي الخطــة
الحاجــة إلــى توفيــر اســتجابة متكاملــة للطــوارئ فــي أوروبــا لعــام  ،2016لتطــرح بذلــك توج ًهــا إســتراتيجيًا شــامالً علــى المســتوى
اإلقليمــي بينمــا تعتمــد أي ً
ضــا علــى الفــروع الموجــودة بالــدول المحــددة.
آفاق الهجرة في جنوب الكرة األرضية  - 2016ممارسة سياسة الهجرة
ير ّكــز هــذا اإلصــدار الخــاص مــن ممارســة سياســة الهجــرة علــى اتجاهــات الهجــرة المتوقعــة فــي جنــوب الكــرة األرضيــة .ويق ّيــم بع ً
ضــا
مــن أبــرز الخبــراء عالم ًيــا كيــف يُرجــح أن تتغيــر الهجــرة وسياســة الهجــرة فــي األقاليــم المختلفــة فــي العالــم عــام .2016

الصلة
الوسائط المتعددة ذات ّ
النقطة الوسيطة  -الواشنطن بوست
تتابع صحيفة واشنطن بوست الالجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء في رحلتهم عبر بحر إيجة وميناء ليسبوس إلى أوروبا.
سرد القصة الحقيق ّية  -المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
ّ
أطلقــت المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن يــوم  27كانــون الثانــي ،ينايــر البرنامــج التفاعلــي ســرد القصــة الحقيق ّيــة
الــذي بهــدف إلــى جمــع شــهادات الالجئيــن والمهاجريــن اإلريترييــن والصومالييــن أثنــاء رحالتهــم إلــى أوروبــا.
مصور يوثق الرحلة المضنية من شمال إفريقيا إلى الجيوب اإلسبانية  -ورلد بوست
ِّ
ّ
وثــق المصــوِّ ر الصحفــي «ســيرجي كامــار علــى مــدار أكثــر مــن عشــر ســنوات محــاوالت المهاجريــن والالجئيــن العبــور إلــى أوروبــا
عبــر الجيبيــن اإلســبانيين ســبتة ومليليــة .وقــد أخــذ كامــارا علــى عاتقــه مهمــة الكشــف عــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان علــى المناطــق
الحدوديــة مــن خــال صــوره.
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