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دول  من  عدد  على  تركيزه  ينصّب  حيث  أفريقيا،  شمال  منطقة  في  املختلطة  الهجرة  مستجدات  سنوي  الربع  التقرير  هذا  ي 
ّ
يغط

املنطقة وهي الجزائر ومصر وليبيا واملغرب والسودان وتونس. وبناءا على املجريات واملستجدات ذات الصلة بالهجرة في كل ربع، 

فقد يتم التركيز على بعض الدول دون أخرى.

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

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

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

املختلطة بمختلف املناطق.

جمع  على  تعمل  جنيف  في  مركزية  وِوحدة  كبرى  إقليمية  مكاتب  سبع  من  تتكون  عاملية  شبكة  هو  املختلطة  الهجرة  مركز  إن 

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.

Mixed_Migration@ ومتابعتنا على mixedmigration.org يرجى زيارة موقعنا

مفهوم مركز الهجرة املختلطة ملصطلح “الهجرة املختلطة”

تشير »الهجرة املختلطة« إلى تنقل البشر عبر الحدود بمن فيهم الالجئون الفاّرون من االضطهاد والنزاعات وكذلك ضحايا 

االتجار بالبشر وغيرهم من األشخاص الذين يبحثون عن حياة وفرص أفضل. يتنقل األشخاص ضمن تدفقات الهجرة 

املختلطة بدافع العديد من العوامل، كما لكل منهم أوضاع قانونية مختلفة ، باإلضافة إلى أوجه ضعف متعددة. ورغم 

وجود األحقية في الحصول على الحماية التي يضمنها القانون الدولي لحقوق اإلنسان، إال أن حقوق هؤالء األشخاص 

باستخدام  املختلطة  الهجرة  تدفقات  في  املوجودون  األشخاص  فيتنقل  رحلتهم.  طوال  الخروقات  من  لعدد  معرضة 

مسارات و وسائل متشابهة في السفر - وغالبا ما يكون سفرا غير نظامي سواء كان جزئيا أو كليا - وبمساعدة مهربين.

بدعم من: وزارة التنمية الدولية البريطانية وصندوق االتحاد األوروبي االئتماني لحاالت الطوارئ ألفريقيا 

حقوق صورة الغالف:

طه الجوا�شي )2017(
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التقرير الربع سنوي للهجرة املختلطة
شمال أفريقيا 

الربع الثاني - 2020 

املستجدات الرئيسية 

• في الفترة بين شهري أبريل ويونيو، استمر إغالق معظم املنافذ الحدودية في شمال أفريقيا لوقف انتشار كوفيد-19 ما أدى إلي 

تقييد شديد في حركة العبور بين الحدود. عالوة على ذلك، استمر تعليق أنشطة مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين واملنظمة 

الدولية للهجرة املتمثلة في إعادة التوطين والعودة الطوعية اإلنسانية.

• تناقصت أعداد الالجئين واملهاجرين الذين تم اإلبالغ عن وفاتهم أو اختفائهم في املسار األوسط للبحر األبيض املتوسط خالل 

253(. قرابة نصف اإلصابات مرتبطة بتحطم القوارب في شهر يونيو  2019 )134 مقابل  هذا الربع مقارنة بشهري أبريل ويونيو 

فة أكثر من 60 حالة وفاة.
ّ
قبالة السواحل التونسية مخل

 بقيود كوفيد-19: فقد عبر 3,859 الجئ ومهاجر البحر األبيض املتوسط إلى إيطاليا 
ً
• تبدو بعض طرق الهجرة املختلطة أقل تأثرا

في الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بـ 2,253 خالل نفس الفترة من العام املا�شي.

• في السودان، ظلت املعابر الحدودية غير الرسمية مفتوحة عند كرب التوم على الحدود الليبية وأجوك على حدود جنوب السودان 

 في طريقهم للقتال في ليبيا. 
ً
 سودانيا

ً
ذلك وفًقا للمنظمة الدولية للهجرة. في نهاية يونيو، اعتقلت قوات األمن السودانية 122 مرتزقا

أما خالل هذا الربع، فقد كثفت ليبيا عمليات الترحيل للسودانيين على حدودها الجنوبية الشرقية.

 يعملون في مناجم الذهب التشادية ما زالوا عالقين عبر الحدود وال يمكنهم 
ً
 سودانيا

ً
• أفادت املنظمة الدولية للهجرة أن 170 نازحا

العودة إلى السودان.

• قيود التنقل داخل املدن وداخل الدول أعاقت بشدة فرص كسب العيش لالجئين واملهاجرين في جميع أنحاء املنطقة. في ليبيا، 

طّبق 78% من الالجئين واملهاجرين استراتيجيات تكيف سلبية للوصول إلى الغذاء. ففي تونس، تشير التوقعات إلى أن 94% من 

الذين كانوا يعملون قبل أزمة كوفيد-19 قد فقدوا دخلهم. أما في السودان، فقد أفاد املخبرون الرئيسيون الذين قابلهم مركز 

ع لألمن الغذائي واسع النطاق بين الالجئين واملهاجرين.
ّ
الهجرة املختلطة بانعدام ُمتوق
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https://migration.iom.int/reports/libya-Ã³-migrant-report-27-aug-sep-2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM Libya Monthly Update - March 2020.pdf
https://www.iom.int/news/iom-unhcr-announce-temporary-suspension-resettlement-travel-refugees
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM Libya Monthly Update - March 2020.pdf
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/11/at-least-35-people-dead-as-migrant-boat-sinks-off-tunisia
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/11/at-least-35-people-dead-as-migrant-boat-sinks-off-tunisia
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77371
https://apnews.com/7cf1f90e805e8fcaa4159029f9d064b8
https://apnews.com/7cf1f90e805e8fcaa4159029f9d064b8
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM Sudan Mobility Restriction Dashboard 8.pdf?file=1&type=node&id=8978
https://libyaschannel.com/2020/06/05/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-2947-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC/
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/DTM Sudan Mobility Restriction Dashboard 8.pdf?file=1&type=node&id=8978
http://www.mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/07/121_covid_snapshot_NA.pdf
http://www.mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/07/121_covid_snapshot_NA.pdf
https://reports.unocha.org/en/country/libya/card/3RF6JPg8pc/
https://reports.unocha.org/en/country/libya/card/3RF6JPg8pc/


ملحة عامة عن املنطقة: 

 * املعلومات املذكورة على الخريطة تتعلق ببعض املستجدات املختارة وال تمثل جميع تدفقات الهجرة املختلطة داخل شمال أفريقيا وخارجها
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2,454 حالة وصول برا 
وبحرا إلى إسبانيا من 

أبريل وحتى يونيو
4,434 الجئ وطالب لجوء مسجل 

مع مفوضية األمم املتحدة 
السامية لشؤون الالجئين

625,638 الجئ 
ومهاجر في ليبيا

134 حالة وفاة في البحر 
على امتداد املسار 

األوسط للبحر  املتوسط

 3,859  حالة وصول عن 
طريق البحر إلى إيطاليا من 

أبريل وحتى يونيو

764 الجئ ومهاجر عالقون على 
الحدود النيجرية الجزائرية في 

شهر أبريل وتحت الحجر الصحي في 
منطقة اسامكا )النيجر(

170 نازح سوداني يعملون في مناجم 
الذهب التشادية ال يزالون عالقين

منطقة العبور غير الرسمية في 
منطقة كرب التوم ظلت مفتوحة  

وتقارير حول زيادة عمليات الترحيل

مهاجرون املغاربة عالقون في 
املقاطعات اإلسبانية خالل 

شهري أبريل ومايو نظرا 
إلغالق الحدود

مركز الهجرة املختلطة شمال أفريقيا
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يتضمن هذا الرقم أيضا الواصلين إلى جزر الكناري ومقاطعات سبتة ومليلة.   1

عملية الحساب تمت بناء على بيانات املفوضية من يناير إلى مارس  2

املستجات اإلقليمية للهجرة املختلطة

الهجرة املختلطة من شمال أفريقيا إلى أوروبا

القادمون من شمال أفريقيا إلى أوروبا

من أبريل إلى يونيو 2020، أدى إغالق الحدود وقيود الحركة وحظر التجول كجزء من تدابير التخفيف من انتشار كوفيد-19 إلى 

استمرار تقييد عملية التنقل. أفادت املنظمة الدولية للهجرة أن 6,948 الجًئا ومهاجًرا دخلوا أوروبا عن طريق البحر من 1 أبريل إلى 

30 يونيو 2020. وباملقارنة مع نفس الفترة من العام املا�شي، انخفض عدد القادمين من البحر املتوسط بنسبة 64%. وهذا يمثل 

 ملحوظا من يناير إلى مارس، والذي شهد زيادة بنسبة 50 % في الواصلين مقارنة بالربع األول من عام 2019. ومقارنة األشهر 
ً

تحوال

الستة األولى من 2020 بـ 2019 تكشف عن انخفاض عام في الوافدين بنسبة 32 %.

حدث انخفاض في عدد القادمين من املسار الغربي للبحر األبيض املتوسط )WMR( )إلى إسبانيا( واملسار الشرقي للبحر األبيض 

ما  وهو  يونيو،   21  - أبريل   1 من  إسبانيا1  إلى  ومهاجرا  الجئا   2,454 وصل  الغربي،  املسار  فعلى  اليونان(.  )إلى   )EMR( املتوسط 

26%(، واملغاربة )ثانيا،  61% عن نفس الفترة من العام املا�شي. ففي أبريل ومايو، كان الجزائريون )أوال،  يمثل انخفاًضا بنسبة 

14%(، والتونسيون )ثامنا، 3%( واملصريون )تاسعا، 1%( من أكثر الجنسيات وصوال إلى إسبانيا. تم التعرف على جميع الواصلين 

التونسيين تقريًبا )91%( من يناير إلى مايو على الحدود البرية في مليلة، حيث يمثلون ثاني أكثر الجنسيات شيوًعا )17%(. وباملقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2019، انخفض عدد الالجئين واملهاجرين الواصلين إلى سبتة ومليلية بنسبة %51.

ومع ذلك، شهد املسار األوسط للبحر األبيض املتوسط )CMR( عددا أكبر من الواصلين هذا الربع أكثر من الربع الثاني من عام 

2019. في إيطاليا، وجدت مفوضية الالجئين أن 3,859 الجًئا ومهاجًرا وصلوا عن طريق البحر من 1 أبريل - 28 يونيو، أي، زيادة عن 

2,253 من الواصلين عبر البحر خالل نفس الفترة في عام 2019. تكشف البيانات من أبريل ومايو عن البلدان األصلية للواصلين 

أن شمال أفريقيا هي أكثر منطقة منشأ لألشخاص الذين هم في حالة تنقل. يمثل التونسيون الجنسية األكثر شيوًعا )23%( في 

الواصلين إلى إيطاليا، بينما يمثل السودانيون رابع الجنسيات األكثر شيوًعا )6%( ويأتي الجزائريون خامسا )%3(.

املغادرة من ليبيا وتونس والجزائر

غادرت أكبر نسبة من الالجئين واملهاجرين الذين يعبرون املسار األوسط للبحر األبيض املتوسط CMR ويصلون إلى إيطاليا في 

2020 )لشهري أبريل ومايو( من ليبيا )50%( تليها تونس )47%( وذلك حسب تقرير مفوضية الالجئين2.  الربع الثاني من عام 

2019 يتضح أن  كما أن هناك نسبة 2% أخرى كانت قد غادرت من الجزائر. بمقارنة شهري أبريل ومايو من هذا العام بعام 

عدد األشخاص الذين وصلوا إلى إيطاليا بعد مغادرتهم ليبيا ارتفع بنسبة 352%، ومن تونس بنسبة 480% في 2020. تشير هذه 

الزيادة إلى أن قيود الحركة املتعلقة بكوفيد-19 كان تأثيرها بسيطا على حركة العبور.
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https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77247
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
http://www.mixedmigration.org/wp-content/uploads/2020/05/qmmu-q1-2020-na.pdf
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://data2.unhcr.org/en/country/esp
https://data2.unhcr.org/en/country/esp
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77283
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77283
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77371
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77245
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77245


الليبية وتمت إعادتهم  2,372 الجئا ومهاجرا من قبل خفر السواحل  أو اعتراض  إنقاذ  26 يونيو، تم  أبريل و  بين 4  الفترة  في 

التي تم فيها االعتراض على طول  النقاط   .32019 الفترة تقريبا سنة   ليبيا. وهذا يمثل انخفاضا بمقدار 4% مقارنة بنفس  إلى 

السواحل الليبية في الفترة من مارس إلى مايو 2020 كانت في طرابلس )1,800( والخمس )166(. خالل شهر مايو، قامت السلطات 

التونسية باعتراض 866 الجئا ومهاجرا من بينهم تونسيون ومواطنو دول أخرى برا وبحرا.

قدوا في البحر األبيض املتوسط
ُ
الالجئون واملهاجرون الذين ف

من أبريل وحتى يونيو 2020، تم اإلبالغ عن وفاة أو فقدان 130 الجئا ومهاجرا في البحر املتوسط منهم 122 تم تسجيلهم على 

115 الجئا ومهاجرا كوفيات أو مفقودين خالل  املسار األوسط للبحر األبيض املتوسط. وعلى سبيل املقارنة، تم اإلبالغ عن 

الربع األول من سنة 2020 و144 خالل الربع الثاني من سنة 2019. املنظمة الدولية للهجرة تشير إلى حاالت الوفاة على أنها نتيجة 

ملحاولة العبور عبر البحر من جميع املسارات املتوسطية الثالث أي إجمالي 0.9% خالل الست أشهر األولى من سنة 42020. كما 

أن أكثر من نصف العدد )68( من الوفيات أو املفقودين من الالجئين واملهاجرين على املسار األوسط للبحر املتوسط مرتبط 

مدينة  من  القارب  مغادرة  غداة  يونيو  شهر  من  والخامس  الرابع  بين  الفترة  في  التونسية  قرقنة  جزر  قبالة  القوارب  بتحطم 

صفاقس. في تقرير صحيفة الغارديان شهر مايو، لقى 12 الجئا ومهاجرا حتفهم في البحر بعد استخدام مالطا لقوارب خاصة 

إلرجاعهم إلى ليبيا.

مقارنة بالبيانات بين 7 أبريل و 28 يونيو 2019  3

عدد محاوالت العبور تتضمن حاالت الوصول إلى إسبانيا وإيطاليا واليونان وقبرص وكذلك حاالت الوصول البرية إلى إسبانيا )سبتة ومليلة( باإلضافة إلى عمليات االعتراض من طرف  خفر السواحل التونسية   4

وخفر السواحل التركية والليبية كلٌّ في منطقته.  

مركز الهجرة املختلطة شمال أفريقيا

                                                                                                                      التقرير الربع سنوي للهجرة املختلطة – الربع الثاني 2020 : شمال أفريقيا

6

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77353
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77353
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/75184
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77089
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77089
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77074
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/77074
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean
https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/19/exclusive-12-die-as-malta-uses-private-ships-to-push-migrants-back-to-libya
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70170
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/70170
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68833


الهجرة املختلطة في ليبيا

أحدث اإلحصائيات حول الالجئين واملهاجرين في ليبيا

حتى التاسع والعشرين من يونيو، أشارت تقديرات املنظمة الدولية للهجرة إلى أن هناك على األقل 625,638 الجئا ومهاجرا في 

ليبيا، أي بانخفاض بسيط عن إجمالي العدد الوارد في التقرير الربع سنوي للهجرة املختلطة السابق QMMU )654,081(. أما 

إحصائيات مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين حتى تاريخ 26 يونيو، فتشير إلى أن هناك 48,834 الجئا وطالب 

الجنسيات  للهجرة  الدولية  املنظمة  )48,626(. حددت  السابق  الربع  انخفاضا بسيطا عن  أيضا  ، وهو ما يمثل  ليبيا5  في  لجوء 

الرئيسية للمهاجرين في ليبيا كالتالي: النيجر )21%(، تشاد )16%(، مصر )16%(، السودان )12%(، ونيجيريا )7%(، بينما حددت 

مفوضية الالجئين أعلى جنسيات الالجئين وطالبي اللجوء حضورا في ليبيا: سوريا )39%(، السودان )29%(، إريتريا )%12(، 

فلسطين )10%(، والصومال )5%(. حيث يتركز وجود الالجئين واملهاجرين بليبيا في طرابلس واجدابيا ومرزق. 

إلى  باإلضافة  البالد.  كامل  في  محتجزون  ومهاجرا  الجئا   2,043 أن  إلى  الالجئين  مفوضية  تقارير  تشير  يونيو،   12 تاريخ  حتى 

ذلك، من يناير وحتى يونيو 2020 قامت السلطات الليبية بترحيل 2,947 شخصا من 13 جنسية مختلفة من بينهم الصوماليون 

واإلثيوبيون والسودانيون.

تأثير كوفيد-19 على الالجئين واملهاجرين في ليبيا

خالل الربع الثاني، خلقت القيود املفروضة على الحركة لوقف انتشار كوفيد-19 سلسلة من املعوقات املعيشية على الالجئين 

دخلهم  مصادر  واملهاجرون  الالجئون  خسر  فقد  جاورها.  وما  طرابلس  في  املسلح  النزاع  في  التصعيد  على  عالوة  واملهاجرين 

وواجهوا نقصا في فرص العمل وصعوبات في دفع اإليجار ما أدى إلى ازدحام السكن كما ورد في تقرير مفوضة الالجئين ومنظمة 

أطباء بال حدود. أما مكتب األمم املتحدة لتنسيق الجهود اإلنسانية فقد قّدر أن حوالى 78% من الالجئين واملهاجرين في ليبيا 

اضطروا في بداية شهر يونيو إلى اتباع استراتيجيات تكيف سلبية لشراء الطعام. 

انتظار  في  الليبي  الجانب  على  اجدير  راس  حدود  في  العالقين  التونسيين  العمال  من  املئات  معاناة  بتوثيق  قامت  الجزيرة  قناة 

العودة إلى الوطن، وذلك منذ إغالق الحدود البرية شهر مارس إلى تم السماح لهم بالدخول إلى تونس نهاية شهر أبريل. على نفس 

اليبية واملصرية  السلطات  أبريل، حيث قامت  بمئات املصريين خالل شهر  السبل  لليبيا، تقطعت  الشرقية  الحدود  في  الحال 

بتأمين عودتهم بداية شهر مايو. من جهة أخرى استمرت مفوضية الالجئين في تسجيل الالجئين وطالبي اللجوء في مكتبها بمنطقة 

العودة  مثل  مثلها  قت 
ّ
ُعل قد  واإلجالء  التوطين  بإعادة  املتعلقة  اإلجراءات  أن  إال   ، الربع  هذا  خالل  طرابلس  بمدينة  السّراج 

الطوعية التي تنفذها املنظمة الدولية للهجرة.

إغالق مركز احتجاز السبعة في طرابلس

املجلس الدانماركي لالجئين )DRC( أبلغ في تحديث داخلي عن معلومات حول إغالق مركز احتجاز السبعة في طرابلس في نهاية 

جوانب  على  بالتركيز  املجلس  متابعة  عمليات  خالل  ومن  واملهاجرين.  الالجئين  من  املحتجزين  سراح  إطالق  تاله  مارس  شهر 

الحماية، وجدو أن معظم املحتجزين كانوا إريتريين )89% من املستجيبين(، إلى جانب فئات صغيرة أخرى من السودانيين )%6( 

من  آخرين  أعضاء  سكن  محل  باألصل  هي  جماعية  مساكن  في  أو  املدينة  في  للسكن  جميعهم  انتقل  حيث   )%5( والصوماليين 

مجتمعاتهم في أحياء منطقة قرقارش غرب طرابلس. 

تقوم املفوضية بتسجيل الجنسيات التالية في ليبيا: العراقية، السورية، الفلسطينية، اإلريترية، اإلثيوبية، الصومالية، السودانية، جنوب السودان، واليمنية.  5
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https://www.aljazeera.com/news/2020/04/hundreds-tunisians-stranded-libya-cross-border-200421182123502.html
https://www.egypttoday.com/Article/1/86489/Libya-transfers-200-stranded-Egyptians-to-border-crossing-over-coronavirus
https://www.egypttoday.com/Article/1/86489/Libya-transfers-200-stranded-Egyptians-to-border-crossing-over-coronavirus


في  الصعوبة  بالغة  عقبات  واجهوا  قد  كانوا   )%98( املستجيبين  معظم  أن  لالجئين  الدنماركي  املجلس  أفاد  ذلك،  على  عالوة 

الحصول على أبسط احتياجاتهم بينما 83% أفادوا بشعورهم الشديد بعدم األمان أو عدم األمان في قرقارش. وفي يناير 2020، 

نشرت صحيفة الجارديان عن وفاة إريتري يبلغ من العمر 16 سنة بسبب نقص الرعاية الصحية في مركز احتجاز السبعة.

الهجرة املختلطة في تونس

أحدث اإلحصائيات حول الالجئين واملهاجرين في تونس

في  لجوء  وطالب  4,434 الجئا  بتسجيل  الالجئين  السامية لشؤون  املتحدة  األمم  قامت مفوضية  مايو،  31 من شهر  يوم  حتى 

 .)%5( والصومال   )%6( وإريتريا   )%6( السودان   )%29( العاج  )38%( وساحل  الجنسيات هي سوريا  أعلى  كانت  تونس حيث 

خالل شهري أبريل ومايو، تم تسجيل عدد 44 من الواصلين الجدد بينهم 22 من ساحل العاج و 21 من إريتريا و 1 سوري. أما 

187 خالل الربع األول  املهاجرين، فال تتوفر معلومات حديثة حول أعدادهم في البالد. عدد السوريين الواصلين تناقص من 

من سنة 2020 ما قد يشير إلى تأثير إغالق الحدود في ظل أزمة كوفيد-19 وتأثيرها على رحلة الالجئين واملهاجرين. وفيما يتعلق 

 )703( وصفاقس   )752( وأريانة   )903( )1,065( ومدنين  تونس  واليات  تقوم  واملهاجرين،  الالجئين  واستقبال  تواجد  بأماكن 

وسوسة )204( باستضافة الغالبية العظمى منهم. وباملقارنة مع الربع األخير، تظل هذه األرقام متشابهة باستثناء زيادة بنسبة 

)+25%( في صفاقس وأريانة )+7%( وانخفاض في قابس )-%53(.

يوم السادس عشر من شهر يونيو، أعلن املعهد العربي لحقوق اإلنسان )AIHR( على منصة تويتر أنه وللمرة األولى يحدث أن 

يتحصل الجئ من أصل سوداني على رقم ضمان اجتماعي تون�شي حيث يأتي هذا ضمن جهود تنسيقية بين املعهد العربي لحقوق 

اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين ووزارة الشؤون االجتماعية التونسية.

أحدث اإلحصائيات حول الالجئين واملهاجرين في تونس

املعوقات على  انتشار كوفيد-19 سلسلة من  الحركة لوقف  املفروضة على  القيود  2020، خلقت  الثاني من سنة  الربع  خالل 

حوالى  للهجرة،  الدولية  املنظمة  تقديرات  حسب  دخل.  وتوليد  معيشية  فرص  على  التحصل  ناحية  من  واملهاجرين  الالجئين 

53% من الالجئين واملهاجرين في تونس فقدوا مصادر دخلهم خالل فترة الحظر. كما توصلت بيانات مركز الهجرة املختلطة إلى 

أنه حين النظر إلى فقط أوالئك الذين كانوا يعملون قبل كوفيد-19، فإن 94% قد فقدوا دخلهم. إن وضع الالجئين واملهاجرين 

بشكل خاص حاّد حيث أنهم يعتمدون بشكل كبير على االقتصاد غير الرسمي نظرا لندرة فرص الحصول على عمل رسمي في 

الدولية  إلى جنب مع املنظمة  التونسية جنبا  تونس، هذا طبقا ملا أوردته صحيفة الجارديان. لقد عملت السلطات والبلديات 

اجتماعية  مساعدات  لتوفير  الربع  هذا  خالل  املدني  املجتمع  ومنظمات  التون�شي  األحمر  والهالل  الالجئين  ومفوضية  للهجرة 

واقتصادية لالجئين واملهاجرين.

مركز الهجرة املختلطة شمال أفريقيا
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الهجرة املختلطة في السودان

أحدث اإلحصائيات حول الالجئين واملهاجرين في السودان 

مع نهاية آخر يوم من شهر مايو، قّدرت مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئين أن السودان يستضيف 1,088,898 

إفريقيا  من  و33,717  سوريا  من  و93,498  إريتريا  من  و120,560  السودان6  جنوب  من   821,368 بينهم  لجوء  وطالب  الجئ 

الوسطى و 13,086 من إثيوبيا. كما ُيقدر أن الواليات التي بها أكبر كثافة سكانية من الالجئين واملهاجرين في السودان هي والية 

الخرطوم )397,287( ووالية النيل األبيض )250,876( ووالية كسالة )99,676( ووالية شرق دارفور )80,249( ووالية غرب 

كوردوفان )61,165( طبقا ملفوضية الالجئين.

أثناء معاينة تقديرات سنة 2020 الواردة في خطة السودان لالستجابة لالجئين )RRP( التي تم نشرها في شهر يناير، يتبين أن 

الوسطى  أفريقيا  جمهورية  الجئي  وصول  إن   .%190 بواقع  السنة  توقعات  بالفعل  يتجاوز  إفريقيا  وسط  دول  مواطني  عدد 

-مبدئيا إلى وسط وجنوب دارفور- يبدو أنه لم يتأثر بالقيود املفروضة بسبب كوفيد-19. في شهر مايو، سجلت املفوضية 738 

الجئ من جنوب السودان ولكن بشكل ملحوظ ليس في شرق دارفور )وهي التي استقبلت أعلى عدد من الواصلين الجدد خالل 

الشهور األولى من سنة 2020(. وبالعكس، عدد الواصلين إلى شرق السودان كان ضئيال جدا خالل الربع السابق حيث كان 30 

في أبريل و 20 في مايو مقارنة 2,463 خالل الثالث أشهر األولى من سنة 2020. وبناء على مقابالت أجراها مركز الهجرة املختلطة 

خالل شهري مايو ويونيو مع مخبرين رئيسيين، يبدو أنهم قلقون حيال آثار إغالق الحدود -بسبب كوفيد-19- على الواصلين من 

جبروا على الوصول عن طريق نقاط عبور غير نظامية كانوا هم 
ُ
الالجئين واملهاجرين. كما اقترح املخبرون الرئيسيون أن الذين أ

األكثر ضعفا وعرضة لالتجار بهم.

تأثير كوفيد-19 على الالجئين واملهاجرين في السودان 

في  صارمة  الحركة  قيود  كانت  حيث  تجول  حظر  في  البالد  من  كبيرة  مناطق  دخلت  مايو،  شهر  كوفيد-19  حاالت  ارتفاع  إثر 

الخرطوم وحولها ، وتضّمن ذلك إغالق الجسور التي تصل مركز املدينة بشمالها وكذلك أم درمان حيث تواصل اإلغالق طيلة 

غلقت بشكل رسمي بتاريخ 18 يونيو باستثناء 
ُ
شهري مايو ويونيو حسب املنظمة الدولية للهجرة. نقاط العبور الدولية جميعها أ

املعابر السودانية الليبية غير الرسمية في كرب التوم وكذلك املعبر غير الرسمي بين جنوب السودان ومنطقة أبايي PCA عند 

منطقة أغوك. املنظمة الدولية للهجرة أفادت عن وجود 170 نازحا سودانيا يعملون في مناجم الذهب وهم حاليا عالقون على 

الحدود وغير قادرين على العودة إلى السودان بسبب إغالق الحدود.   

واملناطق  املخيمات  في  واملهاجرين  الالجئين  من  العديد  أن  عن  رئيسيين  مخبرين  من  املختلطة  الهجرة  مركز  بيانات  تكشف 

الحضرية قد فقددوا مصادر دخلهم الرئيسية بسبب أزمة كوفيد-19. كما يتوقع العاملون في املجال اإلنساني مستويات أعلى 

من نقص الغذاء بين الالجئين واملهاجرين في السودان خاصة على الذين ليس لهم دعم قوي من معارفهم أو ال يستلمون أي 

مساعدات إنسانية. من ناحية أخرى، شّدد مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على ارتفاع أسعار السلع األساسية 

نظرا للتضخم الكبير خالل األشهر املاضية. وبشكل أكثر تحديدا، ارتفعت أسعار الذرة والقمح والشعير من 20-50% بين شهري 

كر، تنامت املخاطر األمنية بين أوساط الالجئين واملهاجرين املستضعفين ، وذلك مثل العنف املبني 
ٌ
أبريل ومايو. عالوة على ما ذ

على النوع االجتماعي واالستغالل في عدة صور أخرى كاالتجار بالبشر وتشغيل األطفال والزواج املبكر.

قدر مصادر الحكومة السودانية أن هناك أكثر من 1.3 مليون الجئ من جنوب السودان في البالد. ولكن هذه البيانات تحتاج إلى تدقيق حسب ما أفادت به املفوضية.
ُ
ت  6
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http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Sudan All Refugees Dashboard_May 2020.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Sudan All Refugees Dashboard_May 2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Digital Virsion_Sudan Countrry CRP 2020-V4-20200113.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Sudan All Refugees Dashboard_May 2020.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/SSD Population Dashboard National_May 2020.pdf
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/Sudan All Refugees Dashboard_May 2020.pdf


الهجرة املختلطة في الجزائر

انتشار  على  للسيطرة  مارس   19 يوم  والجوية  والبحرية  البرية  حدودها  الجزائر  أغلقت  لوموند،  صحيفة  نقلته  ما  حسب 

لهذا اإلغالق عواقب  كان  بالتالي،  يوليو.  بداية شهر  التقرير  الحدود مغلقة حتى وقت كتابة هذا  تلك  بقيت  كوفيد-19 حيث 

وخيمة على املهاجرين العالقين على الحدود الجزائرية وخاصة في النيجر. خالل األسبوع األول من شهر أبريل، أفادت املنظمة 

الدولية للهجرة أنها قدمت املساعدة -بالتعاون مع منظمة أطباء بال حدود والسلطات املحلية- إلى 764 مهاجرا في منطقة اصاماكا 

القريبة من الحدود النيجرية الجزائرية. وهؤالء املهاجرون العالقون -كثير منهم كانوا مستضعفين بينهم أطفال ونساء حوامل 

وجرحى- تلقوا مساعدة طيلة 14 يوما خالل فترة الحجر.

في الثامن من أبريل، اعترضت القوات البحرية الجزائرية 3 قوارب عليها مجموعة 12 شخصا عند نقطة كريستال بالج )القريبة 

من مدينة قويديل شرق أوران(. وحسب ما ورد، فإن تلك القوارب لم تكن في حالة عبور للبحر املتوسط إنما تم إرجاعها من 

إسبانيا باتجاه الجزائر. يوم 24 أبريل، تم اإلبالغ عن أن التجار بالبشر يتحصلون على مبلغ وقدره 5,000 يورو عن الشخص 

الواحد ملواطنين مغاربة من الذين يريدون مغادرة إسبانيا والعودة إلى املغرب.

مخيمات  في  الصحراويين  لالجئين  الشاملة  االحتياجات  حول  تقريرا  العالمي  الغذاء  برنامج  نشر  كوفيد-19،  جائحة  ظل  في 

تيندوف، مسلطا الضوء على الوقاية واالستجابة النتشار الفيروس في املخيمات. مع نهاية شهر مايو، أفادت منظمة ACAPS أنه 

تم تسجيل 14 حالة كوفيد-19 على األقل في مدينة تيندوف ولكن ال حاالت مسجلة في مخيمات الالجئين الصحراويين في نفس 

الوالية.  

تأثير كوفيد-19 على الهجرة املختلطة في املغرب 

دخلت املغرب في حالة إغالق تام يوم 20 مارس على مستوى الدولة إثر انتشار كوفيد-19 ، حيث ُسمح فقط بالخروج لشراء 

املغربية لحقوق  أبريل، مجلس حقوق اإلنسان املحلي والجمعية  الرئيسية. خالل شهر  املهن  الغذاء والدواء وممارسة بعض 

اإلنسان حذروا من العواقب الكارثية على سبل عيش الالجئين واملهاجرين في البالد وخاصة منهم املقيمين في األحياء الفقيرة 

ت هذه الجهات الحكومة على معاملتهم كمواطنين مغاربة بمنحهم نفس املساعدات النقدية. وقد أدى إغالق 
ّ
واملخيمات. كما حث

الحدود املغربية اإلسبانية إلى ما أشارت إليه الصحف اإلخبارية أنه »أزمة عكسية« حيث العمال املغاربة-غالبا باألجرة اليومية- 

عالقون في املقاطعات اإلسبانية في سبتة ومليلة. تم السماح للمغاربة بالعودة إلى املغرب نهاية شهر مايو.

مركز الهجرة املختلطة شمال أفريقيا
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https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/06/29/coronavirus-les-frontieres-de-l-algerie-vont-rester-fermees_6044541_3212.html
https://www.iom.int/news/iom-steps-response-migrants-stranded-niger-amidst-covid-19-lockdown
https://www.iom.int/news/iom-steps-response-migrants-stranded-niger-amidst-covid-19-lockdown
https://www.algerie360.com/un-groupe-de-harragas-en-provenance-despagne-interceptes-a-oran/
https://www.wfp.org/publications/comprehensive-needs-covid-19-prevention-and-response-refugees-western-sahara-tindouf
https://www.acaps.org/country/algeria/crisis/sahrawi-refugees
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-morocco-migrants/african-migrants-in-morocco-wait-for-aid-as-coronavirus-bites-idUSKBN21L38Q
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-morocco-migrants/african-migrants-in-morocco-wait-for-aid-as-coronavirus-bites-idUSKBN21L38Q


املستجدات اإلقليمية للهجرة املختلطة
في الحادي عشر من يونيو 2020، أفادت صحيفة الغارديان أن قاربا على متنه الجئين ومهاجرين كان قد غادر من صفاقس غرق 

فا أكثر من 60 حالة وفاة، منهم 22 امرأة. هذه الحادثة لم تكن الوحيدة ، فقد تم التبليغ عن عدة 
ّ
قبالة السواحل التونسية مخل

عد مدينة صفاقس نقطة إنطالق رئيسية نحو أوروبا 
ُ
قوارب انقلبت بعد انطالقها من صفاقس خالل السنوات القليلة املاضية. ت

الصيف،  خالل  املغادرة  حاالت  زيادة  ومع  فقط،  األخير  الربع  خالل  تونس.  خالل  من  العابرين  واملهاجرين  لالجئين  بالنسبة 

لوحظت مجهودات كبيرة من قبل قوات الشرطة املشتركة ملدينة صفاقس وخفر السواحل التونسية للحد من أنشطة التهريب 

14 الجئا  أوقفوا قارب صيد على متنه  السواحل  أن خفر  مايو، نشرت وسائل إعالم محلية خبرا مفاده   25 يوم  املنطقة.  في 

ومهاجرا فكانوا يحاولون عبور الحدود البحرية. يوم 27 يونيو، أفادت منظمة Migrant Rescue Watch بأن »قوات الشرطة 

املشتركة لصفاقس وفي عملية سرية قامت بتفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب البشر وألقت القبض على زعيم الشبكة امللقب بـ 

»الحاجي« واملعروف أيضا بـ »إمبراطور البحر لسواحل صفاقس واملهدية واملوناستير« وبحوزته قارب وعدد من السيارات وأكثر 

من 7,300$ نقدا.

نتائج املقابالت مع مخبرين رئيسيين حول حركة تهريب البشر  أجراها مركز الهجرة  التالي سيقوم برسم  التركيز املواضيعي 

مع  بعد  فيما  البيانات  تلك  تكاملت  وقد  صفاقس.  مدينة  في  مقيمين  العاج  ساحل  من  ومهاجرين  الجئين  ستة  مع  املختلطة 

جريت مع 1,308  الجئا ومهاجرا منهم 391 استبيانا في صفاقس.
ُ
استبيانات التي أ

وجهات النظر حول التهريب في صفاقس

جريت مع مخبرين رئيسيين الضوء على وجهات النظر املختلفة حول تهريب البشر في صفاقس. أفادت 
ُ
طت املقابالت التي أ

ّ
سل

23 سنة أن »املهربين يقومون بتسفير الناس«. بينما رجل آخر من ساحل العاج كذلك  امرأة من ساحل العاج تبلغ من العمر 

أبدى موافقته على مقولة »]املهرب[ يعرض عليك، على سبيل املثال، بالنسبة لشخص يعاني في البالد ويتطلع إلى معيشة أفضل، 

باستطاعته اقتراح بلد ما، وإن لم يكن باستطاعتك السفر جوا، يقوم هذا املهرب بعرض �شيء ما عليك.« وأضاف قائال: »املهرب 

شخص يستطيع تهريبك من إحدى الحدود إلى أخرى بشكل غير قانوني.«

حينما تم سؤال عدد من املخبرين الرئيسيين أن يقوموا بوصف معنى كلمه »مهرب«، بعضهم تحدث عن املمارسات االستغاللية 

أن  إرادته،  بإرغام شخص ضد  تقوم  الثقة: »أن  العاج ذكرت خرق عامل  امرأة أخرى من ساحل  بالبشر.  لالتجار  املصاحبة 

تستغل ثقتهم.« رجل أخر من ساحل العاج ذو 39 عاما أشار إلى حوادث أمنية تعرضوا لها بين يدي املهربين حيث قال: »]إنهم[ 

سيئون جدا.... بالنسبة إلى هؤالء الناس قتلة.« في املقابل، أشار أحد املخبرين الرئيسيين إلى االختالف بين مهربي البشر وتجار 

البشر: »بالنسبة للمهرب، فاملوضوع طوعي، أما االتجار بالبشر فحين تأتي أنت مجبر على االستسالم.« 
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https://www.theguardian.com/world/2020/jun/11/at-least-35-people-dead-as-migrant-boat-sinks-off-tunisia
https://www.histoiredesfax.com/202025-%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%B5/
https://twitter.com/rgowans/status/1277146132750139392
https://twitter.com/rgowans/status/1277146132750139392


إضافة إلى ما سبق، أكد املستجيبون على وجود عدة أنواع من املهربين تعتمد بشكل كبير على شخصية كل واحد على حدة. رجل 

من ساحل العاج يبلغ من العمر 33 عاما عّبر قائال: »هنالك ]مهربون[ متعاطفون جدا. وهم يدركون أن بعض الناس قد يتوفر 

لديهم القليل من املال، ولكن، هناك آخرون ليس في قلوبهم شفقة.« كما أضاف عن عدة أشخاص يعملون في مجال التهريب: 

يؤدون  آخرون  هنالك  باملقابل  الناس.  النصب على  هو  الوحيد  إنما هدفهم  بجّدية  يعملون  الذين  املهربين  العديد من  »هناك 

عملهم بشكل جّدي. لهذا ال يمكننا املساواة بينهم.« شاب آخر من ساحل العاج يبلغ من العمر 23 عاما قال: »بين أوساط املهربين 

هنالك أشخاص لطفاء حيث يمنحونك بعض املال والطعام. هناك أيضا من املهربين من يتعاطف معك ويشعر باألسف، بينما 

هنالك فئة أخرى ال تكترث بما يحدث لك.«

شبكة التهريب في صفاقس

من خالل استبيانات بين أوساط الالجئين واملهاجرين، تبّين أن هناك تعقيدات تتعلق بشبكات التهريب التي تعمل خارج صفاقس 

واملهاجرون  الالجئون  يقوم  واملهاجرين.  الالجئين  مع  التواصل  ومستوى  الجنسية  على  تعتمد  مختلفة  أدوارا  تلعب  والتي 

الهوية،« حسب ما جاء على لسان رجل  بالتواصل فقط »مع وسيط. ويظل املهرب مجهول  في صفاقس  الباحثون عن مهرب 

46 عاما. والوسطاء الذين يعملون خارج صفاقس منهم التونسيون ومنهم أفارقة من جنوب  من ساحل العاج يبلغ من العمر 

الصحراء )الشكل 1(. وقد تأكد هذا من خالل مخبرين رئيسيين آخرين والذين أوضحوا األدوار املختلفة التي يقوم بها الوسطاء. 

املصدر:  الدول  في  أو  صفاقس  في  سواء  واملهاجرين  الالجئين  جذب  على  يعملون  الصحراء  جنوب  من  األفارقة  فالوسطاء 

املهاجرين والوصول  التواصل مع  التونسيين ولكنه هو فقط من يستطيع  »]الوسيط اإلفريقي من جنوب الصحراء[ يعرف 

أن هناك  في صفاقس  36 عاما  العمر  يبلغ من  33 عاما.  كما ذكر رجل من غينيا  الـ  ذو  العاج  إليهم،« حسب رجل من ساحل 

وني مهّربا للبشر ودائما 
َ
احتمالية أن تكون مهاجر وفي نفس الوقت تتعاون مع شبكات التهريب: »رحلتي في الهجرة ليست سهلة ك

ما تواجنهي املشاكل مع الشرطة.«

ناقش أيضا املخبرون الرئيسيون دور التونسيين سواء الوسطاء واآلخرين الذين ينشطون ضمن سلسلة التهريب. أضاف شاب 

من ساحل العاج ذو الـ 23 عاما: »التونسيون أيضا داخل هذا، فيأتون بعروض للمغادرة عن طريق البحر.«. شابة من ساحل 

العاج ذات الـ 29 عاما بّينت دور الوسطاء التونسيين واألفارقة من جنوب الصحراء املتعاونين مع شبكات تهريب البشر مباشرة 

في صفاقس:

بالدفع لهذا الشخص وتحديد موعد، تصل سيارة  بالتواصل مع أحد الوسطاء.. وبعد أن يقوموا  في املغادرة يقوم  “من يرغب 

الزمن  لفترة من  إلى منزل مخفي  الناس  ينقلون  املهرب(.  إفريقي من جنوب الصحراء وهو  يرافقه رجل  تون�شي  )السائق  النقل 

نسميه ‘boumquer’. بعد عدة أيام، يعود السائق وبرفقته الرجل اإلفريقي وينقلونهم إلى املرفأ من حيث سيغادرون مع قبطان 

تون�شي.”

مركز الهجرة املختلطة شمال أفريقيا
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مالك القارب
)تون�شي(

قبطان القارب
)تون�شي(

الطرف اللوجستي
)تون�شي(

الوسيط
)تون�شي(

الوسيط
)الالجئون واملهاجرون(

الشكل 1. هيكلية شبكات التهريب في صفاقس

الطرف  فإن  للهجرة،  الناس  جذب  عملية  في  الصحراء  جنوب  من  املهاجرون  يساعد  وبينما  أنه  الرئيسون  املخبرون  أضاف 

اللوجستي واألطراف الفاعلة الرئيسية في سلسلة التهريب في صفاقس هم دائما من التونسيين. رجل من ساحل العاج في عمر 

جنوب  من  واألفارقة  التونسيين  والوسطاء  التونسيين  املهربين  مع  يتعاونون  وهم  تونسيون،  القارب  »مالكوا  قال:  عاما   46

23 عاما حول الدور الرئي�شي للتونسيين ضمن هذه الشبكات: »لم  الصحراء.« يضيف شاب من ساحل العاج يبلغ من العمر 

يحدث أبدا أن كان هناك قبطان من ذوي البشرة السمراء، أبدا.«  تم التأكد من ذلك من خالل news sources والتي توصلت 

إلى أن قبطان القارب الذي غرق بداية شهر يونيو كان تونسيا يبلغ 48 عاما بينما كان معظم املهاجرين على القارب من عدة دول 

من دول جنوب الصحراء. 
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https://www.infomigrants.net/en/post/25330/more-than-50-migrants-died-in-shipwreck-near-tunisia


تو�س

عدد املقابالت

نسبة املستجيبين الذين موقع املدينة
الحظوا زيادة صعوبة 

إيجاد مهرب بشر

تونس
9%
263=العدد

صفاقس
25%
391=العدد

مدنين
22%
371=العدد

تونس

صفاقس

مدنين

تأثير كوفيد-19 على التهريب في صفاقس

حسب أقوال املخبرين الرئيسيين، فإن املهربين في صفاقس واصلوا نشاطاتهم خالل أزمة كوفيد-19 رغم أن الوضع العام أشار 

إلى تراجع حاالت املغادرة عن طريق البحر. شابة من ساحل العاج عمرها 23 عاما قالت: »بلى، كانت هناك حاالت مغادرة حتى مع 

حالة الحجر.. لست متأكدة فيما إذا كانت أكثر أو أقل، ولكنني علمت من خالل التقارير أنه قد كان هناك حاالت مغادرة.« رجل 

آخر من ساحل العاج يبلغ من العمر 46 عاما أضاف: »دائما ما كان هنالك حاالت مغادرة وما حدث هو تباطؤ فقط.« رجل ذو 33 

ق على دور الشرطة في إبطاء حاالت املغادرة من صفاقس قائال: »ال أقول أن دورهم قد تغّير، إنما 
ّ
عاما من ساحل العاج أيضا عل

يمكنني القول أنهم قد أبطأوا من وتيرة التهريب ألن قوات الشرطة اآلن تتابع املوضوع لهذا ليس هناك انجذاب نحو املهربين.«  
 

هذا ما أكدته الحقا بيانات استبيانات مشروع 4Mi التي تم جمعها من الالجئين واملهاجرين حيث أن ربع الالجئين واملهاجرين 

الذين تم استطالع آرائهم في صفاقس الحظوا تراجعا في التواصل مع مهربي البشر نظرا للقيود املفروضة بسبب كوفيد-19 

)الشكل 2(. وقد كانت هذه أعلى نسبة مسجلة ألي مدينة تم فيها استطالع الالجئين واملهاجرين في دولة تونس. وعكس ما تتناقله 

وسائل األخبار الشائعة والتي تدعم فكرة أن الشباب من الرجال هم من يعبرون بالقوارب إلى أوروبا، إال أن النساء والرجال 

أفادوا بتراجع إمكانية الوصول إلى املهربين في صفاقس بمعدل متشابه )27% من النساء )82/22(، و 25% من الرجال )309/77( 

خالل الثالث أشهر املاضية.

الشكل 2. ما تأثير أزمة كوفيد19- على رحلة هجرتك؟ 

)تضاؤل فرص الوصول إلى مهربي البشر حسب املدينة7(

تشير املدن املوجودة إلى األماكن التي تم استطالع 50 الجئا ومهاجرا فيها  7
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أبرز األبحاث والتقارير الجديدة

تقرير الهجرة حول ليبيا – الجولة 30

منظومة تتبع النزوح - املنظمة الدولية للهجرة | يوليو 2020

يعرض هذا التقرير نتائج الجولة 30 )مارس – أبريل 2020( في ليبيا. وقد لوحظ وجود على أقل 

البلدان  ُيقال إن الوجود الكبير للمهاجرين من  44 دولة.  625,638 مهاجرا من أكثر من  تقدير 

أن  النيجر وتشاد ومصر والسودان- يعكس كيف  -ال سيما  العدد(  إجمالي  )67% من  املجاورة 

العالقات التاريخية بين املجتمعات عبر الحدود والقرب الجغرافي هي العوامل املحددة في تحركات 

الهجرة إلى ليبيا. غطت جولة تتبع النزوح 11 منطقة في ليبيا حيث تم تحديد املناطق الثالث األولى 

التي تستضيف مجموعات مهاجرة وهي طرابلس وإجدابيا ومرزق.

رحالت الدارفوريين إلى أوروبا: األسباب واملخاطر والتخلي اإلنساني

الهجرة الدولية - املنظمة الدولية للهجرة | يونيو 2020

 
ً
يسلط مؤلفو املقال الضوء على كيف أن آالف الدارفوريين -وهم من بين الالجئين األكثر ضعفا

في أوروبا- يمثلون مرحلة جديدة في األزمة اإلنسانية في دارفور والنزوح أيضا. كما يناقش املقال 

حقيقة أن الهجرة إلى أوروبا هي نتيجة للصراع املستمر والعنف لكن السياسات الحالية بشأن 

الهجرة جعلت الوضع في دارفور غير مرئي إلى حد كبير. عالوة على ذلك، يقال إن هذه السياسات 

املتعلقة بالهجرة واللجوء معرضة لخطر التواطؤ مع األنظمة املنتجة لالجئين وبالتالي تؤدي إلى 

خلق أزمات إنسانية أو إطالة أمدها في ليبيا وأوروبا.

التهريب في زمن كوفيد-19

املبادرة العاملية ملكافحة الجريمة املنظمة العابرة للحدود | أبريل 2020

على  سواء  الحركة،  على  مسبوقة  غير  قيود  كوفيد-19  وباء  انتشار  مكافحة  تدابير  شهدت  قد 

الالجئين  تجاه  عدائيا  نهجا  املحلية  املجتمعات  بعض  تبنت  وقد  البلدان.  داخل  أو  الحدود 

واملهاجرين، الذين يرون أنهم مخاطر العدوى. على املدى القصير قد تؤدي الحواجز املفروضة، 

سواء بقيادة الدولة أو املجتمع املحلي إلى تقليص تجارة التهريب، أما على املدى الطويل ستزيد من 

مخاطر  املهاجرين في عدم وجود طرق قانونية وآمنة الهجرة. 

dtm.iom.int/libya dtmlibya@iom.int
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Darfuri Journeys to Europe: Causes, Risks
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ABSTRACT

Darfuris were amongst the thousands of migrants and refugees arriving in Europe in 2014,
thus becoming part of Europe’s so-called “refugee crisis”. Rather than creating a crisis in Eur-
ope, however, their flight reflects a new phase in Darfur’s humanitarian crisis and a new trend
in Darfuri migration. This article examines the historical, political and humanitarian dimension
of migration to Europe and the risks that Darfuris face at each stage of their journey. It argues
that migration to Europe was a result of ongoing conflict and violence but that existing poli-
cies made this invisible. In addition, Darfuri journeys to Europe reveal fundamental new chal-
lenges to humanitarianism. These include migration and asylum policies that risk complicity
with refugee-producing regimes and that create humanitarian crises in Libya and Europe. Dar-
furis, as some of the poorest refugees coming to Europe, are amongst the most vulnerable.
The article examines policy failures, their effects and the implications for humanitarianism.

INTRODUCTION

In 2014, thousands of Sudanese crossed the Mediterranean from Libya into Europe. This trend
increased in 2015 and remained high in 2016. Many were from Darfur. While Darfuris have a long
history of migration, including to Libya, this clearly marked a new trend. Violent conflict, from 2003
onwards had already displaced hundreds of thousands of Darfuris both within Sudan and to Chad –
but initially not as far as Europe. Also in 2014, the EU led the Horn of Africa Migration route initia-
tive (also known as the Khartoum Process), a collaboration between the EU and countries in the
Horn of Africa to stem migration to Europe. This initiative particularly focussed on Sudan as a transit
country for migrants and refugees from Eritrea, Ethiopia and Somalia (amongst others).
This article examines the trends and causes of Darfuri migration, and the effects of existing poli-

cies to manage migration both in Sudan and within Europe. Its main argument is that Darfuri
migration to Europe reflects a new phase in Darfur’s ongoing humanitarian crisis, and that – rather
than addressing the crisis – existing aid and migration policies have maintained the crisis in Darfur
and have created a crisis in Europe. Migration policies have maintained the crisis in Darfur because
they legitimized the previous Sudan government while it persecuted and waged war against part of
its population. Aid practices make Darfur’s ongoing violence invisible, which has been convenient
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من  الجئون   - واالستجابة  الوقاية  لـكوفيد-19:  الشاملة  االحتياجات 
الصحراء الغربية )تندوف بالجزائر(

برنامج الغذاء العالمي وشركاؤه | أبريل 2020

تتناول هذه النظرة العامة املشتركة أساليب الوقاية من تف�شي كوفيد-19 وطرق االستجابة له في 

مخيمات الالجئين الصحراويين في تندوف بالجزائر. كما يؤكد البرنامج على االحتياجات الشاملة 

مجتمع  لدعم  اإلنساني  للمجتمع  الجماعية  للجهود  االستراتيجية  هذه  مواءمة  مع  األساسية 

في  أهمية  إلحاًحا واألكثر  األكثر  األنشطة  والتأكيد على  آثار كوفيد-19  التعامل مع  في  الالجئين 

االستجابة والوقاية.

 

  
COVID-19 PREVENTION AND RESPONSE – 19 APRIL 2020 1 

 

COMPREHENSIVE NEEDS FOR COVID-19: PREVENTION AND RESPONSE 
 

 

Refugees from Western Sahara  
Tindouf, Algeria 

Comprehensive Needs for COVID-19: Prevention and 
Response 
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إقليمية  مكاتب  سبعة  من  تتكون  عاملية  شبكة  هو  املختلطة  الهجرة  مركز  إّن 

وتطوير  وتحليل  واألبحاث  البيانات  جمع  على  تعمل  جنيف  في  مركزية  وٍوحدة  كبرى 

السياسات املتعلقة بالهجرة املختلطة. حيث يعد مركز الهجرة املختلطة مصدرا رائدا 

مجال  في  والخبرة  والتحليالت  واألبحاث  العالية  الجودة  ذات  املستقلة  للمعلومات 

الهجرة املختلطة. فيهدف املركز إلى رفع مستوى الفهم حول الهجرة املختلطة، وذلك 

الهجرة عامليا وإقليميا، وإلبالغ برامج االستجابة  إيجابي على سياسات  للتأثير بشكل 

بأدلة تمكنهم من حماية الناس في حالة التنقل، ولتحفيز التفكير املتقدم في النقاشات 

الهجرة  ملركز  األسمى  الهدف  وإن  املختلطة.  الهجرة  بسياسات  منها  واملتعلق  العامة 

املختلطة يركز على حقوق اإلنسان والحماية لجميع من هم في حال تنقل.

 .)DRC( مركز الهجرة املختلطة هو جزء من وتحت رعاية املجلس الدانماركي لالجئين

تتمركز الفرق اإلقليمية والرئيسية في كل من عّمان وكوبنهاغن وداكار وجنيف ونيروبي 

وتونس وبوغوتا وبانكوك.

للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا:

Mixed_Migration@ ومتابعتنا على mixedmigration.org
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