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ر حول مخاطر مرحلة ما قبل الرتحيل ورصدها موضوع مصغَّ

اللجوء املرفوضون مصري الرتحيل وعادة ما  ما يواجه طالبو  غالباً 
ما  حول  شحيحة  املعلومات  لكنَّ  األصلية.  بلدانهم  إىل  ُلون  ُيَرحَّ
يحدث لهؤالء األشخاص بعد عودتهم وفور وصولهم إىل البالد التي 
يكون  ما  وعادة  تليها.  التي  واألشهر  األسابيع  وخالل  إليها  لوا  ُرحِّ
لون محجوبني عن األنظار ورسعان ما يغيبون عن األذهان.  املرحَّ
ة بعد الرتحيل  لكنَّ كثرياً منهم يبقى مستضعفاً ويواجه مخاطر جمَّ
واالفتقار  الشخصية  املقتنيات  فقدان  املثال  سبيل  عىل  تتضمن 
إىل األوراق الثبوتية والترشد والِعَوز والصدمة النفسية واالكتئاب 
طة  واالنتحار واالبتزاز واالحتجاز وتلقي املعاملة الالإنسانية وامُلحَّ
األحيان  بعض  يف  الرتحيل  أن  عىل  تدل  مؤرشات  وكلها  بالكرامة، 

ليس إال إعادة قرسية.

ر إىل أربع حاالت هي:  تتطرق املقاالت يف هذا املوضوع املصغَّ

الكونغو    جمهورية  إىل  املرحلني  املخفقني  اللجوء  طالبو 

الدميقراطية ورسيالنكا وأريترييا

ببالغني    املصحوبني  غري  القارصون  يواجهها  التي  املخاطر   

املرحلون إىل أفغانستان

 طالبو اللجوء املخفقون املرحلون إىل أوغندا  

 مصري األشخاص املعادين إىل تركيا مبوجب االتفاق املنعقد بني   

االتحاد األورويب وتركيا. 

املقاالت األربع  ُتبنّي  الواقع،  املتاحة عىل أرض  للمعلومات  ووفقاً 
رضورة إجراء رصد مستقل ملرحلة ما بعد الرتحيل. 

مقاالت هذا املوضوع املصغر متاحة يف ملف PDF منفصل عىل 
 الرابط التايل: 

www.fmreview.org/ar/resettlement/post-
deportation.pdf

ونحثكم عىل استخدام هذه املادة ونرشها عىل نطاق واسع.

 لالطالع عىل املقاالت باللغات الفرنسية واإلسبانية و اإلنجليزية، 
 يرجى زيارة الصفحة التالية: 

www.fmreview.org/ar/resettlement ثم اضغط عىل 
التبويب املناسب حسب اللغة. 

حيل لطالبي اللجوء الذين ُرِفَضت طلباتهم  املخاطر الالحقة للرتَّ
جيل ألبس وشارلوت بلونديل،  ونوزيكا برايس ومريتكسيل سايوس مونراس

لون معرضون لخطر الرضر  لون بعد رفض طلباتهم؟ كثري من الذين ُيرحَّ ماذا يحدث لألشخاص الذين ُيرحَّ
حيل ما زال ضعيفاً.  الذي سيقع عليهم عندما يعودون إىل بلدهم األصيل لكنَّ الرصد املامرس عىل نتائج الرتَّ

 يصبح األشخاص الذين ُرِفَضت طلبات لجوئهم مستضعفني عندما 
إىل طلب  ُينَظُر  األماكن،  بعض  ففي  األصيل.  بلدهم  إىل  ُيَرّحلون 
اللجوء إىل بلد آخر عىل أنه فعل من أفعال الخيانة ويعرض صاحبه 
املصحوبني  غري  القارصين  استضعاف  أما  جسيمة.  مخاطر  إىل 
نتيجة  فينشأ  للجوء  بطلبات  تقدموا  أن  لهم  الذين سبق  ببالغني 
عدم وجود األلفة بينهم وبني البلدان التي عادوا إليها. وباإلضافة 
إىل ذلك، لوحظ أنَّ آليات التعاون بني دوائر الهجرة وقوات الرشطة 
لتسهيل  األصلية  والبلدان  الرتحيل  لبلدان  االستخبارات  ودائرة 

وثائق السفر الطارئة تهدد بتقويض رسية طلبات اللجوء.1

لني  ومينع مبدأ عدم اإلعادة القرسية إعادة طالبي اللجوء أو املرحَّ
إىل بلد تكون فيه حياتهم وحرياتهم تحت التهديد، لكنَّ عدة دول 
يف االتحاد األورويب ما زالت مستمرة يف إعادة األشخاص املرفوضة 
طلبات لجوئهم إىل بلدان تعرض فيها طالبو اللجوء ذوو التجارب 

معهد  يف  الطالب  من  مجموعة  طور  وقد  لالضطهاد.  السابقة 
الدراسات السياسية بباريس منهجية الستعراض األدلة والشواهد 
القامئة عىل املخاطر التي يواجهها طالبو اللجوء املرفوضة طلباتهم 
لني  امُلرحَّ العائدين  تعرض  عن  األدلــة  وكشفت  ترحيلهم  بعد 
لالبتزاز واالضطهاد والسجن يف عدة بلدان منها جمهورية الكونغو 

الدميقراطية ورسيالنكا وأريترييا.2

عند العودة إىل جمهورية الكونغو 
الدميقراطية ورسيالنكا وأريترييا 

َلْت فرنسا 590 مواطناً  يف السنوات السبع السابقة لعام 2015،3 رحَّ
من جمهورية الكونغو الدميقراطية ممن ُرِفَضت طلبات لجوئهم. 
آخر  بلد  يف  اللجوء  طلب  الكونغو  سلطات  تعامل  ذلك،  ومع 
اللجوء  الخيانة، وُوَجد أنَّ جميع طالبي  أنَّه فعل من أفعال  عىل 
 (Justice First( ًالعائدين تقريباً حسب رصد منظمة العدالة أوال
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والتعرض  الفدية  والتعذيب ودفع  للحبس  يف عام 2011 تعرضوا 
لالغتصاب أو التحرش الجنيس.4  

األشخاص  أنَّ  الربيطانية  الداخلية  وزارة  أجرتها  دراسة  وكشفت 
الدميقراطية استدعاهم  الكونغو  إىل جمهورية  لوا قرساً  الذين ُرحِّ
بعض  يف  خضعوا  بل  املطار  إىل  وصولهم  عقب  الهجرة  مكتب 
كنشاسا.  يف  الوطنية  االستخبارات  مديرية  يف  للتحقيق  األحيان 
ة تبدأ باالبتزاز مببالغ ترتاوح بني  ويواجه هؤالء األشخاص مخاطر عدَّ
6 آالف دوالر إىل 25 ألف دوالر وتنتهي بالسجن دون منحهم حق 
االتصال مبحام عالوًة عىل حجزهم يف ظروف احتجاز سيئة. وقد 
أُجرِبَ بعض األشخاص عىل التوقيع عىل وثيقة تفيد بأنَّهم قد غادروا 
املطار دون أي صعوبات، ثم ُألقَي القبض عليهم بعد ساعات قليلة 
من وصولهم املنزل. وعندما حاولت بعثة األمم املتحدة لتحقيق 
االستقرار يف جمهورية الكونغو الدميقراطية )مونوسكو) عىل غري 
العادة التدخل، نفت سلطات الكونغو وأنكرت احتامل تعرض أي 

شخص لالحتجاز.5 

يف  اللجوء  طلبات  رفض  يف  الخامسة  املرتبة  رسيالنكا  تحتل 
فرنسا. ورغم التقارير التي نرشتها منظمة مراقبة حقوق اإلنسان 
)هيومان رايتس ووتش) يف 2012 والرابطة املسيحية الكونغولية 
إللغاء التعذيب )أكات) والتحرر من التعذيب بجميع أنواعه مبا 
يف ذلك االبتزاز والسجن التعسفي والتعذيب، 6 أعادت فرنسا 750 
شخصاً إىل رسيالنكا يف السنوات السبع األخرية. وتوضح التقارير إىل 
أنَّ هؤالء األشخاص غالباً ما ُيقَبُض عليهم إما يف املطار أو يف املنزل 
إىل  أسبوع  بني  ما  السجن  يف  ويظلون  قليلة  بأيام  عودتهم  بعد 
ستة أشهر. وأظهرت الرابطة املسيحية الكونغولية إللغاء التعذيب 
التاميليون من تعذيب إلجبارهم عىل  ما تعرض له السريالنكيون 
وتؤكد  إيالم،  تاميل  منور  حركة  مع  مزعومة  بعالقات  االعرتاف 
 Tamils Against( الجامعية  اإلبادة  ضد  إيالم  تاميليو  منظمة 
Genocide) أنَّ قضاء مدة يف دولة غربية ميثل يف حد ذاته خطراً 

يف نظر السلطات املحلية. 

خالل  من   ،2016 عام  يف  لألريترييني  بالنسبة  الوضع  تغري  ورغم 
إدراج  خالل  ومن  فرنسا  يف  اللجوء  طلبات  قبول  معدل  زيادة 
خطط إعادة التوطني عىل املستوى األورويب، رفضت فرنسا 2250 
األخرية.  السبع  السنوات  يف  أريتريياً   350 لت  ورحَّ لجوء  طلب 
وكشفت دراسات أجرتها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني 
ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان )هيومان رايتس ووتش) أنَّ مجرد 
واالنتقام  التحقيقات  إىل  وعائلته  املهاجر  يعرض  أريترييا  مغادرة 
فرضية  عىل  شكوكها  األريتريية  السلطات  وتبني  املعاملة.  وسوء 
إليه  ويسعون  آخر  بلد  يف  اللجوء  يلتمسون  الذين  األشخاص  أنَّ 
اللجوء  غ لطلب  أريترييا كُمسوِّ القائم يف  باالضطهاد  يستشهدون 

أو تشك أنَّهم يشجعون جامعات املعارضة من الخارج. ويف الوقت 
نفسه، ذكرت املصادر الربيطانية يف عام 2011 أنَّ األشخاص الذين 
بطريقة  أريترييا  غادروا  بأنَّهم  السلطات  تشتبه  اللجوء  يطلبون 
التحقيقات وتعريضهم  إلجراء  إضافياً  يوفر سبباً  غري رشعية، مام 
لالنتقام واالضطهاد. وعند وصول األريترييني املعادين إىل أريترييا، 
ُيحَتَجُزون يف زنزانات مزدحمة ويف ظروف سيئة. وأشارت تقارير 
لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية  الدولية  العفو  منظمة 
غ له  التعسفية والسجن غري املسوَّ الالجئني إىل وجود االعتقاالت 
حاالت  عن  أما  واملوت.  والتعذيب،  املعاملة،  سوء  من  وحاالت 
االحتجاز فهي كثرية جداً، فاألشخاص العائدون من مالطا يف عام 
بوا،  2002 ومن ليبيا يف عام 2004 ُقِبَض عليهم عند وصولهم وُعذِّ
األمم  ملقرر  ووفقاً  ُقِتل.  قد  بعضهم  يكون  أن  كبري  احتامل  ومثة 
العموم  »عىل  أريرتيا،  يف  اإلنسان  حقوق  بشأن  الخاص  املتحدة 
عند  طلباتهم  ُرفَضت  الذين  اللجوء  طالبي  من  كثري  يختفي 
اإلنسان هذه  بانتهاكات حقوق  االعرتاف  أنَّ  يبدو  عودتهم.«7وال 
مينع االتحاد األورويب من التعاون مع نظام الدولة املنتهكة مبوجب 

رشوط عملية الخرطوم التي تهدف إىل تسهيل العودة.

متثل عودة املهاجرين املرفوضة طلبات لجوئهم إشكالية يف بلدان 
أخرى عىل حدٍّ سواء. وقد سجلت املنظمة الفرنسية غري الحكومية 
)أنافيه) حاالت من االحتجاز التَّعسفي يف غينيا كونكاري وتشاد،  
قتل  الربيطانية  الصحف  من  وكثري  إيرلندية  منظمة  وأكــدت 
وذكرت  الخرطوم  إىل  عودتهم  عند  السودانيني  لني  املرحَّ من  كثري 

منظامت أخرى وجود مخاطر مشابهة يف إيران.

الحاجة إىل الرصد
الذين ُرفَضت طلباتهم من مخاطر  اللجوء  يعاين كثري من طالبي 
جسيمة النتهاكات حقوق اإلنسان عند عودتهم. وبالتايل فقد ميثل 
قرار الرتحيل إعادة قرسية. ومع ذلك، ال تهتم الدول واملنظامت 
وضع  حول  وممنهجاً  منظاًم  جمعاً  املعلومات  بجمع  الدولية 
ُرفضت  الذين  قرساً  املعادين  اللجوء  لطالبي  اإلنسان  حقوق 
طلبات لجوئهم. وميكن أن تساعد رقابة ما بعد الرتحيل يف تحسني 
سياسة الالجئني عىل األقل بثالث طرق: أوالً، من خالل توفري الدعم 
لطالبي اللجوء الذين ُرِفَضت طلباتهم. وثانياً، من خالل املساعدة 
يف تحديد وتوثيق أنَّ مخاوف طالبي اللجوء املعادين بالقوة قامئة 
لتقارير  قّيمة  رؤى  توفري  خالل  من  وثالثاً،  صحيح،  أساس  عىل 

املعلومات عن البلد األصيل.

الهجرة أن تحقق أهدافها بفعالية، فال بد أن  أريد لسياسة  وإذا 
الذي  ما  السياسات  صانعو  يعرف  ال  واليوم،  األدلة.  عىل  تقوم 
لو  وحتى  األصلية.  بلدانهم  إىل  عودتهم  عقب  لني  للمرحَّ يحدث 
القرسية،  اإلعادة  الرتحيل ال ترقى ملستوى  كانت مخاطر ما بعد 
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تعرض  تجنيب  َلة وهي  امُلرحِّ الدول  فثمة مسؤولية سياسية عىل 
والتحقيقات  ممتلكاتهم  ومصادرة  االبتزاز  إىل  األشخاص  هؤالء 

والتهديد واالحتجاز التعسفي.

 m.j.alpes@vu.nl جيل ألبس  
 ،www.vu.nl باحثة ما بعد الدكتوراه، جامعة فراي أمسرتدام

باحثة زائرة، معهد العلوم السياسية بباريس.

charlotte.blondel@sciencespo.fr شارلوت بلونديل

nausicaa.preiss@sciencespo.fr نوزيكا برايس

مريتكسيل سايوس مونراس 
meritxell.sayosmonras@sciencespo.fr

www.sciencespo.fr/en  معهد العلوم السياسية بباريس
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ترحيل التاميليني إىل رسيالنكا
 www.refworld.org/docid/50ebe8352.html 

(Sri Lankan Tamils tortured on return from the UK(
(UK: Halt Deportations of Tamils to Sri Lanka(

7  )28 مايو/أيار 2013) تقرير املقرر الخاص بشأن وضع حقوق اإلنسان يف أريترييا’ شيال 
 (53/A/HRC/23( يب. كيثاروث

 http://bit.ly/HRC2013-Eritrea 
 (Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in

Eritrea, Sheila B Keetharuth (A/HRC/23/53((

املخاطر التي يواجهها العائدون بعد إزالتهم من بالد اللجوء: خربات العودة 

للشباب األفغان 
إميييل باويرمان

إىل  املتحدة  اململكة  من  قرساً  الشباب  اللجوء  طالبي  إزالة  نتائج  مؤخراً  أجريت  التي  األبحاث  وثَّقت 
أفغانستان. وتؤكد النتائج التي توصلت إليها تلك األبحاث عىل الصعوبات التي تواجه العائدين وعىل 

رضورة االستمرار برصد أوضاعهم. 

خالل السنوات التسع املاضية، أزالت اململكة املتحدة قرساً 12018 
جاؤوا  قد  كانوا  أن  بعد  بالدهم  إىل  وأعادتهم  شاباً  أفغانياً  الجئاً 
مصاحبني  وغري  لجوء  طالبو  أطفال  بصفتهم  املتحدة  اململكة  إىل 
الرعاية  منظومة  يف  حياتهم  سنوات  أهم  قضوا  أن  وبعد  ببالغني 

ة.  الربيطانية. وأعيدوا إىل أوضاع غالباً ما تحيق بها مخاطر جمَّ

شبكة  أعدتها  أولية  بحثية  دراسة  أظهرت  أعوام،  خمسة  وقبل 
التحديات  بعض  وجود  املتحدة  اململكة  ومقرها  الالجئني  دعم 
املعادون  رين  امُلهجَّ الشباب  الفئة من  التي تواجه هذه  الرئيسية 
إىل بالدهم قرساً.2وساءت هذه التحديات بعدة عوامل أولها حالة 
إىل  للرعاية‘  املتلقي  ’الطفل  وضع  من  لالجئ  املفاجئ  االنتقال 
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