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 يغطّي هذا التقرير الربع سنوي مستجدات الهجرة املختلطة يف منطقة شامل أفريقيا، حيث ينصّب تركيزه عىل عدد من دول املنطقة

 وهي الجزائر ومرص وليبيا واملغرب والسودان وتونس. وبناءا عىل املجريات واملستجدات ذات الصلة بالهجرة يف كل ربع، فقد يتم

الرتكيز عىل بعض الدول دون أخرى.

التي السياسات  املختلطة وكذلك  بالهجرة  املتعلقة  والتحركات  املجريات  املستجدات حول  آخر  الربع سنوية  التقارير   تقدم هذه 

 طرأ عليها تطورات يف املنطقة. تستند هذه املستجدات عىل مجموعة واسعة من املصادر الثانوية للـ )بيانات( التي تم دمجها يف

 إطار إقليمي، وذلك بتطبيق عدسة تحليلية للهجرة املختلطة. هذه التقارير الربع سنوية يتم نرشها من قبل جميع مراكز الهجرة

 املختلطة مبختلف املناطق.

 إن مركز الهجرة املختلطة هو شبكة عاملية تتكون من سبع مكاتب إقليمية كربى وِوحدة مركزية يف جنيف تعمل عىل جمع البيانات

 واألبحاث وتحليل وتطوير السياسات املتعلقة بالهجرة املختلطة. للمزيد من املعلومات حول مركز الهجرة املختلطة والتقارير الربع

 سنوية من مناطق أخرى ووسائل االتصال بكل مركز حسب املنطقة، يرجى زيارة موقعنا والتواصل معنا عىل :

mixedmigration.org   @Mixed_Migration  

مفهوم مركز الهجرة املختلطة ملصطلح “الهجرة املختلطة”
وكذلك ضحايا والنزاعات  االضطهاد  من  الفاّرون  الالجئون  فيهم  الحدود مبن  البرش عرب  تنقل  إىل  املختلطة”  “الهجرة   تشري 

 االتجار بالبرش وغريهم من األشخاص الذين يبحثون عن حياة وفرص أفضل. يتنقل األشخاص ضمن تدفقات الهجرة املختلطة

 بدافع العديد من العوامل، كام لكل منهم أوضاع قانونية مختلفة ، باإلضافة إىل أوجه ضعف متعددة. ورغم وجود األحقية يف

 الحصول عىل الحامية التي يضمنها القانون الدويل لحقوق اإلنسان، إال أن حقوق هؤالء األشخاص معرضة لعدد من الخروقات

 طوال رحلتهم. فيتنقل األشخاص املوجودون يف تدفقات الهجرة املختلطة بإستخدام مسارات و وسائل متشابهة يف السفر -

 وغالبا ما يكون سفرا غري نظامي سواء كان جزئيا أو كليا - ومبساعدة مهربني.

 بدعم من: وزارة التنمية الدولية الربيطانية وصندوق االتحاد األورويب االئتامين لحاالت الطوارئ ألفريقيا

حقوق صورة الغالف:

طه الجوايش )2017(
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https://twitter.com/mixed_migration


التقرير الربع سنوي للهجرة املختلطة 

شامل أفريقيا

الربع األول - 2020

املستجدات الرئيسية

مع التدابري التي اتخذتها معظم البلدان يف املنطقة إليقاف انتشار وباء كوفيد-19، فإن معظم املنافذ الحدودية قد أُغلقت مع نهاية 

شهر مارس، مع بعض اإلستثناءات التي ُمنحت للمواطنني العائدين لبلدانهم. )املنظمة الدولية للهجرة(. 

قد وصل عدد 2,794 الجئ ومهاجر عن طريق البحر إىل إيطاليا وذلك منذ 1 يناير وحتى 29 مارس من عام 2020، وهذا ميثل زيادة 

حادة عن عدد القادمني البالغ 506 الذين تم اإلبالغ عنهم يف الفرتة نفسها من عام 2019.وال يزال معظم القادمني إىل إيطاليا يغادرون 

من ليبيا )%72( . كام واصل خفر السواحل الليبية اعرتاض الالجئني واملهاجرين يف البحر ، حيث تم إعادة 2,677 شخص إىل ليبيا حتى 

تاريخ 3 أبريل، وفقا لتقارير مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني.

بينام تراجع عدد الالجئني واملهاجرين الذين ماتوا أو اختفوا وسط املسار األوسط للبحر األبيض املتوسطـ ، حسب عدد الحاالت 

املبلغ عنها خالل الربع األول من سنة 2020 ، مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2019 )115 مقارنة بـ 161( طبقا للمنظمة الدولية للهجرة. 

كام شهد أيضا املسار الغريب للبحر املتوسط تراجعا يف عدد حاالت املوت واالختفاء املبلغ عنها خالل هذا الربع )40 مقارنة بـ 130(.

تشري تقديرات املنظمة الدولية للهجرة بأن العدد الحايل لالجئني واملهاجرين املقيمني يف ليبيا يبلغ 654,081 الجئ ومهاجر حتى 29 

مارس من هذا العام، ومنهم 48,626 الجئ وطالب لجوء. وهذا يشكل زيادة طفيفة مقارنة بالربع األخري لسنة 2019.

التجمع واملغادرة )GDF( يف  تعليق أعاملها يف مركز  الالجئني  املتحدة لشؤون  السامية لألمم  املفوضية  أعلنت  يناير 2020  يف 30 

طرابلس يف ظل تزايد الخطر األمني.

كام أوقفت املنظمة الدولية للهجرة بشكل مؤقت برنامجها الخاص باإلعادة اإلنسانية الطوعية، نظرا لغلق املجال الجوي الليبي 

كإجراء احرتازي ضد انتشار كوفيد-19. 

أكدت السلطات التونسية اتخاذها جميع التدابري الالزمة إلستضافة عدد كبري من النازحني الليبيني والالجئني واملهاجرين يف موقع 

محدد بالقرب من الحدود الليبية. وقد قامت دولة تونس بإستضافة 4,288 الجئا ومهاجرا مسجال لدى مفوضية األمم املتحدة السامية 

لشؤون الالجئني حتى تاريخ 29 فرباير، حسب تقديرات  املفوضية
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https://migration.iom.int/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75212
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75212
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75184
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75184
https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-14854-2020-deaths-reach-219
https://www.iom.int/sitreps/libya-iom-libya-update-1-31-march-2020
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/1/5e32f1804.html
https://www.iom.int/sites/default/files/situation_reports/file/march_2020_iom_monthly_update.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/22037/tunisia-prepares-to-receive-additional-refugees-from-libya
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74656


ملحة عامة عن املنطقة*

*املعلومات املحددة عىل الخريطة تتعلق مبستجدات مختارة وال متثل جميع تدفقات الهجرة املختلطة داخل شامل أفريقيا وخارجها.
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املستجدات اإلقليمية للهجرة املختلطة

الهجرة املختلطة من شامل أفريقيا إىل أوروبا

القادمون من شامل أفريقيا إىل أوروبا

تشري تقارير املنظمة الدولية للهجرة بأن 14,854 الجئا ومهاجرا قد دخلوا أوروبا بحرا يف الفرتة من 1 يناير إىل 18 مارس 2020. وميثل 
هذا العدد زيادة يف عدد القادمني عن طريق البحر املتوسط بنسبة %50 تقريبا مقارنة بنفس الفرتة من السنة السابقة. وميكن أن 
للبحر األبيض املتوسط. كام تشري تقارير مفوضية  القادمني من املسار األوسط واملسار الرشقي  ارتفاع عدد  الزيادة إىل  تُعزى هذه 
األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن 2,794 الجئا ومهاجرا قد وصلوا إىل إيطاليا عن طريق البحر يف الفرتة بني يناير و 5 أبريل، 
ما يشكل زيادة حادة عن الـ 534 حالة وصول التي تم التبليغ عنها يف نفس الفرتة من سنة 2019. والزالت نسبة القادمني من شامل 
أفريقيا من أكرث الجنسيات وصوال إىل إيطاليا. حيث تعد الجزائر ثاىن أكرث الجنسيات شيوعا )%11( والسودان رابعا )%9(. ورغم أن 
الجنسية املغربية حلّت ثاين أكرث الجنسيات شيوعا يف نفس الفرتة من يناير إىل نوفمرب 2019، إال أنها غري موجودة ضمن الخمس 
األوائل يف الربع األول لسنة 2020. وحسب إحصائيات مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون االجئني، فإن حاالت الوصول إىل مالطا 
خالل الفرتة من يناير وحتى 29 فرباير إرتفعت إىل 989 مقارنة بـ 49 فقط من نفس الفرتة من السنة التي سبقتها. وقد كانت األغلبية 

العظمى لحاالت الوصول من السودان )%32( متاما مثل سنة 2019 بنسبة )39%(.

أما بالنسبة للمسار الغريب للبحر األبيض املتوسط، فقد وصل 5,539 الجئ ومهاجر إىل إسبانيا1 حتى تاريخ 29 مارس، ما ميثل انخفاضا 
بنسبة %20 عن نفس الفرتة من السنة املاضية حسبام أفادت به مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني. فضمن الجنسيات 
التي وصل مواطنوها إىل إسبانيا خالل شهري يناير وفرباير، حّل الجزائريون )أوال %28( ثم املغاربة )ثانيا %18( ثم التونسيون )ثامنا 

%4( وأخريا املرصيون )تاسعا 2%(.

املغادرون من ليبيا

تبقى ليبيا نقطة اإلنزال الرئيسية لالجئني واملهاجرين العابرين للمنطقة الوسطى للبحر األبيض املتوسط خالل الربع األول لسنة 
2020. حسبام تم اإلبالغ عنه لشهري يناير وفرباير، فنسبة القادمون إليطاليا من ليبيا تقّدر بـ %72 ، تليها تونس )%12( والجزائر 
)%11(. كام أفادت مفوضية األمم املتحدة  السامية لشؤون الالجئني حتى 3 أبريل بأنه قد تم إنقاذ أو اعرتاض 2,677 شخص من قبل 
خفر السواحل الليبية وإرجاعهم إىل ليبيا. هذا ميثل زيادة بنسبة %163 مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2019. ويف شهري يناير وفرباير 
من سنة 2020، كانت أهم النقاط التي وقعت فيها عمليات االعرتاض عىل طول الساحل الليبي هي طرابلس )1,063 شخص(، تاجوراء 
)271( وصرباتة )204(. يف نفس الوقت، دعت املنظمة الدولية للهجرة إىل إيجاد حل بديل لإلعادة إىل ليبيا، حيث أفادت بالظروف 

املؤسفة التي يعيشها الالجئون واملهاجرون الذين أعيدوا إىل مراكز االحتجاز الرسمية يف ليبيا. 

الالجئون واملهاجرون املفقودون يف البحر األبيض املتوسط

خالل الفرتة بني 1 يناير و 18 مارس، أفيد عن وفاة أو فقدان 219 الجيء ومهاجر يف البحر األبيض املتوسطـ، بينام كان الرقم 299 يف 
نفس الفرتة من السنة املاضية. من بني تلك الحاالت،  تم تسجيل 115 حالة وفاة واختفاء يف املسار األوسط للبحر األبيض املتوسط 

يتضمن هذا الرقم أيضا حاالت الوصول إىل جزر الكناري وسبتة ومليلة  1
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https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-14854-2020-deaths-reach-219
https://data2.unhcr.org/ar/documents/details/75212
https://data2.unhcr.org/ar/documents/details/75212
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74393
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75165
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74838
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75184
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74328
https://www.iom.int/news/iom-calls-international-community-urgent-action-find-alternatives-disembarkation-libya


مقارنة بـ 161 حالة لسنة 2019. أما يف املسار الغريب للبحر األبيض املتوسط، فقد تم تسجيل 40 حالة وفاة واختفاء بعد أن كانت 
130 حالة لسنة 2019. بعد التنبيه الذي أطلقته منظمة هاتف اإلنذار – منظمة غري حكومية- ، أفاد مرشوع املهاجرين املفقودين 
التابع للمنظمة الدولية للهجرة أن قاربا يحمل عىل متنه 91 مهاجرا ال يزال مفقودا بعد مغادرته من ليبيا منذ خمسة أسابيع مضت، 

بتاريخ 9 فرباير.  

الهجرة املختلطة من وإىل وداخل ليبيا

آخر األرقام حول الالجئني واملهاجرين يف ليبيا

لجوء وطالب  الجئ   48,626 ومنهم   . مارس   31 حتى  ليبيا  يف  ومهاجر  الجئ   654,081 وجود  للهجرة   الدولية  املنظمة  تقدر    
 حسب تقدير مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني حتى تاريخ 3 أبريل.  وهذا يشكل زيادة طفيفة عن عدد الالجئني 
العدد الكيل  اللجوء2 )46,395( املعلن عنه من طرف املفوضية  يف بداية شهر يناير 2020، باإلضافة إىل زيادة بسيطة يف  وطالبي 

لالجئني واملهاجرين حسب إحصائيات املنظمة الدولية للهجرة يف ديسمرب 2019 )636,426(.

إغالق مركز التجمع واملغادرة

يف 30 يناير، أعلنت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تعليق العمليات داخل مركز التجمع واملغادرة )GDF( بطرابلس وسط 
ازدياد املخاطر األمنية، نظرا لتساقط القذائف بالقرب من هذا املركز بداية ذلك الشهر وسقوط بعض الشظايا وسط مستودع داخل 
املبنى. كام أفادت املفوضية أنها نقلت الالجئني املستضعفني - من الذين تنطبق عليهم رشوط إعادة التوطني أو اإلجالء إىل دول ثالثة 

- إىل أماكن أخرى. من بني أولئك 400 شخص نجوا من الغارة الجوية عىل مركز إحتجاز تاجوراء بشهر يوليو 2019.

العالقات مع االتحاد األورويب

طالبت دونجا ميجاتوفيك -مفوض حقوق اإلنسان باإلتحاد األورويب-  إيطاليا بالتوقف عن التعاون مع خفر السواحل الليبية الذي 
يقوم بإعرتاض الالجئني واملهاجرين يف البحر ويعيدهم إىل ليبيا. حيث تجددت تلقائيا مذكرة التفاهم بني إيطاليا وخفر السواحل 
الليبية يوم 2 فرباير، أي بعد يومني من مراسلة ميجاتوفيك إىل وزير الخارجية اإليطايل لويدجي دي مايو ، ُمطالبة إياه بتعليق هذا 

التعاون. 

يف 17 فرباير، أعلن االتحاد األورويب أنه بصدد إطالق عملية جديدة يف البحر األبيض املتوسط لغرض مراقبة حظر األسلحة املفروض عىل 
ليبيا من قبل األمم املتحدة ، ومنع أي شحنات أسلحة قادمة بشكل رئييس من  رشق املتوسط وعرب قناة السويس باتجاه ليبيا. ويف ذات 
الوقت، قام وزراء االتحاد األورويب بإنهاء عملية صوفيا التي أطلقت سنة 2015 بغرض محاربة اإلتجار بالبرش من ليبيا ، والتي امتدت 

الحقا للقيام بعمليات إنقاذ يف البحر األبيض املتوسط. ولكن هذه العمليات ليست مذكورة يف اتفاقية عملية املراقبة الجديدة. 

ا، إثيوبيا، الصومال، السودان، جنوب السودان واليمن. ا: العراق، سوريا، فلسطني، إريرتي يبي تالية يف ل تقوم املفوضية بتسجيل الجنسيات ال  2
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https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-14854-2020-deaths-reach-219
https://alarmphone.org/ar/
https://www.iom.int/news/mediterranean-migrant-arrivals-reach-14854-2020-deaths-reach-219
https://www.iom.int/sitreps/libya-iom-libya-update-1-31-march-2020
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75184
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73290
https://dtm.iom.int/reports/libya-migrant-report-27-key-findings-aug-sep-2019
https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/1/5e32f1804.html
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/ommissioner-calls-on-the-italian-government-to-suspend-the-co-operation-activities-in-place-with-the-libyan-coast-guard-that-impact-on-the-return-of-p
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/02/18/immigration-l-union-europeenne-sacrifie-la-mission-de-surveillance-au-large-de-la-libye_6029969_3210.html


التنقل من وإىل وداخل تونس

آخر األرقام حول الالجئني واملهاجرين يف تونس

 من 1 يناير وحتى 29 فرباير، تم تسجيل 93 الجئ وطالب لجوء من طرف مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني يف تونس3
. ويتضمن هذا العدد أشخاصا وصلوا جّوا )23(، وبرّا )58( و )12( ممن تم إنقاذهم أو اعرتاضهم يف البحر. وحتى تاريخ 29 فرباير ، 
كل الواصلني إىل تونس قد عربوا الحدود الليبية التونسية ومل يتم تسجيل أي واصلني جدد يف 2020 عند الحدود الجزائرية التونسية. 
فيام تقّدر املفوضية أن األغلبية العظمى )%88( من الذين عربوا ليبيا قد تعرضوا لشكال من أشكال العنف أو اإلساءة )كالتعذيب، 
واملعاملة السيئة يف االحتجاز، والعنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع اإلجتامعي(، وبذلك قد يحتاجون إىل دعم نفيس اجتامعي.

أما فيام يتعلق بأماكن اإلستقبال واإلقامة، فإن محافظات تونس )1,064( ومدنني )899( وأريانة )703( وصفاقس )564( وقابس )299( 
أصول سورية  الدولة 4,288 الجئ ومهاجر معظمهم من  تستضيف  عامة،  واملهاجرين. وبصورة  لالجئني  الكربى  األعداد  تستضيف 
)1,651( ومن ساحل العاج )1,180(. ومنهم %50 )2,161( تقدموا بطلبات لجوء يف تونس. و منهم )93( من القادمني الجدد خالل 
األشهر األوىل من سنة 2020 . كام تشري التقديرات أن %78 )73( شخص قد طلبوا اللجوء يف تونس طبقا ألرقام املفوضية. وهذه الزيادة 
الجزئية لعدد الالجئني واملهاجرين الطالبني للجوء الواصلني مؤخرا تشري إىل تغري يف ملفات ونوايا الالجئني واملهاجرين الواصلني إىل 

هذه الدولة. 

اإلستعدادات إلستضافة الفئات النازحة من ليبيا

مع تفاقم الوضع األمني يف ليبيا منذ بداية 2020، استعدت السلطات التونسية إلستقبال أعداد كبرية من األشخاص مبن فيهم النازحني 
يناير قام وفد من املسؤولني من والية تطاوين ومنطقة رمادة   9 ليبيا. ويف  الذين كانوا يعيشون يف  الليبيني والالجئني واملهاجرين 
الحدودية بزيارة الفطناسية وهو موقع تم اختياره إلقامة مخيم إلستقبال األعداد املتوقعة. حيث أكدت السلطات التونسية املحلية 
بأن تونس مستعدة وقامت بأخذ جميع اإلحتياطات يف حال حدوث أي حركة تنقل عىل الحدود الليبية. ولكن عىل الصعيد اآلخر، مل 
تطرأ أي مستجدات بخصوص النقاشات املتعلقة بتمرير ترشيعات محلية تعرتف بأوضاع الالجئني واملهاجرين اآلخرين الفارين من 

الرصاعات واألزمات.  

التونسيون يف إسبانيا

بالنسبة لحركات التنقل خارج تونس، أشارت تقارير مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني بأن الجنسية التونسية حلت 
الرتتيب الثامن )%4( من ضمن أكرث الجنسيات شيوعا يف الوصول إىل إسبانيا يف يناير وفرباير 2019. وبالتدقيق يف مدينة مليلة،  فقد 
وجدت املفوضية أن التونسيون من أكرث الجنسيات وصوال إىل مدينة مليلة )%22 من العدد الكيل( يف الفرتة بني يناير وديسمرب 2019. 
حيث نقلت وسائل اإلعالم اإلسبانية يف مارس 2020 الظروف املعيشية يف مراكز استقبال املهاجرين من فقر وازدحام يف جيبي سبتة 
ومليلة، وخاصة يف مركز مدينة مليلة حيث األطفال الغري مصحوبني بأرُسهم. ونتيجة لهذه التقارير، أطلق اإلتحاد التونيس للعمل 
)UGTT( واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية )FTDES(، نداًء إىل السلطات اإلسبانية يف 27 مارس مطالبني بتحسني 
الظروف املعيشية يف املراكز املؤقتة إلستقبال املهاجرين )CETI( يف مدينة مليلة وكذلك لحامية التونسيني املتواجدين بها. يُشار إىل 
أن املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية FTDES قام يف يناير املايض بالتعبري عن قلقه حول أوضاع ما يقارب 800 تونيس 

غري مسجلني يعيشون لفرتة غري محددة يف مراكز االستقبال يف مليلة.

تظل األعداد اإلجاملية للهجرة املختلطة غري معلنة يف تونس.  3
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https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74658
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/74656
https://www.infomigrants.net/en/post/22037/tunisia-prepares-to-receive-additional-refugees-from-libya
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75165
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73591
https://www.ecre.org/spain-inhuman-reception-conditions-for-children-in-melilla/
http://kapitalis.com/tunisie/2020/03/28/appel-a-proteger-les-migrants-tunisiens-de-melilla-contre-le-covid-19/
https://www.infomigrants.net/en/post/22406/800-migrants-detained-in-spain-in-poor-conditions-says-ngo
https://www.infomigrants.net/en/post/22406/800-migrants-detained-in-spain-in-poor-conditions-says-ngo


الهجرة املختلطة يف السودان

خالل شهر يناير، أطلقت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني خطة االستجابة لالجئني يف السودان 2020 والتي تدعو إىل 
املزيد من الدعم ملساعدة أكرث من 900,000 الجئ وما يقارب 250,000 فرد من املجتمع املضيف. فإن االختالف الرئييس مع خطة 
االستجابة لالجئني يف السودان العام املايض، والتي تهدف بشكل أكرث تحديدا إىل تقديم الدعم واملساعدة لالجئني من جنوب السودان، 
هو الهدف من تقديم املزيد من املساعدات إىل الجنسيات الغري متجانسة من الالجئني. فبينام تعد أكرب فئة من الالجئني من جنوب 
السودان، تدعو املفوضية كذلك إىل توفري الدعم لالجئني وطالبي اللجوء من دول جمهورية أفريقيا الوسطى )CAR( وتشاد وجمهورية 

الكونغو الدميقراطية )DRC( وإريرتيا وإثيوبيا والصومال وسوريا واليمن.  

الجنينة )غرب دارفور( منذ ديسمرب 2019، فقد دفع بعض األشخاص للفرار نحو تشاد، حيث وصل ما  الدائر يف بلدة  للنزاع  نظرا 
يقّدر بـ  16,000 شخصا حتى تاريخ 16 مارس 2020. ويف حال استمرار هذه التوترات، تتوقع املفوضية توجه 30,000 الجٍئ ومهاجر 
إىل التشاد بحثا عن الحامية واملأوى. حيث أن منطقة أدري الحدودية التشادية )يف محافظة عواداي( تستضيف حاليا 128,000 الجئ 

سوداين من نزاعات سابقة.

منذ شهر ديسمرب 2019، قامت قوات الرشطة مبداهمة الالجئني واملهاجرين املستضعفني يف أفقر أحياء الخرطوم ، حسبام أفادت به 
الجزيرة. وقد تكررت يف السنوات األخرية أعامل االعتقال واالحتجاز لالجئني واملهاجرين من اإلريرتيني واإلثيوبيني والسوريني يف مدن 
السودان. أما بالنسبة للخروج من مراكز االحتجاز، فقد أفاد الالجئون واملهاجرون بأنهم دفعوا غرامات ترتاوح من 50,000 إىل 100,000 
جنيه سوداين، أي ما يعادل )1,100$ –2,200$(. ووفقا للمفوضية فيوجد حتى يناير 2020، 140,029 إريرتي و 93,502 سوري، و 14,034 

إثيويب عىل األرايض السودانية.
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https://www.unhcr.org/ar/news/briefing/2020/1/5e1db2874.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chad%20emergency%20update_16March2020.pdf
https://news.un.org/en/story/2020/01/1056182
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chad%20emergency%20update_16March2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Chad%20emergency%20update_16March2020.pdf
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/xenophobia-threatens-undermine-sudan-revolution-191228092525666.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Digital%20Virsion_Sudan%20Countrry%20CRP%202020-V4-20200113.pdf


أبرز املواضيع: آثار كوفيد-19 عىل حركة التنقل يف شامل أفريقيا

ملحة عن األوضاع العامة

يف 14 فرباير تم اإلعالن عن اكتشاف أول حالة مؤكدة لكوفيد-19 بشامل أفريقيا يف مرص. وخالل األسبوعني التاليني تم اكتشاف حاالت أخرى يف 
الجزائر )25 فرباير(، وكذلك املغرب وتونس )كالهام يوم 2 مارس(. وحتى تاريخ 31 مارس، أعلنت جميع دول املنطقة عن وجود حالة مؤكدة عىل 
 األقل: تأيت الجزائر أوال بأكرث الحاالت املسجلة وهي 716، تليها مرص )710(، ثم املغرب )602( ثم تونس )423( ثم ليبيا )10( وأخريا السودان )7(.4 

 الشكل 1: الحاالت املؤكدة يف دول شامل أفريقيا5

وال شك أن هذا الوباء يؤثر حاليا عىل حركة التنقل إىل وعرب هذه املنطقة. وسعيا ملجابهة خطر انتشار هذا الفريوس، عملت الدول 
عىل اتخاذ العديد من التدابري الوقائية كالحجر الصحي والحجز وحظر السفر وفرض قيود عىل حرية التنقل وتقليل القوى العاملة 

وإغالق املدارس والجامعات، باإلضافة إىل إلغاء الفعاليات العامة وإغالق األماكن العامة.

التنقل نحو شامل أفريقيا 

لقد تم إغالق الحدود الربية نحو دول شامل أفريقيا كإجراء الحتواء تفيش كوفيد-19 وذلك طبقا للخريطة التفاعلية للمنظمة الدولية 
القطرون )يوم  النيجر عند توومو داخل منطقة  الجنوبية مع  الحدود  التنقل. فإغالق  بآثار كوفيد-19 عىل حرية  الخاصة  للهجرة 
29 مارس( باإلضافة إىل إغالق الحدود الجزائرية الجنوبية مع النيجر عند نقطة السمكة )يوم 24 مارس( مام سيعيق تنقل العامل 

يبيا تم اجراء 121 اختبار حتى تاريخ 13 مارس تحت إرشاف منظمة الصحة العاملية يف  يعتمد عدد الحاالت املؤكدة بشكل مبارش عىل عدد اإلختبارات التي تجرى. ففي تونس يتم إجراء 002 اختبار يوميا )تكلفة االختبار الواحد 007 دينار تونيس(. يف ل  4

مقر املركز الوطني ملكافحة األمراض وبشكل مجاين للمريض.

يبيا، السودان، املغرب ومرص(. من ضمن املصادر Worldometers )الجزائر(، )تونس(،وCovid-19-africa.sen.ovh  )ل  5

الجزائر

املغرب

تونس

ليبيا
0

100

200

300

400

500

600

700

24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

دة
ؤك

امل
ت 

اال
لح

د ا
عد

 فرباير مارس

مرص

الجزائر

تونس

ليبيا

السودان

املغرب

مرص

السودان

مركز الهجرة املختلطة - شامل أفريقيا

التقرير الربع سنوي للهجرة املختلطة/ الربع األول 2020: شامل أفريقيا

9

https://migration.iom.int/
https://migration.iom.int/
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املوسميني من النيجر إىل ليبيا والجزائر. كام تبقى حدود السودان الغربية مع تشاد مغلقة أيضا )من ضمن منافذ الدخول كلبوس، 
تاندولتي، بييدا، وفورو بورونغا(، ما يشكل حائال مينع حركة الناس الذين يسعون إىل العمل يف مناجم الذهب التشادية. كام أنه تم 
إغالق الحدود الرشقية للسودان مع إرتريا )أواد من يوم 22 مارس والوا من يوم 19 مارس( وإثيوبيا )باسودا من يوم 19 مارس وهومريا 
من يوم 17 مارس(. ولكن تظل حدود السودان مع جنوب السودان مفتوحة بشكل كبري )املنافذ مفتوحة دخوال وخروجا: أبايي، ديفرا، 

كري، آدم، الجوف، وكاكا(.

التنقل عرب شامل أفريقيا

تقريبا تم إغالق جميع الحدود يف املنطقة سواء من ناحية الدخول أو الخروج. فقد رصّح وزير النقل التونيس أنور معروف يوم 16 
مارس بأن تونس أغلقت حدودها مع ليبيا مقفلًة بذلك النقطة الحدودية مبنطقة ذهيبة. باإلضافة إلغالق السلطات الليبية للنقطة 
الحدودية مبنطقة وازن يوم 15 مارس. وقد أكدت املصادر القريبة من الحدود أن هذا اإلغالق سيستمر لفرتة 15 يوم للحد من تفيش 
ترحيل  تم  قد  بأنه  بلدية ذهيبة  بلدانهم. كام رصّح ممثل عن  إىل  بالعودة  والليبيني  التونسيني  للمواطنني  السامح  كوفيد-19 مع 

مايقارب 130 مواطن تونيس من منفذ ذهيبة بعد أن تم إغالقه.

التقارير بأن ليبيا تتبع سياسات  العائدين، أفادت  الليبيني  يف حني قامت ليبيا بإغالق حدودها مع تونس متاما باستثناء املواطنني 
مختلفة بشأن حدودها مع الدول األخرى. فحتى تاريخ 22 مارس، أعلنت املنظمة الدولية للهجرة أن الحدود بني ليبيا والسودان 
عند نقطة كرب التوم يف منطقة دونغوال ستظل مفتوحة للدخول والخروج. مع منح استثناء للمرصيني العائدين من ليبيا، تم إغالق 
الحدود بني ليبيا ومرص يف منطقة طربق يوم 30 مارس. وقد أعلن مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية أنه بتاريخ 29 مارس 

تم إغالق جميع املنافذ الجوية والربية والبحرية )مع وجود إعفاءات لبعض األشخاص والخدمات(. 

اآلثار الرئيسية عىل الالجئني واملهاجرين يف املنطقة: 

سبل العيش، والحواالت املالية، واالحتجاز

مثة خطر محدد لإلصابة بالعدوى لالجئني واملهاجرين يف االحتجاز )يقدر حاليا بـ 1,500 شخص يف مراكز االحتجاز غري الرسمية(. يشدد 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية عىل أن مراكز االحتجاز يف ليبيا مكتظة وتضعف فيها النظافة الصحية، األمر الذي 
يجعل شاغليها عرضة النتشار فريوس كوفيد-19 . أما يف السودان، فقد تم تركيب منظومة مراقبة كوفيد-19 يف مخيامت الالجئني 
وهو نتاج تعاون بني مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني و وزارة الصحة السودانية. وقد استلم الالجئون واملهاجرون يف عدد من 

املخيامت مستلزمات جديدة للنظافة الشخصية، تتضمن قطعة صابون إضافية.

وبعيدا عن اآلثار املؤثرة عىل الصحة و حرية التنقل، سيكون لكوفيد-19 عواقب اجتامعية واقتصادية ال تعد وال تحىص عىل مواطني 
شامل أفريقيا بالخارج، باإلضافة لعواقبها عىل تنقل الالجئني واملهاجرين إىل وعرب منطقة شامل أفريقيا. ففي ظل تقليص الوظائف 
وموظفي  الزراعة،  وعامل  املنازل،  ومدبرات  البناء،  )كعاّمل  أفريقيا  وشامل  أوروبا  يف  الرسمية  غري  أو  الرسمية  القطاعات  يف  سواء 
املطاعم(، سيجد الالجئون واملهاجرون أنفسهم عاطلني عن العمل. أما االنقطاع عن األعامل يف أوروبا والذي أدى إىل انخفاض الدخل 
د قدرة مواطني دول شامل أفريقيا يف الخارج عىل إرسال الحواالت املالية إىل أرسهم يف أوطانهم وتحديدا  أو توقفه بالكامل، فقد يقيّ

تونس واملغرب ، التي لديها جاليات كبرية يف أوروبا. 

أما يف ليبيا، فقد لوحظت الزيادة يف أسعار املواد الغذائية ومختلف البضائع حسب ما أفاد به مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
اإلنسانية. و خالل مقابلة أجراها مركز الهجرة املختلطة مع مخرب رئييس يف يوم 2 أبريل أفاد مهاجر تشادي مبدينة إجدابيا بأن "األسعار 
ارتفعت بسبب كوفيد-19، نتمنى أال يزيد إيجار املنزل أيضا." أما يف تونس ضمن مقابلة أجريت يف يوم 1 إبريل، قالت مهاجرة من 
ساحل العاج يف مدينة تونس ضمن نقاش متحور حول آثار كوفيد-19 عىل سبل عيشها وكسب رزقها "ولكن أّي حلول ]هناك[ إن مل 

نعمل؟ إن مل يكن لدينا املال لُنعيل أنفسنا وندفع اإليجار؟ أعرُف أناًسا أُخرجوا من منازلهم ألنهم مل يستطيعوا دفع اإليجار."
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أبرز األبحاث الحديثة والتقارير

Irregular Migration or Human Trafficking? The Realities 
of Cross-border Population Mobility in Western Sudan

هجرة غري نظامية أم اتجار بالبرش؟ حقائق تنقل السكان عرب الحدود يف غرب 
السودان

معهد Chr. Michelsen Institute |مارس 2020
السياق  يف  متزايد  نحو  عىل  غامضا  بالبرش  واالتجار  نظامية  الغري  الهجرة  بني  الفرق  أصبح  قد 
السوداين. يقول الكاتب أن هذا الخطاب قد تم تشكيله من خالل أمناط الهجرة "املُعوملة" وزيادة 
التشديد األمني عىل حدود أوروبا. حيث يبحث هذا املوجز يف تاريخ السودان كبلد تنطلق منه 
املتعلقة  السودان  وسياسات  نظامية،  غري  الهجرة  متغريات  يف  يبحث  كام  عبور،  وكبلد  الهجرة 

بالهجرة. 

Living and Working in the Midst of Conflict: The Status 
of Long-term Migrants in Libya

العيش والعمل وسط النزاعات: وضع املهاجرين يف ليبيا عىل املدى الطويل

املنظمة الدولية للهجرة |مارس 2020
عىل  الضوء  الدراسة  هذه  تسلط  لليبيا،  العابرين  األشخاص  حول  مكثفة  معلومات  توجد  بينام 
مواضيع كسب  محدد عىل  بشكل  الرتكيز  من خالل  سنة.  من  ألكرث  ليبيا  يف  املقيمني  املهاجرين 
الرزق والحواالت املالية والوضع األمني، حيث يساهم هذا البحث يف النقاش حول الهجرة يف ليبيا 
التحديات  أن  لفرتة طويلة. يف حني  املقيمني  واملهاجرين  العابرين  املهاجرين  بني  بالتمييز  وذلك 
التي تتعلق بالحامية والضعف -كمخاطر عبور الصحراء وعبور البحر ومخاطر االستغالل وحاالت 

إنتهاكات حقوق اإلنسان- فهي تعني بجميع الالجئني واملهاجرين يف ليبيا.

Mapping ENI SPCs migrants in the Euro-Mediterranean 
region: An Inventory of Statistical Sources

من  مجموعة  األورومتوسطية:  املنطقة  يف   ENI SPCs املهاجرين   تحديد 
املصادر اإلحصائية

ICMPD |مارس 2020
عن  إحصائية  معلومات  عىل  منها  الحصول  ميكن  التي  املواقع  حول  أفكارا  الدراسة  هذه  تقدم 
الجاليات واملجتمعات العربية يف الخارج مبا يف ذلك تحديد املواقع وحركات التنقل الشائعة ومالمح 
املجتمعات. تم ترتيب الفصول حسب البيانات من ناحية املهاجرين القادمني واملغادرين حسب 
وإسبانيا  وإيطاليا وهولندا  )كبلجيكا وفرنسا  األورويب  االتحاد  الجاليات يف دول  واملغرب وتونس( وحسب  )كالجزائر ومرص  الدولة 

والسويد(. وتختتم الدراسة مقرتح مستقبيل حول اسرتاتيجيات أكرث ترابطا وتطبيقا يف املنطقة األورومتوسطية.

AUTHOR
Abdelmageed M. Yahya
Ph.D Geography

A new public discourse labels irregular migration as 
human trafficking. The new discourse has been shaped 
by emerging globalized migration patterns and the 
increased securitization of Europe’s borders. This brief 
traces the history of Sudan as an origin and transit 
country of migration, and examines the discrepancies 
between the self-image of the actors who facilitate 
irregular migration and the policy makers who try to 
stop it.
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Beyond Militias and Tribes: The Facilitation of Migration 
in Libya

ما وراء امليليشيات والقبائل: تسهيل الهجرة يف ليبيا

مركز سياسات الهجرة | فرباير 2020
القذايف.  نظام  بعد سقوط  ليبيا  املهاجرين يف  تهريب  األضواء عىل متغريات  الدراسة  تسلط هذه 
وتستند عىل مقابالت أُجريت مع رجال أمن وموظفي املعابر الحدودية ومواطنني عاديني ومهاجرين 
وأشخاص مرتبطني بعملية تسهيل رحالتهم إىل أوروبا يف إيطاليا وتونس والحدود التي تتقاسمها 
مع ليبيا. فهذه الدراسة تساهم يف املجال العلمي املتزايد حول املوضوع وتقرتح بأنه عرب أفريقيا 
إنفاذ  مع  توافق  يف  وتجرميهم  البرش  كتهريب  والتنقل  الحركة  تسهيل  اسرتاتيجيات  وصف  يعد 

إجراءات وقوانني السيطرة عىل الهجرة التي ميليها اإلتحاد األورويب. 

Places of Safety in the Mediterranean: the EU’s Policy of 
Outsourcing Responsibility

االستعانة  األورويب يف  االتحاد  املتوسط: سياسة  البحر  األمان يف  يتوفر  حيث 
مبصادر خارجية

Heinrich Böll Stiftung | فرباير 2020 
والالجئني  املهاجرين  إنزال  هل  القانونية:  الناحية  من  التالية  األسئلة  يف  بالبحث  املؤلفون  يقوم 
املشاركة يف عملية  السفن  فيها  -مبا  األورويب  االتحاد  قبل سفن دول  أفريقيا من  بلدان شامل  يف 
xetnorF- يعد امتثاال باإللتزامات الدولية والقانون األورويب؟ إذاً، هل ميكن اعتبار الجزائر ومرص 
وليبيا واملغرب وتونس "أماكن آمنة" بالنسبة لألشخاص الذين تم إنقاذهم؟ هل القوارب الخاصة 
آمنة؟  أماكن غري  إنقاذهم ف  تم  الذين  واملهاجرين  الالجئني  إنزال  الغري حكومية- مجربة عىل  للمنظامت  اإلنقاذ  قوارب  فيها  -مبا 

مبقدورهم رفض اتباع مثل هذه األوامر دون خرق أي قانون؟ 

Border Deaths: Causes, Dynamics and Consequences of 
Migration-related Mortality

املتعلقة  الوفيات  وعواقب  املتغريات  األسباب،  الحدود:  عىل  املوت  حاالت 
بالهجرة

Amsterdam University Press | يناير 2020
يف  تساهم  التي  الجديدة  واملنظورات  املفاهيم  عىل  الضوء  الدراسات  من  املجموعة  هذه  تسلط 
الحدود  عىل  الوفيات  حاالت  تفسري  املمكن  ومن  الحدود.  عىل  الوفيات  بشأن  الجارية  املناقشة 
الدول  هذه  كون  الدول  عىل  باملسؤولية  الناقدة  األصوات  بعض  تُلقي  ما  فغالبا  مختلفة،  بطرق 
تجعل من املستحيل عىل عدد كبري من سكان العامل القيام برحالت أكرث أمانا بأقل قدر من املخاطر. 
إن اإلحصائيات املتعلقة بحاالت املوت عىل الحدود عادة ما يتم استغاللها بشكل واسع لخدمة قراءات مختلفة ، فتعد ذو طابع سيايس 
يف الغالب. و يف فصول الكتاب تسعى إىل إظهار سوء استخدام مثل هذه اإلحصائيات ويف نفس الوقت تتساءل عن طريقة استخدام 

البيانات املتعلقة بحاالت املوت عىل الحدود من حيث طرق جمعها وتحليلها ونرشها.
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إّن مركز الهجرة املختلطة هو شبكة عاملية تتكون من سبعة مكاتب إقليمية 
البيانات واألبحاث وتحليل  كربى وٍوحدة مركزية يف جنيف تعمل عىل جمع 
الهجرة  مركز  يعد  حيث  املختلطة.  بالهجرة  املتعلقة  السياسات  وتطوير 
واألبحاث  العالية  الجودة  ذات  املستقلة  للمعلومات  رائدا  مصدرا  املختلطة 
والتحليالت والخربة يف مجال الهجرة املختلطة. فيهدف املركز إىل رفع مستوى 
الفهم حول الهجرة املختلطة، وذلك للتأثري بشكل إيجايب عىل سياسات الهجرة 
عامليا وإقليميا، وإلبالغ برامج اإلستجابة بأدلة متكنهم من حامية الناس يف حالة 
التنقل، و لتحفيز التفكري املتقدم يف النقاشات العامة واملتعلق منها بسياسات 
الهجرة املختلطة. وإن الهدف األسمى ملركز الهجرة املختلطة يركز عىل حقوق 

اإلنسان والحامية لجميع من هم يف حال تنقل.

الدامناريك لالجئني  املجلس  املختلطة هو جزء من وتحت رعاية  الهجرة  مركز 
)DRC(. تتمركز الفرق اإلقليمية والرئيسية يف كل من عاّمن وكوبنهاغن وداكار 

وجنيف ونريويب وتونس وبوغوتا وبانكوك.

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا mixedmigration.org ومتابعتنا 
 @Mixed_Migration عىل
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