إبريل منبرالهجرة املختلطة لشمال إفريقيا
 2016نشرة التوجهات

تقريرالتوجهات الشهري
تغطية شاملة للهجرة املختلطة إلى وعبرومن شمال إفريقيا
مقدمة :يعد منبرالهجرة املختلطة لشمال إفريقيا  MHubبمثابة امللتقى املعرفي اإلقليمي
والسكرتاريا التنفيذية لفريق عمل الهجرة املختلطة لشمال إفريقيا ،والذي يتألف من املجلس
الدانماركي للالجئين ،املنظمة الدولية للهجرة ،املفوضية السامية لشئون الالجئين ،وأمانة الهجرة
املختلطة اإلقليمية ،هيئة إنقاذ الطفولة ،مكتب األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ،مكتب
األمم املتحدة ملكافحة املخدرات والجريمة .وهو يعزز املنهجية القائمة على حقوق اإلنسان وذلك
لضمان توفيرالحماية أثناء انتقال األفراد من خالل جموع مختلطة إلى وعبرومن دول شمال
إفريقيا.

نطاق العمل :تعمل هذه النشرة على توفيرتغطية شاملة لتوجهات الهجرة املختلطة في كل من
الجزائرومصروليبيا واملغرب والنيجروالسودان وتونس واليونان وإيطاليا.
تعريفات :خالل صفحات هذه النشرة ،يتم استخدام مصطلحات مثل املهاجر ،الالجئ ،طالب
ً
اللجوء السيا�سي معا للتعريف الجمعي ملا تمثله الهجرة املختلطة .وفي حالة أشاراملصدراألصلي إلى
فئة بعينها ،سيتم استخدام املصطلح ذو الصلة.
املصادر :يتم االستعانة بمجموعة من البيانات املستقاة من مصادرمتعددة ،بما في ذلك األجهزة
الحكومية ،املجتمع املدني ،واإلعالم.

نبذة عـ ــامة
أوروبا تفشل في اتباع خطة إعادة التوطين
إرتفاع أعداد الوفيات في وسط البحراألبيض املتوسط

اليزال اآلالف عالقين في اليونان

تحطم سفينة يودي بحياة  500شخص

عدد هائل من عمليات اإلنقاذ مابين ليبيا وإيطاليا
املغرب تطلق حملة ضد العنصرية
عملية هروب جماعي من مركزاالحتجاز

ارتفاع عدد التدفقات عبرالنيجر

استمرارهروب مواطني جنوب السودان إلى السودان

للتعرف على آخرأخبارالقرن اإلفريقي ،إضغط RMMS

www.mixedmigrationhub.org

إتصل بنا
info@mixedmigrationhub.org

التوجهات
على املستوى اإلقليمي
اإلجالء من اليونان إلى األرا�ضي التركية
• اليزال االتحاد األوروبي يعمل على إجالء عدد ضئيل من النازحين غيرالشرعيين
ً
من اليونان إلى تركيا وفقا لالتفاق املبرم في شهرمارس بين االتحاد األوروبي وتركيا.
في شهرإبريل ،تم نقل  120شخص على متن عبارتين من ليسفوس إلى ديكيلي .كما
ً
ً
وصل  13شخصا آخرين إلى ديكيلي أيضا في  27إبريل باإضافة إلى خمسة آخرين
تم نقلهم من تشيوس إلى املدينة التركية كيظمي .وكجزء من االتفاقية ،أعلنت
املفوضية األوروبية في  19إبريل انها ستخصص مبلغ  110ماليين يورو لتركيا بهدف
ً
تقديم الدعم للمهاجرين والالجئين ،بما في ذلك النازحين الذين تم إجالءهم مؤخرا
من اليونان.
تنفيذ برنامج إعادة التوطين األوروبي
ً
• في الوقت الذي تعهدت فيه املفوضية األوروبية بنقل  6000شخصا من األرا�ضي

اليونانية إلى دول أوروبية أخرى خالل الشهراألول من االتفاق ،تم إعادة توطين عدد
 208شخص فقط بحلول منتصف إبريل .وبالتالي اقترحت املفوضية توقيع عقوبات على
دول االتحاد األوروبي التي ترفض استقبال النسبة املقررة لها من طالبي اللجوء.
محاوالت أوروبية للحد من النزوح من األرا�ضي الليبية
ً
• مع وصول ما يقرب من  9,149شخصا عبر مساروسط البحراملتوسط في شهرإبريل
ً
وحده وفقا إلحصائيات املنظمة الدولية للهجرة ،تتزايد مخاوف مسؤولي االتحاد اإلوروبي
في أن مسارليبيا  -إيطاليا قد أصبح الطريق املفضل إلى أوروبا .في  18إبريل ،دعت
حكومات فرنسا وإيطاليا وأسبانيا إلى توسيع نطاق البعثة البحرية األوروبية في البحر
املتوسط إلى املياة اإلقليمية الليبية إذا طلبت الحكومة الجديدة في طرابلس ذلك .كما
ُ
ً
ناقش االتحاد األوروبي أيضا إنتقال عناصرأمنية إلى ليبيا إذا طلب منهم ذلك.

مص ـ ـ ـ ـ ــر
إستعادة املوطنين املصريين
ً
• وفقا ألحد مصادراألخباراملحلية ،تم إطالق سراح مجموعة تتكون من  16من
الصيادين املصريين من قبل خفرالسواحل الليبي بعد احتجازهم ملدة تسعة أشهر
ً
لدخولهم املياه اإلقليمية الليبية بطريقة غيرشرعية .كما تم استعادة  11مصريا من
األرا�ضي السورية في  21إبريل بعد أن طلبوا املساعدة من البعثة املصرية في دمشق.
عمليات اإلنقاذ وحاالت املوت في البحر
• في  16إبريل ،تم إنقاذ  237من املهاجرين واللجئين وطالبي اللجوء السيا�سي في
البحراملتوسط .ذكرمن كانوا على متن القارب  -من مواطني مصر ،والصومال،
والسودان ،وإريتريا وإلثيوبيا وجزر القمر -أنهم غادروا مصرقبل ستة أسابيع .وفي
األسبوع التالي ،أعلنت قوات األمن في محافظة الشرقية أن  25من شبابها قد لقوا

ً
حتفهم غرقا في البحراملتوسط في طريقها إلى أوروبا .وفي يوم  1مايو ،تم اعتراض طريق
قارب يحمل  159من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء  -ومعظمهم من األفارقة  -في
املياه اإلقليمية املصرية في طريقهم إلى أوروبا.
أحداث ما بين األرا�ضي املصرية والليبية
• في يوم  12إبريل ،اعتقلت قوات حرس الحدود املصرية  112شخصا  -بما في ذلك 22
من السودانيين  -بينما كانوا يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا عبربلدة السلوم الحدودية.
ً
ً
وسط سلسلة من األحداث التي وقعت بين  26و  27أبريل ،لقي  13شخصا مصريا
حتفهم على أيدي املهربين في ليبيا قرب بني وليد حيث كانوا يشرعون السفرإلى أوروبا.
ً
وتفيد تقاريرإعالمية أن مجموعة املصريين قد تلقوا وابل من إطالق النارانتقاما لقتلهم
ثالثة من املهربين.

ليبي ـ ــا
تواصل املغادرين من ليبيا
• بعد إغالق مساربحرإيجا من تركيا إلى اليونان ،التزال أعداد املهارجرين ممن
يبحرون من الشواطئ الليبية في تزايد .وذكرت قوات خفرالسواحل اإليطالية أنها
اعترضت طريق  25زورق على متنه  4000من املهاجرين على مداريومي  12-11إبريل
فقط .في نفس تلك األيام ،اوقفت قوات خفرالسواحل الليبية ستة قوارب مطاطية
أخرى تحمل  649شخصا قبالة صبراتة ،قرب الحدود الليبية مع تونس ،وكذلك
تم انقاذ  115تعرض قاربهم للخطرقبالة ساحل طرابلس .في اليوم التالي 13 ،أبريل،
ً
تم انقاذ زورق كاوتشوكي صغيرعلى متنه  121شخصا على بعد 30ميل شماال من
مدينة ليبية غرب صبراتة.
غرق مأسوي يحصد أرواح أكثرمن  500شخص
ً
• فيما يعتبرواحدا من أسوأ الحوادث التي وقعت منذ تحطم سفينة املتوسط التي
أودت بحياة أكثرمن  800شخص ،في  20إبريل تم اإلبالغ عن أنه يرجح مصرع
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ما يقرب من  500شخص على إثرانقالب قاربهم املكتظ في طريقهم من ليبيا إلى
إيطاليا .وأكدت املنظمة الدولية للهجرة في وقت الحق أن عدد القتلى ال يقل عن 400
ً
شخص .ووفقا لرواية الـ  41شخص الناجين من الحادث  -من بينهم جنسيات من مصر
والسودان وإثيوبيا والصومال  -أن القارب غرق نتيجة ملحاولة املهربين تحميل أعداد
زائدة من القادمين الجدد من طبرق بليبيا .وأعقب هذه املأساة ،تحطم سفينتين أخريين
ً
قبالة سواحل ليبيا في  29إبريل ،والتي أودت بحياة  99شخصا.
ليبيا تعاني الحتواء النزوح غيرالشرعي
• التزال السلطات الليبية تسعى للحد من تدفق املهاجرين غيرالشرعيين عبراألرا�ضي
الليبية .في يوم  17إبريل ،اعتقلت السلطات  203من املهاجرين وطالب اللجوء من
ً
األفارقة الذين كانوا يحاولون السفرعبرالبحر .حيث تلقت السلطات بالغا بخصوص
عملية التهريب ونجحت في إحباط مخططاتهم.

وبعد بضعة أيام ،قامت السلطات بترحيل أكثرمن  200أجنبي إلى بلدانهم األصلية
 منها مالي والنيجروجامبيا وإريتريا وساحل العاج .ولكنه ال يتضح ضمن التقاريرإذاماكانت املجموعة نفسها قد اعتقلت قبل ذلك بأيام.
الهروب الدامي من مركزاحتجازاملهاجرين
• في أوائل شهرأبريل ،اشتعلت حدة التوترفي مركز النصرالحتجازاملهاجرين في
ّ
الزاوية بليبيا ،حيث كان هناك عدد كبيرمن املهاجرين محتجزين منذ أشهر .نظم
أكثرمن  200سجين عملية هروب جماعي ،وأثناء فرارهم فتح الحراس النارعليهم

مما أسفرعن مقتل أربعة مهاجرين وإصابة  20آخرين.
حلف شمال االطلنطي قد ينضم لدوريات االتحاد األوروبي في املياه اإلقليمية الليبية
• خالل اجتماع الدول الخمس من زعماء العالم ،تم اقتراح أن يتم التعاون بين حلف
شمال األطلنطي و االتحاد األوروبي قبالة السواحل الليبية في محاولة للقضاء على
شبكات التهريب .هذا يعني أنه يمكن االستعانة بسفن حربية أمريكية للمساعدة في
حراسة املياه الدولية ملساروسط البحراملتوسط.

م ــال ـ ــي
ً
الالجئين واملشردين داخليا في مالي
ً
• بحلول  30إبريل 134,826 ،من الالجئين في مالي  -من بينهم  60,329يقيمون حاليا
في النيجر 41,113 ،يقيمون في موريتانيا ،و  33,069في بوركينا فاسو .باإلضافة إلى
ً
ذلك ،منهم  21,274من الالجئين العائدين ،و 36,762من املشردين داخليا في مالي.
الحوارالرفيع املستوى بشأن الهجرة.

حواررفيع املستوى بشأن الهجرة
ً
• متابعة لقمة فالليتا ،تم عقد أول حواررفيع املستوى بشأن الهجرة بين االتحاد
األوروبي ودولة مالي أ الهجرة في يوم 15أبريل .وأعرب الطرفان عن التزامهما بالشراكة معا
للوقوف على األسباب الجذرية للهجرة ،وتحسين أوضاع الالجئين في مالي ومواصلة الحد
من تهريب املهاجرين واالتجاربهم.

امل ـغ ــرب
املغرب يطلق حملة ملناهضة العنصرية
• أطلق نشطاء في املغرب حملة ملناهضة العنصرية ،تهدف إلى مكافحة جميع أشكال
التمييزالعنصري في األماكن العامة ،بصفة خاصة تجاه املهاجرين والالجئين من
الصحراء الكبرى .مع تركيزوسائل اإلعالم العاملية على الهجرة عبرالبحراألبيض
املتوسط ،تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الهجرة عبرالصحراء الكبرى إلى

شمال أفريقيا .على عكس دول أخرى في املنطقة ،كان قد بدأ املغرب عملية «تقنين»
ألوضاع املهاجرين في يناير من عام  ،2014بما يوفراإلقامة وبطاقات الهوية
للمهاجرين غيرالشرعيين .هذه الخطوة تجاه انتهاج سياسة تقدمية ترجع بشكل كبير
إلى جهود املجتمع املدني.

الني ـج ــر
أعداد متزايدة تنتقل عبرالنيجر
• إزداد عدد املهاجرين والالجئين وطالب اللجوء القادمين واملغادرين بشكل ملحوظ
ً
في شهرإبريل مقارنة بالشهرالسابق .وارتفعت أعداد الوافدين بنسبة  %86لتصل
إلى  9,142شخص .بينما ارتفع عدد املغادرين بنسبة  %297لكي تصل إلى 33,258
شخص غادروا النيجرفي شهرإبريل مقارنة بعدد  8,372شخص في الشهرالذي
سبقه.

ً
الالجئين واملشردين داخليا
• أفادت املفوضية العليا لالجئين أنه اعتبارا من  12مايو أصبح هناك  114,048الجئ
ً
من نيجيريا يقيمون داخل النيجر ،وما يقدرب  127,208مواطن مشرد داخليا من
النيجرداخل إقليم ديفا.
النازحين من وإلى النيجر
الدخول

الخروج

4,912

8,372

 28 - 1مارس

9,142

مهرجان ثقافي حول الهجرة اآلمنة
• قامت املنظمة الدولية للهجرة بتنظيم «مهرجان الهجرة اآلمنة واملستنيرة» على
مدى ثالثة أيام في أغاديزمن أجل رفع الوعي املعرفي للعابرين واملهاجرين املحتملين -
وكذلك الشعب املضيف  -حول الهجرة.

33,258

قوات األمن بالنيجرتقبض على العديد في الصحراء
• أفادت التقاريرأنه في يوم  25ابريل قامت قوات االمن بالنيجرباعتقال أكثرمن
 100شخص على متن شاحنة في الصحراء الكبرى يحاولون العبور إلى الجزائر.
ً
وفقا للمنظمة الدولية للهجرة ،فقد تم إعادة هؤالء على متن الشاحنة بعد ذلك إلى
ُ
أغاديز .وكما تتخذ النيجرعلى نحو متزايد كمعبررئي�سي بالنسبة لألفارقة للتوجه
شماال .فإن األمريحتاج إلى ملياريورو من دول أوروبا ملكافحة الهجرة غيرالشرعية.

 29مارس  2 -مايو

الســودان
مواطني جنوب السودان يواصلون الفرارإللى السودان
• أكثرمن  55,000مواطن من جنوب السودان فروا إلى السودان فيما بين نهاية شهر
ينايرومنتصف شهرإبريل ،أكثريتهم يصلون إلى شرق دارفور .تفرهذه األعداد من
النزاع املسلح وأوضاع األمن الغذائي املتردية في وطنهم.
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النزوح املستمرمن جبل ّ
مرة
• النازحون من إقليم شرق جبل مرة في دارفور ما يزالوا يتدفقون على مخيمات جنوب
دارفور .حيث تتعرض منطقة جبل مرة للقصف من قبل سالح الجو السوداني يوميا تقريبا،
في محاولة الحكومة لسحق قوات املتمردين.

أفادت تقديرات املنظمات اإلنسانية أنه ما ال يقل عن 138،000شخص من جبل
مرة قد نزحوا من موطنهم بحلول  31مارس ،وعلى الرغم من ذلك لم تحصل املنظمة
الدولية للهجرة على التصريح بتسجيل النازحين منذ شهرفبراير.2016

املفوضية العليا لالجئين تنقل الالجئين السودانيين من مخيم يدا
• بدأت املفوضية في جنوب السودان في نقل الالجئين السودانيين من مخيم
ييدا ،فقط عبرالحدود من السودان ،حيث كانوا يقيمون منذ عام  .2011وأبدت
املفوضية تخوفها من تكدس األعداد والوضع األمني ،في حين خطوة النقل قد قوبلت
باالحتجاجات من سكان املخيم.

ت ـ ــون ــس
محاوالت عبور تونس
• كانت هناك عدة محاوالت عبور تم رصدها في تونس خالل شهرأبريل .ففي يوم
 11أبريل تم القبض على  15شخص أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا ،وفي  11و
 12إبريل تم انتشال سبع جثث من الساحل الجنوبي لتونس ،بالقرب من الحدود
الليبية.

تونس تطلق حملة « لسنا للبيع»
• أطلقت وزارة العدل التونسية في شهرإبريل حملة قومية للتوعية ملجابهة االتجار
بالبشرعنوانها «لسنا للبيع» .تهدف الحملة التي تدعمها املنظمة الدولية للهجرة إلى
رفع الوعي بشأن املخاطرذات الصلة بممارسات االتجاربالبشرفي تونس.

اليون ــان

57,066

ممارسات اليونان تزيد من قلق منظمات حقوق اإلنسان
• أثارت املنظمات مخاوف بشأن قدرة اليونان على الحفاظ على حقوق املهاجرين
والالجئين وطالبي اللجوء في أعقاب االتفاق املبرم بين االتحاد األوروبي وتركيا .وفي
بيان مشترك ،دعا املجلس النرويجي لالجئين ،ومنظمة أوكسفام والتضامن اآلن إلى
وقف إعادتهم إلى تركيا أو احتجازطالبي اللجوء السيا�سي في الجزر اليونانية ،في حين
أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يدين سياسة اليونان الجديدة بشأن االعتقال.
وفقا لهيئة إنقاذ الطفولة ،مئات من طالبي اللجوء يتم التحفظ عليهم في مراكز
االحتجاز و زنزانات الشرطة لفترات طويلة بسبب نقص املأوى املناسب لهم.

3,650

تصاعد حدة التوترحيث اليزال اآلالف عالقين في اليونان
• أدى إغالق طريق البلقان في شهرمارس إلى تقطع السبل ألكثرمن  53,700من
املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء وسط ظروف سيئة .وكان قد بدأ املسؤولون
اليونانيون جهودهم إلخالء املخيمات في إيدوميني وبيريوس وسط تصاعد حدة
التوتر ،والتي أدت إلى حدوث االشتباكات على طول الحدود اليونانية الشمالية .وفي
 10إبريل ،أصيب نحو  300من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء بعدما قوبلوا
بقنابل الغازاملسيل للدموع والرصاص املطاطي إثرمحاولتهم اختراق السياج إلى
داخل مقدونيا.

26,971

إنخفاض أعداد الوصول
ً
• وفقا لبيانات املنظمة الدولية للهجرة ،وصل  3,650املهاجرين والالجئين وطالبي
اللجوء إلى الشواطئ اليونانية في أبريل ،وهو ما يمثل انخفاض بنسبة  ٪86.5في
ً
عدد الوافدين عن طريق البحرمقارنة بشهرمارس .طبقا ألخررصد للوافدين ،كانت
الغالبية من سوريا ()٪28؛ ألبانيا ()٪17؛ باكستان ()٪14؛ أفغانستان ()٪13؛
العراق ( .)٪8إيران ( .)٪3وفلسطين ( .)٪3وفي  9إبريل ،أسفرت بعض محاوالت
العبور عن حدوث مأساة غرق أربع نساء وطفل قبالة سواحل ساموس باليونان وتم
انقاذ خمسة أخرى .كما لقى عشرة أشخاص حتفهم على مسارشرق املتوسط هذا
الشهر.

الوصول إلى اليونان عن طريق البحر
فبراير -إبريل 2016

فبراير

مارس

إبريل

آخررصد للمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�سي – البلد األصلي
إبريل 2016
أفغانستان
%13

جنسيات أخرى
%14
فلسطين
%3

ألبانيا
%17

سوريا
%28

إيران
%3
العراق
%8

باكستان
%14

ً
ً
* تشمل من وصلوا حديثا ومن تم رصدهم مؤخرا بواسطة الشرطة اليونانية

إيطاليـ ــا
ارتفاع أعداد من لقوا حتفهم في مساروسط البحراملتوسط
ً
• شهد هذا الشهرارتفاعا في أعداد القتلى في مساراملتوسط ،حيث فقد حوالي 621
شخص حياتهم في إبريل محاولين العبور مقارنة بعدد  258شخص في مارس بما يوازي
نسبة ارتفاع  .%140.7وتأتي زيادة نسبة الوفيات على الرغم من االنخفاض الطفيف
في عدد الوافدين بنسبة  9,149 - %5.4عدد الوافدين في إبريل مقارنة بعدد  9.676في
ً
شهرمارس ،وفقا لبيانات املنظمة الدولية للهجرة.
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إنقاذ أعداد كبيرة وسط البحراملتوسط
• استدعت العديد من الحوادث املزيد من عمليات البحث واإلنقاذ خالل شهر
ً
إبريل .فقد تم إنقاذ  314شخصا من قبل خفرالسواحل اإليطالية يوم  7إبريل كانوا
ً
على متن قارب أبحرمن الشواطئ املصرية .كما تم إنقاذ  294شخصا في قناة صقلية
يوم  9إبريل ،كما التقط خفرالسواحل اإليطالي  4000شخص ما بين يومي  11و 12
إبريل في مضيق صقلية.

الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر
فبراير -إبريل 2016

9,149

3,828

مخاوف بشأن التدفق املتزايد نحو إيطاليا
• في ضوء االتفاق املبرم بين االتحاد األوروبي وتركيا والزيادة املتالحقة في أعداد
الوافدين واألحداث املأساوية في البحراألبيض املتوسط ،تزايت املخاوف بشأن
إعادة توجيه تدفقات املهاجرين من شمال افريقيا الى ايطاليا .في أواخرأبريل،
ناقشت إيطاليا مقترح اإلعادة القسرية للمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء
إلى ليبيا .أعلن مسؤولون ايطاليون أن دولتهم كانت ستتيح بصمات املهاجرين
والالجئين وطالبي اللجوء بمجرد إنقاذهم من البحر .هذه الخطوة يمكن أن
تساعد في تخفيف حدة التوتربين إيطاليا ودول أوروبية أخرى بسبب العدد الكبير
للمهاجرين الذين يصلون ايطاليا وال يتم تسجيلهم ،ثم يسافرون إلى شمال أوروبا.
بدون التسجيل الرسمي ،ال تستطيع الدول األاوربية املجاورة ترحيل املهاجرين إلى
إيطاليا مرة أخرى.

9,676

في  16إبريل ،أنقذت سفينة أكواريوس التابعة لقوات إنقاذ البحراملتوسط
 116شخص من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء  -ثالثة منهم كانوا مصابين
بالرصاص .وفي يومي  17و 18إبريل تم إنقاذ  464شخصا  -بما في ذلك اثنين
مصابين بأعيرة نارية  -وتقديمهم إلى صقلية .كما قامت سفينة أكواريوس بإنقاذ
 108شخصا و انتشال ستة جثث تقديمهم إلى المبيدوزا .وفي نفس اليوم تم إنقاذ
 214من املهاجرين و الالجئين وطالبي اللجوء وتم اقتيادهم إلى بوزالو .كما تم إنقاذ
 1800شخص من قبل خفرالسواحل االيطالية في مضيق صقلية ما بين يومي 5
و  6مايو.

مارس

فبراير

إبريل

الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر :جنسيات النازحين
يناير -إبريل 2016
جنسيات أخرى إريت ريا
%4
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جامبيا
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الصومال
% 11

السنغال
%9

غينيا
%9

ساحل العاج
% 10

أوراق بحثية تهمك
الحياة على الحافة :الهجرة غيرالشرعية في مصر  -جان كلودياس فولكل
يستعرض املقال كيفية تطور دور مصرالتقليدي كبلد عبور للمهاجرين غيرالشرعيين في ظل الظروف املتغيرة.
األثراالقتصادي للهجرة القسرية  -مؤسسة كارنيجي للسالم الدولي
يستعرض هذا الجزء األدبيات االقتصادية الخاصة بالهجرة الطوعية والقسرية ويعرض أطروحة أن سوء إدارة تدفقات الهجرة القسرية ينتج عنها آثارسلبية على املستوى
السيا�سي واالقتصادي الخارجي.
محاصرون في اليونان :أزمة الجئين يمكن تجنبها  -منظمة العفو الدولية
تقوم منظمة العفو الدولية بجذب االنتباه إلى أزمة املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل حاليا في اليونان.
الهجرة اإلفريقية :هل القارة تنزح بالفعل؟  -املعهد الدولي للهجرة
تقوم هذه الدراسة بتقييم حجم الهجرة اإلفريقية وتوجهها الجغرافي.
دور تغييرسياسات الهجرة في أوروبا بشأن املهاجرين العائدين إلى السنغال  -املعهد الدولي للهجرة
ً
تقدم هذه الدراسة تحليال لدور تغييرسياسات الهجرة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بشأن املهاجرين العائدين إلى السنغال.
النتائج :استقصاء مواجهة اإلتجاربالبشر -املنظمة الدولية للهجرة
يعرض هذا التقريرنتائج الدراسة االستقصائية التي تم إجراؤها مع  3,498من املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء في الفترة ما بين  7ديسمبر 2015و  18إبريل .2016

5

وسائط إعالمية تهمك
الحقيقة بشأن الهجرة :اإلنسانية على الطريق مرة أخرى  -جريدة نيو ساينتيست
نظرة عامة على أمور الهجرة من منظور متطور.
املوت أثناء عملية اإلنقاذ  -طب علوم املحيطات
يستعرض تقريرالطب الشرعي األحداث املأساوية التيوقعت في البحراملتوسط في إبريل  ،2015وأفاد بأن األعداد الهائلة للوفيات حدثت أثناء عملية اإلنقاذ نفسها.
جائزة بوليتزر للتصويرحول تغطية أزمة الالجئين  -جريدة نيويورك تايمز
صور
األخبارالعاجلة.
استعراض للصور التي حصلت بها وكالة رويترز وجريدة نيويورك تايمزعلى جائزة بوليتزر ،وهي
تدريب املهاجرين الجدد باملغرب  -بودكاست التاريخ العثماني
تتناول هذه الحلقة من بودكاست ارتفاع أعداد املهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء السيا�سي عبرالصحراء الكبرى في محاولة لدخول دول االتحاد األوروبي عن طريق املغرب.
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