
ر حول مخاطر مرحلة ما قبل الرتحيل ورصدها موضوع مصغَّ
ُلون إىل بلدانهم األصلية. لكنَّ املعلومات شحيحة حول ما يحدث  غالباً ما يواجه طالبو اللجوء املرفوضون مصري الرتحيل وعادة ما ُيَرحَّ
لون  لوا إليها وخالل األسابيع واألشهر التي تليها. وعادة ما يكون املرحَّ لهؤالء األشخاص بعد عودتهم وفور وصولهم إىل البالد التي ُرحِّ
ة بعد الرتحيل تتضمن عىل  محجوبني عن األنظار ورسعان ما يغيبون عن األذهان. لكنَّ كثرياً منهم يبقى مستضعفاً ويواجه مخاطر جمَّ
سبيل املثال فقدان املقتنيات الشخصية واالفتقار إىل األوراق الثبوتية والترشد والِعَوز والصدمة النفسية واالكتئاب واالنتحار واالبتزاز 

طة بالكرامة، وكلها مؤرشات تدل عىل أن الرتحيل يف بعض األحيان ليس إال إعادة قرسية. واالحتجاز وتلقي املعاملة الالإنسانية وامُلحَّ

حيل لطالبي اللجوء الذين رُِفَضت  املخاطر الالحقة للرتَّ
طلباتهم 

جيل ألبس وشارلوت بلونديل،  ونوزيكا برايس ومريتكسيل سايوس مونراس

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

إميييل باويرمان

حيل يف أوغندا  عودة قامتة: املخاطر الالحقة للرتَّ
تشاريتي أهوموزا أونيوين

االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا: ماذا يحدث 
للعائدين إىل تركيا؟
سيفدا تونابويلو وجيل ألبس

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

 مقاالت هذا املوضوع املصغر متاحة يف ملف PDF منفصل عىل الرابط التايل: 
www.fmreview.org/ar/resettlement/post-deportation.pdf  لالطالع عىل املقاالت باللغات الفرنسية واإلسبانية و اإلنجليزية، 

يرجى زيارة الصفحة التالية: www.fmreview.org/ar/resettlement ثم اضغط عىل التبويب املناسب حسب اللغة.
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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

حيل:  األشخاص  1.  انظر أيضاً ألبس إم جيه وسورنسني إن إن )2016( املخاطر الالحقة للرتَّ
الذين يواجهون انعدام األمن والتهديدات بعد العودة القرسية، املعهد الدامناريك إلحاطة 

سياسات الدراسات الدولية 
 http://bit.ly/DIIS-alpes-sorensen 

 )Post-deportation risks: People face insecurity and threats after forced
returns(

2.  نود أن نعرب عن شكرنا ملشاركة ماري كونسياتوري و سوزان سيلر وجانني أملانسيك 
يف مرشوع البحث ’ضحايا املطار: مراقبة الهجرة وحقوق اإلنسان يف بلد املنشأ‘ )أكتوبر/

ترشين األول 2014 إىل مايو/أيار 2015(. للحصول عىل البيانات، انظر )2015(،  املخاطر 
حيل:  تجريم الرتحيل واملخاطر التي يتعرض لها العائدون يف بلدانهم األصلية(،  الالحقة للرتَّ

Resources تحت بند
www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring-

  network

 )Airport casualties: migration control and human rights in countries of
origin(

 )Post-deportation risks: Criminalized departure and risks for returnees in
countries of origin(

3  املكتب اإلحصايئ األورويب )2015( عودة رعايا البلدان الثالثة عقب صدور أمر 
باملغادرة - البيانات السنوية )التقريبية( وقرارات محاكم البداية بشأن الطلبات موزَّعة 

حسب الجنسية والعمر والجنس:  البيانات السنوية امُلجّمعة )تقريبية(.
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets

 )Third country nationals returned following an order to leave – annual
data )rounded((

 )First instance decisions on applications by citizenship, age and sex:
Annual aggregated data )rounded((

4.  راموس يس )2011( عودة غري آمنة: اإلعادة القرسية لطالبي اللجوء من الكونغو، 
)Unsafe Return: Refoulement of Congolese Asylum Seekers( العدل أوال

 http://bit.ly/Ramos2011
5.  اململكة املتحدة: وزارة الداخلية )2012( جمهورية الكونغو الدميقراطية: تقرير بشأن 

بعثة تقيص الحقائق يف كنشاسا أُجرَي يف الفرتة ما بني 18 يونيو/حزيران إىل 28 يونيو/
حزيران 2012، ص33  

 www.refworld.org/docid/538871264.html 
 )Democratic Republic of the Congo: Report of a Fact Finding Mission to

Kinshasa Conducted between 18 June 28 June 2012(
6  منظمة التحرر من التعذيب )2012( السريالنكيون التاميليون الذين تعرضوا للتعذيب 

 www.refworld.org/docid/505321402.html  عند عودتهم من اململكة املتحدة
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )هيومان رايتس ووتش( )2012( اململكة املتحدة: إيقاف 

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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وضع طالب اللجوء املخفق يف إثبات أحقية لجوئه وما ترتب عىل 
ذلك من خفض الحقوق املمنوحة له. أما العامل الثاين فتمثل يف 
غياب الروابط واملقاربات املشرتكة بني قطاع دعم طالبي اللجوء 
والالجئني يف أثناء وجودهم يف بريطانيا وبني قطاع اإلمناء الدويل 
بعد عودتهم إىل بلدهم األصيل. ويف إحدى أخطر املحطات التي 
غري  اللجوء  طالبو  األطفال  يجد  املستقبلية،  الحياة  مسار  تحدد 
املصحوبني ببالغني أنفسهم وقد أُخِرجوا من دائرة الدعم ليواجهوا 

مستقباًل مجهوالً.

واستجابة لذلك الواقع، أسست شبكة دعم الالجئني برنامج الشباب 
املصحوبني  غري  لألطفال  الدعم  تقديم  بهدف  تنقلهم  أثناء  يف 
ومل  لجوئهم  طلبات  ُرِفَضت  الذين  اللجوء  طالبي  من  ببالغني 
يتمكنوا من الحصول عىل الحامية كالجئني بل أصبحوا يواجهون 
احتاملية إعادتهم قرساً إىل أفغانستان. وسعى الربنامج إىل تحقيق 
أي  ترك  عدم  يف  متثلت  البعيد  املدى  عىل  رئيسية  أهداف  عدة 
قارص غري مصحوب بالبالغني وحيداً دون دعم يف مواجهة احتاملية 
إزالته قرساً وإعادته إىل أفغانستان وإجراء الدراسات للوقوف عىل 
إىل  اإلزالة وصوالً  تلك  نتيجة  الشباب  الواقعة عىل هؤالء  النتائج 
تأسيس مقاربة أكرث إحاطة ووعياً ورأفة يف اململكة املتحدة. وعىل 
وجه الخصوص، بعد إبرام اتفاق يف أكتوبر/ترشين األول 2016 بني 
الحكومة  عىل  فرضت  التي  األفغانية  والحكومة  األورويب  االتحاد 
األفغانية تلقي مزيد من طالبي اللجوء املرفوضة طلباتهم، ال بد 
للوقوف عىل واقع  أدلة أكرث من أي وقت مىض  البحث عن  من 

العائدين.

بحث النتائج 
عىل مدى 18 شهراً بني عامي 2014 و 2015، حرصت شبكة دعم 
اللجوء  دؤوباً عىل رصد ما حدث لألطفال طالبي  الالجئني حرصاً 
السابقني ممن أزيلوا قرساً وأعيدوا إىل أفغانستان مع بلوغهم سن 
فجوة  الشبكة  ردمت  مرة،  وألول  خرباتهم.  ووثقت  الثامنة عرش 
حساسة يف األدلة املطلوبة لتقييم إعادة دمجهم وسالمتهم وأمنهم 
وتعليمهم وصحتهم ورفاههم االجتامعي.3 ولتحقيق ذلك الهدف، 
أجرينا 153 مقابلة شبه منظمة مع 25 شاباً ممن أزيلوا قرساً من 

اململكة املتحدة.4 

لكنَّ العملية مل َتخُل من تحديات أولها البحث يف إقامة االتصال 
إىل مسؤول  أحيلوا  بني 45 شاباً  لدى عودتهم. فمن  الشباب  مع 
الرصد يف كابل وقت إزالتهم قرساً، مل يتمكن 16 شاباً منهم إجراء 
التواصل معهم بعد  الشبكة متكنت من  الشبكة وال  التواصل مع 
عدم  إىل  الشباب  هؤالء  دفع  الذي  السبب  نعرف  وال  عودتهم. 
رغبتهم أو قدرتهم باالتصال مبسؤول الرصد، وذلك يثري القلق من 

استحالة تأسيس االتصال مع هذا العدد الكبري الذي ميثل 36% من 
مجموع املحالني للشبكة. 

مع  اتصال  عىل  البقاء  يف  فتمثل  واجهنا  الذي  الثاين  التحدي  ا  أمَّ
العائدين بغية تسهيل إجراء املقابالت املتعددة معهم خالل فرتة 
البحث، فقد غادر أفغانستان ستة من الشباب يف أثناء البحث بينام 
حرصنا  العقبة،  هذه  ولتخطي  كابل.  من  آخرون  عرش  اثنا  خرج 
لة عرب سكايب مع  متى أتيحت الفرصة لنا عىل عقد مقابالت مفصَّ
الشباب الذين مل يعودوا مقيمني يف كابل. وفيام يتعلق باألحد عرش 
تفاصيل  ألنَّ  البحث  عملية  نهاية  قبل  بهم  االتصال  توقف  شاباً، 
االتصال بهم املسجلة بها يف الربنامج مل تُعْد صالحة، ولهذا ما زال 
الغموض يحيق مبا آلت إليه األمور بشأن عناوينهم أو سالمتهم. 
ومن املحتمل أن بعضهم أخفى معلومات االتصال الجديدة لدواٍع 
أمنية، إذ تبني يف أثناء البحث أنَّ كثرياً من الشباب فضلوا إخفاء 
عىل  رجوعهم،  ألن  املتحدة  اململكة  إىل  السابق  سفرهم  حقيقة 
بارتكاب  االرتباط  أو  الفشل  اآلخرين  نظر  يعني يف  املثال،  سبيل 
عىل  بــدوره  أثر  الذي  الغريب  مظهرهم  بسبب  وكذلك  جرمية 
االندماج  الحصول عىل فرص عمل ومسكن وإعادة  قدرتهم عىل 
التي تسيطر عليها حركة  املناطق  مع أرسهم. وخالل سفرهم يف 
طالبان عىل وجه الخصوص، حرص هؤالء الشباب عىل أال يسمعهم 
أحد وهم يتحدثون اإلنجليزية أو يالحظ أحد وجود جهات اتصال 
عىل  حريصة  الالجئني  دعم  شبكة  أنَّ  ومبا  هواتفهم.  عىل  دولية 
املالئم مامرسة  يكن من  الشباب، مل  املساس بسالمة هؤالء  عدم 
أي ضغوط عليهم إلجبارهم عىل التواصل معنا وتعريضهم للخطر. 

نتائج البحث
الذين  الشباب  العائدين  من  الكبري  العدد  الدراسة  حددت  لقد 
غادروا أفغانستان مجدداً بعد عودتهم، وكشفت عن وجود عدد 
بعد  اللجوء  األطفال طالبي  تواجه  التي  املتشابكة  التحديات  من 

إزالتهم قرساً إىل أفغانستان. وتضمنت هذه النتائج ما ييل:

أثر ضعف أو اختفاء شبكات الدعم األرسي واالجتامعي  

شبكات    بناء  يعيق  ما  والتمييز،  بالعار  الوصم  من  الخوف 

اجتامعية جديدة ويزيد من العزلة

وجود تحديات يف الوصول إىل الدعم املؤسيس واالعتامد عىل   

املساعدات املؤقتة من األشخاص املقيمني يف اململكة املتحدة

بسبب    كضحايا  العائدين  ووقوع  العامة  األمن  انعدام  حالة 

عدة أمور تتعلق بطلب اللجوء األصيل أو بتصنيف الناس لهم 

عىل أنهم عائدون
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العودة    بعد  التعليمي  التحصيل  استكامل  استحالة  شبه 

القرسية ألسباب عدة منها ارتفاع التكاليف وأولويات الحصول 

أفغانستان  يف  التعليم  مستوى  وضعف  للبقاء  املال  عىل 

اململكة  يف  العائدون  تعلمه  عام  املحيل  التعليم  وانفصام 

املتحدة قبل مجيئهم

قدرة    عىل  ذلك  وأثر  مستدام  عمل  عىل  العثور  صعوب 

العائدين الشباب يف البقاء عىل قيد الحياة أو البقاء أصاًل يف 

أفغانستان

سوء    أمد  وإطالة  العقلية  بالصحة  تتعلق  صعوبات  ظهور 

التحديات  بعض  إزاء  لديهم  الوجدانية  العاطفية  األوضاع 

الطبية  الرعاية  تلقي  عن  انقطاعهم  عن  الناتجة  الخاصة 

الخاصة بعد إزالتهم من اململكة املتحدة

محدودية الوصول إىل الدعم والرعاية الصحية األساسيني  

وقد حدد أكرث من ثالثة أرباع الشباب الخاضعني للرصد مشكلة 
سبعة  أشار  إذ  تواجههم  حرجة  مشكلة  أنها  عىل  األمن  انعدام 
منهم إىل حاالت االستهداف التي تعرضوا لها أو تعرض لها عائدون 
أحد  عربِّ  فيام  عائدون.  ألنهم  سوى  ليشء  ال  يعرفونهم  آخرون 

الشباب عن النكبة التي أملت به عىل وجه الخصوص قائاًل:

»مل أحصل إال عىل صديق واحد هنا ...أخربين إنَّه ال يستطيع البقاء 
يذهب  ال  أن  له  قلت  األورويب.  االتحاد  إىل  يعود  بل سوف  هنا 
لكنَّه فعَل ذلك إىل أن اعتقلته طالبان يف أثناء طريقه إىل إيران....

وقتلوه ألنَّهم رأوا جميع األوراق الدولية وبطاقته البنكية التي كان 
يحملها. قتلوه بفصل رأسه عن جسده وألقوه يف الشارع.«

الخطوات القادمة
يجب إجراء مزيد من البحوث حول النتائج املرتتبة عىل العائدين 
الذي يعيشه  الواقع  بيانات متينة حول  إنتاج  بغية  بعد عودتهم 
بصفتهم  املتحدة  اململكة  الوقت يف  بعض  الذين قضوا  العائدون 
طالبني للجوء هناك. وتتبني قيمة هذه البيانات وأهميتها إذا علمنا 
اقتبست  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أنَّ 
إرشادات  يف  العودة  بعد  بعنوان  الالجئني  دراسات  شبكة  تقرير 
املفوضية حول تقييم طلبات لجوء األفغانيني5 وتتبني أهميتها أيضاً 
يف استخدام املحامني لذلك التقريرعند متثيلهم لفرادى القارصين 
السابقني غري املصحوبني ببالغني ممن وصلوا سن الثامن عرشة وملَّا 

تنتهي إجراءات معالجة طلب لجوئهم يف اململكة املتحدة.

التي  االضطهاد  الرضوري مبخاطر  االعرتاف  استمرار  أمل يف  وكلنا 
تواجه الشباب ال ليشء سوى ألنهم عائدون. وال بد من االعرتاف 

بذلك بغض النظر عن محتوى طلبات لجوئهم األصلية، خاصة يف 
سياق الرتكيز الكبري عىل إحضار قارصين غري مصحوبني ببالغني من 
كاليس وغريها من أماكن يف االتحاد األورويب إىل اململكة املتحدة. 
وال يقل أهمية رفع الوعي بني جميع الجهات املشاركة واملعنية مبا 
فيها صانعو السياسات واملنارصين لألطفال غري املصحوبني ببالغني 
امُلحرَضين إىل اململكة املتحدة واملحامني الذين ميثلونهم يف قضايا 
طلبات لجوئهم إذ ال بد للجميع من أن يدركوا أنَّه ما مل يحصل 
األطفال عىل التمثيل القانوين الجيد يف أول األمر، فسوف متتد آثار 
اإلزالة القرسية التي متس الشباب األفغان لتصل إىل جميع األطفال 

غري املصحوبني ببالغني. 

وال بد من مساعدة الشباب يف نهاية عملية اللجوء ومتكينهم من 
الوصول إىل الدعم القانونية والدعم النفيس-االجتامعي متى كان 
ذلك مناسباً خاصًة بعد استنفاد من تبقى منهم لجميع الخيارات 
إزاء احتامل عودتهم القرسية. وبالجمع بني إدراكنا لدعم الشباب 
يف نهاية عملية اللجوء يف اململكة املتحدة ومعلوماتنا عن حياتهم 
عند عودتهم، متكنا من وضع دليل إرشادي يفيد املزاولني اآلخرين 
كخطوة أوىل يف تجسري الفجوة التي تفصل حالياً منظامت الالجئني 
القامئني يف اململكة املتحدة بهدف تحسني الدعم املقدم للشباب 

املمزق بني هذين السياقني يف أثناء رحلة هجرتهم.6

إميييل باويرمان 
ebowerman@refugeesupportnetwork.org 

مدير الربامج، شبكة دعم الالجئني 
 www.refugeesupportnetwork.org
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ذ بحق غري املواطنني. لكنَّ الرتحيل، مع ذلك، مصطلح خاص تستخدمه  التي ميكن أن ُتنفَّ
الحكومة الربيطانية لإلشارة إىل األشخاص الذين تخدم إزالتهم من البالد ’املصلحة العامة’ 
وغالباً ما ترتبط بإدانة جنائية توجب الحبس. ولهذا السبب نرى أنه من األفضل استخدام 
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3.  انظر شبكة دعم الالجئني )أبريل/نيسان 2016(: توثيق خربات الشباب املزالني قرساً 
واملعادين إىل أفغانستان

www.refugeesupportnetwork.org/resources/after-return
 )After Return: documenting the experiences of young people forcibly

removed to Afghanistan(
4.  أجرى املقابالت يف كابل مسؤول الرصد لدى شبكة دعم الالجئني وثالثة من الكوادر 

العاملة فيها إذ أجروا زيارات ميدانية لتوطيد الدراسة البحثية.
5.  املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني )2016( إرشادات مفوضية األمم 
املتحدة السامية لشؤون الالجئني بشأن أهلية طالبي اللجوء األفغان وتقييم حاجات 

الحامية الدولية لهم.
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 )UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection
Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan(

www.refugeesupportnetwork.org/resources/ARE-practitioner-guide  .6
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حيل يف أوغندا   عودة قامتة: املخاطر الالحقة للرتَّ
تشاريتي أهوموزا أونيوين

 ال ترصد اململكة املتحدة وال أوغندا ما يحدث خالل ترحيل اململكة املتحدة لطالبي اللجوء األوغنديني 
املرفوضني وال بعد ترحيلهم، رغم وجود أدلة بأنَّ انتهاكات خطرية ُترَتكُب بحق األفراد. 

مـع أنَّ أوغنـدا غالبـاً مـا يشـاد بهـا عـىل أنها مصـدر لالسـتقرار يف 
منطقـة ملتهبـة ومضطربـة، مـا زالـت انتهـاكات حقـوق اإلنسـان 
تعـج فيهـا، إذ ترتاوح بـني حاالت االعتقال العنيفـة لقادة املعارضة 
واحتجـاز الصحفيـني وتعذيـب املدنيـني عـىل أيـادي رجـال األمـن 
وعنـارصه.1 كـام أنَّ رهـاب املثلية واضطهـاد األقليات الجنسـية ما 
زالـت مرتفعـة رغـم إلغـاء قانـون مكافحـة املثليـة الجنسـية لعام 
2014. ويطلـب كثـري مـن األوغنديـني اللجـوء يف الخـارج، لعـدة 
أسـباب منهـا االضطهـاد بسـبب الرأي السـيايس والتوجـه الجنيس.  

ومنـذ عـام 2006 يشـارك مـرشوع قانـون الالجئـني وهـو مـرشوع 
الحقـوق يف جامعـة ماكرييـري يف  للتواصـل املجتمعـي يف كليـة 
حيـل للعائديـن األوغنديـني  أوغنـدا يف توفـري الّدعـم الالحـق للرتَّ
الذيـن أعيـد معظمهـم مـن اململكـة املتحـدة. وغالبـاً مـا يصـل 
التنبيـه إىل مـرشوع قانـون الالجئـني مـن منظـامت املجتمع املدين 
يف دول الرتحيـل إذ تبلغـه باألفـراد الذيـن أزيلوا أو املقـرر إزالتهم 
الشـخص  اسـم  للمـرشوع  املقدمـة  املعلومـات  قريباً.2وتتضمـن 
ر لوصوله. ويف  ورقـم هاتفـه ورشكة الطـريان الناقلـة واملوعد املقـرَّ
جميـع األحـوال، ُتلَتَمـس موافقـة الفـرد املعنـي قبـل إرسـال هذه 
املعلومـات للمـرشوع متـى كان ذلـك ممكنـاً، ثـم يجـري املرشوع 
رة. ومع أنَّ مسـؤويل الهجرة  االتصـال مـع الفرد قبل املغـادرة املقرَّ
األوغنديـني مل يخفـوا شـكوكهم يف بدايـة األمـر حـول دور مرشوع 
لـني، فقـد أصبحـوا اآلن يدركون  قانـون الالجئـني يف اسـتقبال املرحَّ
الـدور الحاسـم الـذي ميّثلـه مـرشوع قانـون الالجئـني بـل أحالـوا 
يف بعـض األحيـان األفـراد إىل هـذا املـرشوع لتقديـم الدعـم لهـم. 

لـني عنـد وصولهـم املطـار حيـث  وتبـدأ املخاطـر املواجهـة للمرحَّ
حقوقهـم  والنتهـاك  لإلسـاءة  ومعرضـني  مسـتضعفني  يصبحـون 
هـذه  وتسـتمر  الدولـة  عنـارص  أيـدي  عـىل  الجسـدي  وللعنـف 
املخاطـر خـالل عملية مل شـملهم مـع أرسهم وأصدقائهـم. وخالل 
دمجهـم يف املجتمـع األوغنـدي، قـد يتعرضـون ملخاطـر اجتامعية 
واقتصاديـة ونفسـية اجتامعيـة كام يتعرضون السـتمرار االضطهاد.

الوصول إىل املطار 
ــيوعاً  ــرث ش ــان األك ــاألىس‘ و ’االضطــراب‘ هــام الكلمت الشــعور ’ب
عــىل ألســنة موظفــي مــرشوع قانــون الالجئــني وضبــاط الهجــرة 
ــرياً  ــع أنَّ كث ــم. وم ــد وصوله ــني عن ل ــر امُلرحَّ ــم مظه ــد وصفه عن

منهــم يرغــب الوصــول ’بصمــت‘ دون إحــداث أي بلبلــة 
يحــدث العكــس متامــاً. ففــور الهبــوط عــىل أرض املطــار، 
ــاً  ــل منهــوك القــوة ســواء أكان مصاحب ــاً مــا يكــون امُلرحَّ غالب
َلــة أم ال وغالبــاً ما  برفقــة مــن عنــارص األمــن مــن الدولــة امُلرحِّ
يكــون مصدومــاً ويف بعــض األحيــان يكــون مصابــاً ثــم ُيســلَّم 
إىل دائــرة الهجــرة ويخضــع إىل اســتجواب ضبــاط الهجــرة. ثــم 
ــا  ــك إىل م تســجل تفاصيلهــم الشــخصية ويخضعــون بعــد ذل
ــة،  ــه ’باالســتجواب الروتينــي‘. وخــالل هــذه العملي يشــار إلي
ــم يف  ــامء معارفه ــم وأس ــة برتحيله ــات املتعلق ــل املعلوم ُتدَخ

ــار.  ــات الهجــرة يف املط ــدة بيان ــدا يف قاع أوغن

والعمليــة ال تخلــو مــن إشــكاليات مســتعصية. فهــي أوالً 
االحتجــاز  لخطــر  معرضــني  ومعارفهــم  لــني  املرحَّ تجعــل 
ــوء  ــب اللج ــون طل ــا يك ــًة عندم ــة خاص ــب واملضايق والتعذي
ــرأي  ــبب ال ــاد بس ــن االضطه ــوف م ــىل الخ ــاً ع ــردي مبني الف
ــق العمليــة الشــعور  الســيايس أو التوجــه الجنيس.3وثانيــاً، تعمِّ
ــزوا  ــن احتِج ــن الذي ــم م ــني وغالبيته ل ــدى املرحَّ ــة ل بالصدم
ألســابيع أو ألشــهر قبــل ترحيلهــم. وأخــرياً، يف غيــاب التمثيــل 
القانــوين، مــن الصعــب التأكــد مــن عــدم اســتخدام القــوة أو 
ــي  ــث إىل موظف ــب بالحدي ــذي ال يرغ ــرد ال ــد الف ــراه ض اإلك

ــرة.  الهج

مل الشــمل مع األرس واألقارب
بعــد انتهــاء التحقيــق، غالبــاً مــا يعمــد موظفــو الهجــرة 
ــل أصدقــاء أو أقــارب يرغــب  للســؤال عــامَّ إذا كان للُمَرحَّ
باالتصــال بهــم وبعدهــا يتواصلــون مــع هــؤالء األقــارب 
ــون  ــرب املوظف ــة يخ ــذه اللحظ ــه. ويف ه ــًة عن ــارف نياب واملع
قانــون  ملــرشوع  ممثــل  مــع  التواصــل  بإمكانيــة  ــل  امُلرحَّ
لــني  الالجئــني املوجــود يف املطــار إذا رغــب بذلــك. لكــنَّ امُلرحَّ
غالبــاً مــا يبــدون عــدم رغبتهــم يف التواصــل مــع أرسهــم 
ــرشوع  ــي م ــاء موظف ــاً لق ــض أيض ــم يرف ــم وبعضه وأصدقائه
قانــون الالجئــني رغــم االتصــال األويل بهــم والتطمينــات قبــل 

ترحيلهــم 

خشــية تعريــض حيــاة أقربائهــم للخطــر أو إحباطهــم أو رمبــا 
خوفــاً عــىل ســالمتهم الشــخصية. فقــد كانــت إحــدى النســاء 
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ــداء  ــت لالعت ــد تعرض ــدة ق ــة املتح ــن إىل اململك ــوايت هرب الل
ــىل  ــت ع ــا كان ــا أنه ــفت عائلته ــد أن اكتش ــرات بع ــدة م ع
َلــت يف وقــت الحــق إىل أوغنــدا.  عالقــة مــع امــرأة أخــرى ُرحِّ
فلــم تكــن قــادرة عــىل العــودة إىل أوغنــدا بــل كان الخــوف 
ــل  ــوف ميث ــك س ــا ألن ذل ــع رشيكته ــال م ــا إزاء االتص ينتابه
خطــراً عــىل كليهــام. وُيضــاف إىل ذلــك أنهــا شــعرت بإحبــاط 
كبــري مــن نفســها ألنهــا شــعرت أنهــا خذلــت رشيكتهــا )كانــت 
ــالد(.  ــا ملغــادرة الب ــات له ــي أعــدت الرتتيب ــا هــي الت رشيكته
ثــم عاشــت بعــد ذلــك يف منطقــة نائيــة حيــث ميكنهــا إخفــاء 
هويتهــا ومل تكــن لتقبــل بالتوجــه إىل مــرشوع قانــون الالجئــني 
للحصــول عــىل املســاعدة منــه إال عنــد ضــامن ترتيــب نقلهــا 

رساً مــن بيتهــا وإليــه. 

ــب اللجــوء عــىل  ــل يطل ــا كان امُلَرحَّ ــدة حــاالت، عندم ويف ع
أســاس التوجــه الجنــيس كانــت قصتــه ُتنــرَش يف الصحــف 
ــك  ــل ذل ــه. وال ميث ــت ترحيل ــت وق ــىل اإلنرتن ــة وع األوغندي
خطــراً عليــه فحســب بــل يضــع املنظــامت واملســؤولني الذيــن 

ــل.   ــر مامث ــه يف خط ــاعدات ل ــون املس يقدم

أي  تقديــم  عــن  ميتنــع  ــل  امُلَرحَّ كان  التــي  الحــاالت  ويف 
معلومــات االتصــال بــه أو عندمــا كان أقربــاؤه يعيشــون 

يف مــكان بعيــد جــداً ال ميكنهــم مــن اســتقبالهم للمطــار 
ــرة  ــىل دائ ــة ع ــدأ واقع ــث املب ــن حي ــؤولية م ــت املس فكان
ــودة.  ــم املقص ــم إىل وجهاته ــني نقله ــة تأم ــن ناحي ــرة م الهج
ــا  ــادراً م ــف إذ ن ــع يختل ــىل أرض الواق ــدث ع ــا يح ــنَّ م لك
تتــاح التمويــالت لرتتيــب عمليــة النقــل. ويف هــذه الحــاالت، 
ــني  ــار إىل ح ــة يف املط ــدى الرشط ــز ل ــل يف الحج ــى امُلرحَّ يبق
إتاحــة األمــوال الكافيــة. وال شــك أن إبقــاء امُلرّحــل يف مرافــق 
ــور  ــن األم ــو م ــل ه ــول ب ــري مقب ــر غ ــني أم ــاز املجرم احتج

الالإنســانية واملهينــة لكرامــة العائــد.  

لــون يف بعــض األحيــان يعــادون يف وضــع يــرىث لــه  وكان املرحَّ
ــداء  ــب واالعت ــم للتعذي ــة بســبب تعرضه ــة الطبي ــن الناحي م
لــني مــن  قبــل الرتحيــل ويف أثنائــه. وعندمــا كان مرافقــو املرحَّ
ــخص، مل  ــك الش ــوا ذل ــد عنف ــن ق ــم الذي ــة ه َل ــدول امُلرحِّ ال
يكــن ضبــاط الهجــرة يف أوغنــدا لســوء الحــظ يوبخونهــم عــىل 
ذلــك بــل ال يوجــد أي آليــة متاحــة لتقديــم الشــكاوى لتمكــني 
لــني مــن اإلبــالغ عــن حــاالت تعرضهــم الســتخدام القــوة  املرحَّ
غــري املتناســبة ضدهــم خــالل رحــالت العــودة. واألســوأ مــن 
ــي  ــراد. فف ــؤالء األف ــة له ــة طبي ــود أي عناي ــدم وج ــك ع ذل
إحــدى الحــاالت، لوحــظ عــىل إحــدى املرَّحــالت مــن اململكــة 
ــي  ــاد الت ــبب األصف ــا بس ــا وذراعيه ــورم يف قدميه ــدة ت املتح

نشطاء ومجموعات حقوق اإلنسان يف نيجرييا يحتجون عىل حمالت الرتحيل الربيطانية إىل نيجرييا، يناير/كانون الثاين 2017. 



مخاطر مرحلة ما بعد الرتحيل ورصدها 8 نرشة الهجرة القرسية 854

فرباير/ شباط 2017

ــان  ــت شــفتاها مترضرت ــا بشــدة وإحــكام وكان وضعــت عليه
انتــزع  للــرضب وكان شــعرها قــد  نتيجــة تعرضهــا  أيضــاً 
بالقــوة يف أثنــاء جرهــا وتســليمها إىل موظفــي الهجــرة ثــم إىل 
ــرة  ــؤولو الهج ــِد مس ــني. ومل ُيب ــون الالجئ ــرشوع قان ــوادر م ك
أي احتجــاج أو توبيــخ للمرافقــني الربيطانيــني باملــرة. بــل ُتــرَِك 
ــا  مــرشوع قانــون الالجئــني ليغطــي فواتــري العــالج الطبــي، أمَّ
محــاوالت رفــع الدعــوى القضائيــة ضــد املرافقــني الربيطانيــني 
فلــم تفلــح أبداً.4ومتثــل هــذه املعاملــة التــي يبديهــا مســؤولو 
َلــة واحــدة مــن مجموعــة مــن االنتهــاكات. أمــا  الدولــة امُلرحِّ
عــدم تفاعــل عنــارص الدولــة األوغنديــة ملثــل هــذه الحــاالت 
فيمثــل انتهــاكاً أيضــاً لواجــب الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا 

وحقــوق اإلنســان املناطــة بهــا تجــاه مواطنيهــا. 

إعادة الدمج 
تتســم إعــادة الدمــج يف املجتمــع يف بعــض الحــاالت بالصعوبــة 
ــم األرسي.  ــرون إىل الدع ــن يفتق ــبة مل ــة بالنس ــرية خاص الكب
ــل  ــل أو االندمــاج ب ــدا أي برنامــج لرصــد الرتحي وليــس ألوغن
يبقــى مــرشوع قانــون الالجئــني املنظمــة الوحيــدة التــي 
النفيس-االجتامعــي  والدعــم  القانونيــة  املســاعدات  تقــدم 
يطلبهــا  التــي  املبــارشة  الحاجــات  وتتضمــن  لــني.  للمرحَّ
لــون توفــري مــكان للمكــوث فيــه وأمــوال لتأمــني قوتهــم  املرحَّ
اليومــي، ومســاعدة طبيــة للذيــن أصيبــوا خــالل عمليــة 
ــابقة.  ــة س ــروف طبي ــن ظ ــل م ــون باألص ــن يعان ــة ومل اإلزال
لــني الذيــن يعانــون مــن الصدمــة  كــام أنَّ هنــاك بعــض املرحَّ
النفســية واالكتئــاب اللذيــن قــد ينتــج عنهــام مشــكالت 

ــة.  ــة الالزم ــَق الرعاي ــة إن مل تل ــة العقليَّ ح ــديدة يف الصِّ ش

ويســعى مــرشوع قانــون الالجئــني وبعــض منظــامت املجتمــع 
املــدين يف بلــد الرتحيــل إىل املحافظــة عــىل االتصــال مــع 
األفــراد وتقديــم املســاعدة الرضوريــة لهــم. لكــنَّ نقــص 
ذلــك.  إمكانيــات  مــن  تحــد  األمنيــة  واملخــاوف  املــوارد 
وبالنســبة للناجيــات مــن العنــف الجنــيس وضحايــا التعذيــب، 
ــات  ــة مجموع ــني أنَّ إقام ــون الالجئ ــرشوع قان ــد م ــد وج فق
ــن  ــران وزادت م ــد لألق ــم مفي ــن دع ــرت ع ــد أمث ــم ق الدع
ــا  ــة وتطبيقه ــذه املقارب ــاف ه ــن استكش ــا ميك ــة ورمب اللدون

ــني.  ل ــىل املرحَّ ع

بعــض  يظهرهــا  التــي  األمنيــة  املخــاوف  أيضــاً  وهنــاك 
لــني مجــدداً. ففــي إحــدى الحــاالت، قابــل مــرشوع  املرحَّ
ــن  ــَل م ــن ُرحِّ ــار مم ــراد يف املط ــد األف ــني أح ــون الالجئ قان
اململكــة املتحــدة قبــل شــهر وممــن كان يتوجــه وقتهــا إىل بلــد 
آخــر طالبــاً للجــوء مجــدداً. ومجــرد إبــداء الشــخص إلرادتــه 

ــوء  ــب اللج ــة طل ــاعة عملي ــدداً لبش ــه مج ــض نفس يف تعري
ــروف  ــاً للظ ــرث عمق ــة أك ــود قص ــي وج ــل يعن ــر الرتحي وخط

ــه. ــد عودت ــالده بع ــها يف ب ــي عاش الت

الخامتة
لــني، املســتقبل قاتــم فــور عودتهــم  بالنســبة لكثــري مــن املرحَّ
ــور  ــا ف ــوا له ــي يجــب أن يخضع ــراءات الت ــدا. فاإلج إىل أوغن
وصولهــم تفاقــم مــن هــذا الوضــع. وهنــا، يــأيت مــرشوع 
قانــون الالجئــني يف أوغنــدا ومنظــامت املجتمــع املــدين يف 
دول الرتحيــل لتقــدم بصيــص أمــل لهــم لكــّن الخطــر مــا 
ــوارد  ــف امل ــبب ضع ــل بس ــذا األم ــئ ه ــأن ينطف ــاً ب زال قامئ
وبســبب التهديــدات األمنيــة. باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك 
ــر  ــا لتأخ ــم إم ــا الّدع ــب عنه ــي يغي ــاالت الت ــن الح ــدد م ع
تلقــي املعلومــات عنهــم أو لتأخــر وصــول رحالتهــم ليــاًل 
ــدول  ــع أنَّ ال ــم. وم ــاً عنه ــات نهائي ــود معلوم ــدم وج أو لع
َلــة تقــول إنَّ هــؤالء املرحلــني ليســوا يف خطــر التعذيــب  امُلرحِّ
ــة  ــة الواقعي ــة الالإنســانية، تشــري القصــص والتجرب وال املعامل
إىل غــري ذلــك. بــل هنــاك مــا هــو أســوأ، إذ غالبــاً مــا ال تتابــع 
ــح  ــل وال تتي ــد وراء الرتحي ــام ميت ــة الحــاالت في َل ــدول امُلرحِّ ال
ــري املســاعدة  ــل لتوف ــد الرتحي ــا بع ــة لرصــد م ــدا أي آلي أوغن
لألفــراد الذيــن هــم يف أمــس الحاجــة لهــا. فمامرســة الرتحيــل 
ــة التــي تســتحقها مــن  ــَح العناي ــد مــن أن مُتَن ــه ال ب وتداعيات
ــاكات  ــتمر انته ــم وإال ستس ــتمر واملنتظ ــق املس ــالل التوثي خ

ــوادة.  ــال ه ــال ب ــذا املج ــان يف ه ــوق اإلنس حق
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االتفاق بني االتحاد األورويب وتركيا: ماذا يحدث للعائدين إىل تركيا؟
سيفدا تونابويلو وجيل ألبس

عندما يعود األشخاص إىل تركيا مبوجب االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا يتعرضون لالحتجاز وقد 
يتعرضون لخطر الرتحيل بعد ذلك دون أن يتمكنوا من الوصول إىل العون القانوين والحامية الدولية.

يف الثامــن عــرش مــن مــارس/آذار 2016، صــدر بيــان مشــرتك عــن 
ــيني  ــادة السياس ــاق الق ــن اتف ــن ع ــا أعل ــاد األورويب وتركي االتح
عــىل أن يعــود إىل تركيــا األشــخاص الذيــن عــربوا تركيــا إىل الجــزر 
ــن  ــة، وتضم ــري النظامي ــوات غ ــالل القن ــن خ ــابقاً م ــة س اليوناني
ــي اللجــوء الجــدد عــرب البحــر  ــع وصــول طالب االتفــاق أيضــاً من
أو الــرب مقابــل رفــع رشوط التأشــرية املفروضــة عــىل األتــراك 
ــا املســاعدات  ــح تركي ــل من لدخــول دول االتحــاد األورويب ومقاب
ــاً مــن  ــادة توطــني الســوريني انطالق ــق برنامــج إع ــة وتطبي املالي
لقاعــدة ’شــخص يدخــل‘  تركيــا إىل االتحــاد األورويب )وفقــاً 
ــني  ــن الباحث ــاداً م ــاق انتق ــي االتف ــل ’شــخص يخــرج‘( ولق مقاب
األكادمييــني ومنظــامت حقــوق اإلنســان عــىل أســاس أنَّ االتفاقيــة 
تقــوض مــن حــق الوصــول إىل اإلجــراءات العادلــة والفعالــة 
ــة  ــار املنتقــدون تســاؤالتهم حــول قــدرة االتفاقي للجــوء. كــام أث
عــىل الحــد مــن الهجــرة غــري النظاميــة وشــككوا بهــا.1 وأخــرياً، مل 
ــة رصــد وضــع حقــوق اإلنســان  يــوكل ألي منظمــة مســتقلة َمهمَّ

ــاق.  ــاً لالتف ــن وفق ــراد املعادي لألف

أشخاص يف اليونان تحت خطر الرتحيل 
فيــام يخــص معظــم النــاس يف اليونــان مــن الواقعــني تحــت خطــر 
ــة. ومــن  ــت إجــراءات لجوئهــم معلق ــا زال ــا، م ــل إىل تركي الرتحي
ــة التــي يحملهــا االتفــاق املــربم بــني  ــة الرمزي ــا، رغــم األهمي هن
ــن  ــول التاســع م ــا بحل ــد إىل تركي ــا، مل ُيَع االتحــاد األورويب وتركي
يناير/كانــون الثــاين إال 777 شــخصاً )معظمهــم مــن الرجــال( مــن 
جــزر يونانيــة هــي ليســبوس وتشــايوس وكاوس وســاموس خــالل 
تســعة أشــهر. وكانــت غالبيتهــم مــن الباكســتانيني )404( يتبعهــم 

الجزائريــني )72( ثــمَّ األفغــان )64( فالســوريني )42(.2

وُيســَمح بإعــادة طالبــي اللجــوء مــن اليونــان إىل تركيــا يف أربــع 
ــوء أو  ــب اللج ــوء بطل ــب اللج ــدم طال ــي: إذا مل يتق ــاالت ه ح
ــون  ــخاص املتنقل ــار األش ــان، وإذا اخت ــه يف اليون ــحب طلب إذا س
ــب لجــوء الشــخص  ــض طل ــرر رف ــا وإذا تق ــودة املســاعد به الع
ــباب  ــه‘ ألس ــن قبول ــوء ’ال ميك ــاء اللج ــرر أنَّ ادع ــرياً إذا تق وأخ
شــكلية أي عــىل أســاس أنَّ تركيــا ’بلــد آمــن للجــوء األول‘ )حيــث 
ف بالشــخص عــىل أنــه الجــئ أو حيــث يتمتــع بقــدر كاف  اعــرُتِ
ــا  ــى أّن تركي ــث آمــن‘ )مبعن ــد ثال ــا ’بل ــة( أو أنَّ تركي مــن الحامي
قــادرة عــىل توفــري الحاميــة للشــخص املعــاد(. ومــع أنَّ الســلطات 

اليونانيــة تقــول إنَّ 39 ســورياً عــادوا ’طوعــاً‘ إىل تركيــا وأنَّ 521 
وا عــن رغبتهــم بالتقدم  مــن غــري الســوريني أعيــدوا ألنَّهــم مل ُيعــربِّ
بطلــب اللجــوء )أو ســحبوا طلبهــم(، وّثقــت املفوضيــة الســامية 
لألمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني ومنظمــة العفــو الدوليــة 
ــرية  ــكالت خط ــود مش ــون وج ــون األكادميي ــون والباحث والصحفي
ــان. لكــنَّ  ــة وصــول األشــخاص إىل اللجــوء يف اليون بشــأن إمكاني
ــب  ــول‘ طل ــة قب ــني ’عــدم إمكاني ــك نتيجــة تب ــة تل مــدى قانوني
ــام  ــة. ك ــم اليوناني ــام املحاك ــزاع أم ــل ن ــت مح ــا زال ــوء م اللج
ــه  وثَّقــت منظــامت اللجــوء وحقــوق اإلنســان قاطبــًة حقيقــة أنَّ
ال ينبغــي اعتبــار تركيــا بلــد لجــوء أول آمنــاً وال بلــداً ثالثــاً آمنــاً. 

ونظــراً للقيــود الجغرافيــة التــي وضعتهــا تركيــا عــىل مصادقتهــا 
ــوى  ــرتيك س ــون ال ــر القان ــام 1951، ال يوف ــني لع ــة الالجئ التفاقي
حاميــة مؤقتــة وضعيفــة للســوريني واألفغــان والباكســتانيني 
ــىل أرض  ــة ع ــق بفعالي ــة ال ُتطّب ــك الحامي ــى تل ــة. وحت واألفارق
ــي  ــوق طالب ــا تخفــق يف احــرتام حق ــل يالحــظ أنَّ تركي ــع ب الواق
ــاق  ــني عــىل حــد ســواء.3وقبل التوصــل إىل االتف اللجــوء والالجئ
املــربم بــني االتحــاد األورويب وتركيــا، كانــت منظمــة العفــو الدولية 
ومنظمــة هيومــان رايتــس ووتــش )مراقبــة حقــوق اإلنســان( قــد 
قدمــت دليــاًل إضافيــاً بــأنَّ تركيــا تخــرق مبــدأ اإلعــادة القرسيــة 
إذ إنَّهــا ترّحــل الســوريني إىل ســوريا وتطلــق النــار عــىل الســوريني 
الذيــن أرادوا دخــول البــالد وكانــت تعيــد مئــات طالبــي اللجــوء 
إىل أفغانســتان والعــراق وســوريا دون منحهــم حــق الوصــول إىل 

العــون القانــوين واللجــوء.4 

املسـؤولون  يعمـد  اليونـان،  مـن  العـودة  عمليـات  وخـالل 
الحكوميـون وضبـاط هيئـة االتحـاد األورويب للحـدود الخارجيـة 
)فرونتكـس( إىل مصـادرة الهواتـف املحمولـة للمعاديـن إىل تركيا. 
ويعنـي ذلـك حرمـان املعاديـن مبوجب االتفـاق املربم بـني االتحاد 
األورويب وتركيـا مـن التواصـل مـع العـامل الخارجـي، وهـذا بـدوره 
مـا يحـد مـن متابعـة مـا يحـدث لهم مـن ناحيـة حقوق اإلنسـان 
بعـد عودتهـم. ورغـم الطلبـات التـي قدمتهـا كثـري مـن املنظامت 
غـري الحكوميـة، مل توفـر الحكومـة الرتكيـة أي معلومـات إضافيـة 
مبوجـب  املعاديـن  لألشـخاص  الحاليـني  واملوقـع  الوضـع  حـول 
االتفـاق. وعـىل ضـوء التقاريـر املحـدودة التـي قدمتهـا املفوضية 
السـامية لألمـم املتحدة لشـؤون الالجئني والوفـد الربملاين األورويب 
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الدوليـة  العفـو  ومنظمـة  ووتـش  رايتـس  هيومـان  ومنظمـة 
املنظـامت غـري  األكادمييـة غـريدا هيـك وعـدد مـن  وبالباحثـة 
الحكوميـة يف تركيـا، يتضـح أنَّ العائديـن عانـوا مـن أمـور كثـرية 

منهـا حـق الوصـول إىل مقتنياتهـم قبـل العـودة.5 

غري السـوريني يجربون عىل العودة إىل تركيا
يف حالـة األفـراد املرحلـني مـن غـري السـوريني، تثـار عدة أسـئلة 
إىل  الوصـول  حـق  منحهـم  وعـدم  احتجازهـم  حـول  أولهـا 
القـادم  ترحيلهـم  وثانيهـا  تركيـا،  القانـوين والحاميـة يف  العـون 

)’الثانـوي‘(. 

وضبـاط  الرتكيـة  الرشطـة  تعمـد  تركيـا،  إىل  وصولهـم  ففـور 
إىل  )فرونتكـس(  الخارجيـة  للحـدود  األورويب  االتحـاد  هيئـة 
تحويـل غـري السـوريني إىل مراكـز اإلزالـة الرتكيـة وأهمهـا مركـز 
إزالـة بيهليفانكـوي )50 كـم خـارج املدينـة الرتكيـة الحدوديـة 
كريكالريـيل(. وبعـد اسـتجواب العائديـن حسـب بنـود االتفـاق، 
يـأيت وفـد برملـاين أورويب للتأكـد مـن أن الالجئني املسـَتجَوبني يف 
مركـز بيهليفانكـوي قـد حصلـوا عـىل فرصـة طلـب اللجـوء إمـا 
يف اليونـان أو يف تركيـا6؛ وقـال العائـدون أيضـاً إنَّهـم مل يكونـوا 
يعرفـون مـا الـذي يحدث معهـم وإنَّهـم مل يتلقـوا أي معلومات 

منـذ وصولهـم إىل تركيـا.

ورغـم صعوبـة الوصـول إىل مراكـز اإلزالـة، متكنـت منظمـة غـري 
 Bridging( الشـعوب تدعـى جمعيـة تجسـري  تركيـة  حكوميـة 

Peoples Association( مـن توثيـق ظـروف االحتجـاز يف مركـز 
مل  املحتجزيـن  زنازيـن  أبـواب  إنَّ  بيهليفانكوي.7وقالـت  إزالـة 
ُتفَتـح إال ثـالث مـرات يف اليـوم لفـرتات قصرية السـرتاحة الطعام. 
وبعـد كل اسـرتاحة، كان املحتجـزون مُيَنحـون أقـل مـن نصـف 
سـاعة للتامريـن الرياضيـة قبل إعادتهـم إىل زنازينهم. ويف داخل 
الزنزانـة، مل يكـن املحتجـز قـادراً عـىل الوصـول إىل أي وسـيلة 
اتصـال مـع العـامل الخارجـي، فلـم يكـن هنـاك هاتـف وال تلفـاز 
ـا خـارج الزنازيـن، فكانـت  وال إنرتنـت وال صحـف وال كتـب. أمَّ
وسـائل االتصـال واملعلومـات محـدودة وغالباً ما يقتـر إتاحتها 
عـىل األتـراك دون غريهـم. وباإلضافـة إىل ذلـك، عـاىن العائـدون 
مـن سـوء الطعـام ومـن العزلـة وضعـف الخدمـات الطبيـة. ومبا 
أنَّ هـذا املركـز يخضـع إلدارة رشكـة أهليـة لألمـن، غالبـاً مـا ُمِنع 
املحتجـزون مـن الوصـول إىل السـلطات الرتكية لتقديم شـكواهم 

أو لطلـب املعلومـات. 

وهكـذا، كان الوصـول إىل املحامـني ومـن ثـمَّ للحاميـة يف تركيـا 
شـبه معـدوم إن مل يكـن معدومـاً كليـاً. ووفقاً لغـريدا هيك، كان 
نـة مـن خمسـة طالبـي لجـوء كونغوليـني  هنـاك مجموعـة مكوَّ
لـوا مبوجـب االتفـاق أخربهـم موظفـو اإلزالـة إنَّـه ال  ممـن ُرحِّ
يسـمح لهـم بالتقـدم بطلـب للحاميـة الدوليـة يف تركيـا ألنَّهـم 
تتمكـن  مل   ،2016 أبريل/نيسـان  ومنـذ  أوروبـا.  مـن  لـوا  ُرحِّ
الالجئـني  حقـوق  منظمـة  مثـل  الرتكيـة  الحقوقيـة  املنظـامت 
الرتكيـة، ومولتييس-ديـر وجمعية تجسـري الشـعوب مـن الحصول 
أمـا  العائديـن.  إىل  الوصـول  مـن  جـداً  محـدود  قـدر  عـىل  إال 

أوىل أفواج املعاد إدخالهم إىل تركيا تصل مرفأ ديكييل يف مقاطعة إزمري مبوجب االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا، 4 أبريل/نيسان 2016.
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يتمكنـوا  لـي  العائديـن  أسـامء  يعرفـوا  أن  فينبغـي  املحامـون 
مـن زيارتهـم يف بيهليفانكـوي. ومـن ناحيـة العائديـن، مل تتوافـر 
لديهـم إمكانيـة التواصـل إال مـن خـط هاتـف أريض يف املناطـق 
ـب  املشـرتكة يف مركـز اإلزالـة، لكـنَّ إغـالق الزنازيـن عليهـم صعَّ

الهاتفيـة.  االتصـاالت  عليهـم إجـراء 

ويتمثـل الهـدف الرئيـيس املعلـن من احتجـاز العائديـن الرتتيب 
لوثائـق سـفرهم لغايـات الرتحيـل الالحـق إىل بلدانهـم األصليـة 
وقـد أعيـد حتـى اآلن 417 مـن مجمـوع األفـراد املعاديـن إىل 
تركيـا إىل بلدانهـم األصلية.8ورصـدت غـريدا هيـك أحـد الرجـال 
العاجيـني الذيـن أعيـدوا مـن اليونـان إىل تركيـا يف الرابـع مـن 
إىل سـاحل  تركيـا  مـن  بعدهـا  ـل  ُرحِّ وقـد   2016 أبريل/نيسـان 
تسـجل  اليونـان،  ويف  مايو/أيـار.  مـن  عـرش  التاسـع  يف  العـاج 
اللجـوء  طالبـاً  الرتكيـة  الرشطـة  لـدى  مسـتعار(  )اسـم  يوسـف 
لكّنـه يقـول إنَّ ضبـاط هيئة االتحـاد األورويب للحـدود الخارجية 
)فرونتكـس( صـادروا وثائقـه الثبوتيـة قبيـل ترحيلـه إىل تركيـا، 
وهكـذا كان أوفـر حظـاً مـن غـريه يف الحصـول عـىل معلومـات 
طـرق الحاميـة يف تركيـا )مـن خالل تواصلـه مع باحـث جامعي( 
لـه  السـامح  دون  العـاج  سـاحل  إىل  تركيـا  لتـه  رحَّ ذلـك  ومـع 
باالتصـال باملحامـني وقبـل إصـدار السـلطات الرتكية لقرار بشـأن 

وضعـه كالجـئ. 

شـاب  معـارف  مـن  سـابق،  باكسـتاين  رشطـة  ضابـط  أنَّ  كـام 
ـل وفـق االتفاق، أشـار إىل أنَّ الشـباب ُيحَتجزون يف  باكسـتاين ُرحِّ
باكسـتان بعـد ترحيلهـم مـن تركيـا. واحُتِجَز 16 رجـاًل يف تركيا يف 
22 ديسـمرب/كانون األول 2016 ثـم أطلـق رساحهـم يف 2 ينايـر/
كانـون الثـاين 2017 بعـد دفعهـم غرامـة عـرشة آالف روبية )95 

دوالراً أمريكيـًا( عـن كل واحـد منهـم. 

ويف أعقـاب االتفـاق مـع االتحـاد األورويب، بـدأت تركيـا بتنفيـذ 
بـاب  فتحـت  إذ  الـدول  مـع مختلـف  القبـول  إعـادة  اتفاقـات 
التفـاوض يف هـذا الشـأن مع كل مـن نيجرييا واليمن وباكسـتان. 
ثـم صـودق عـىل اتفاقية إعـادة القبـول الرتكية-الباكسـتانية بعد 
أربعـة أيـام مـن بـدء تنفيـذ االتفـاق املربم بـني االتحـاد األورويب 
وتركيـا. ومـن الجديـر ذكـره أنَّ نصـوص اتفاقيـات إعـادة القبول 
تلـك غـري متاحـة للجمهـور العـام مـا يثـري املخـاوف إزاء غيـاب 
الضامنـات القانونيـة مـن تنفيـذ ’سلسـلة‘ مـن حمـالت اإلعـادة 

لقرسية.  ا

إعادة السوريني  
حتـى اآلن، ُنِقـل السـوريون املعـادون إىل تركيـا إىل أضنـا حيـث 
عـىل  الـرتيك  أوسـامنية  إقليـم  يف  مخيـم جوزيـيش  احُتِجـزوا يف 

مبعـدة 200 كـم مـن حلـب. ومـن الناحيـة الرسـمية، ال يهـدف 
احتجـاز السـوريني إال لغايـات إجـراء التدقيقـات األمنية وتحديد 
هوياتهـم. إالَّ أنَّ العائديـن املحتجزيـن يف دوزيـيش دون إبالغهم 
عـن السـبب وراء طول احتجازهم ودون السـامح لهـم بالحصول 
عـىل العـالج الطبـي الـكايف. ومـع أنَّ السـلطات الرتكيـة وعـدت 
خـالل عمليـة التجنيـد يف اليونـان أنَّهـا سـتوفر لطالبـي اللجـوء 
وأنَّهـا  أيـام  ثالثـة  أو  يومـني  خـالل  الهويـة  وثائـق  السـوريني 
فقـد  تركيـا،  يف  املقيمـة  عائالتهـم  مـع  شـملهم  بلـم  ستسـمح 
احُتِجـز 12 سـورياً )مبـن فيهـم أربعـة أطفـال( تعسـفياً لثالثـة 

أسـابيع فـور وصولهـم إىل تركيـا.9 

الوصـول  دوزيـيش  يف  املحتجزيـن  السـويني  عـىل  َصُعـَب  كـام 
إىل املحامـني وحاميـة اللجـوء املؤقتـة. ورغـم التعديـالت التـي 
أجريـت عـىل لوائـح الحاميـة املؤقتـة الرتكية للسـوريني، أشـارت 
منظمـة العفـو الدوليـة أنَّ بعـض السـوريني املعاديـن إىل تركيـا 
مـن اليونـان ُحرِمـوا مـن حـق الوصـول إىل املحامـني يف تركيـا ومل 
ـر لهـم مـا يكفـي مـن املعلومـات حـول الحاميـة املؤقتـة يف  ُيوفَّ
تركيـا. وبينـام أطلـق رساح هؤالء العائديـن من االحتجـاز ونقلوا 
إىل مـدن أخـرى يف تركيـا بعـد أسـابيع قليلـة، مـا زالـت ظـروف 
االحتجـاز يف دوزيـيش سـيئة للغايـة لدرجـة جعـل أمـاً سـورية 
وأطفالهـا األربعـة يطلبـون العـودة إىل سـوريا بـدالً مـن البقـاء 

يف االحتجـاز. 

رصد العودة
ـد  إضافـة إىل عـودة طالبـي اللجـوء مـن اليونـان إىل تركيـا، مهَّ
االتفـاق املـربم بـني االتحـاد األورويب وتركيـا الطريـق أيضـًا أمـام 
ترحيـل جنسـيات الـدول األخـرى من الـدول األعضـاء يف االتحاد 
األورويب إىل تركيـا. ومـع غيـاب أي منظمـة مسـتقلة ترصـد مـا 
يحـدث، ال يعلـم صانعـو السياسـات كثـرياً عـام يحـدث للنـاس 
ومـن  بهـا.  واملسـاعد  القرسيـة  العـودة  برامـج  تطبيـق  بعـد 
مـن  أربعـة مـن خمسـة  أنَّ  املثـال  الجديـر ذكـره عـىل سـبيل 
لهـم االتحـاد  طالبـي اللجـوء الكونغوليـني املرصوديـن ممـن رحَّ
األورويب إىل تركيـا يف الرابـع مـن أبريل/نيسـان 2016 متكنـوا من 
العـودة مجـدداً إىل االتحـاد األورويب. وبغيـاب حـق الوصـول إىل 
العمـل ووضـع الحاميـة الدائـم يف تركيـا، تصبـح هاتني الشـابات 
وهـؤالء الرجـال يف خطـر يهـدد حياتهـم جـرَّاء عبورهـم لبحـر 
إيجـة. ومثـل هـذه األدلـة تثـري التسـاؤالت حـول بعض األسـباب 
املوجبـة التـي بنـي االتفـاق املـربم بـني االتحـاد األورويب وتركيـا 
أن  املسـتقلة  اإلنسـان  حقـوق  ملنظـامت  ميكـن  وهنـا،  عليهـا. 
متـارس دورهـا الرقـايب عـىل مرحلـة مـا بعـد الرتحيل للمسـاعدة 
يف تقييـم دور العـودة القرسيـة أو املسـاعد بهـا ضمن سياسـات 

الهجـرة األوروبيـة.   
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 Msevdatunaboylu@hotmail.com سيفدا تونابويلو 
www.upf.edu طالبة ماجستري، جامعة بومبي فابرا 

 m.j.alpes@gmail.com جيل ألبس 
باحثة يف مرحلة ما بعد الدكتوراه، جامعة فراي، أمسرتدام
www.vu.nl؛ بروفيسورة زائرة، معهد األبحاث الدولية، 

 )CERI Sciences Po Paris( ساينسز بو باريس
www.sciencespo.fr/en

املصادر املقتبس منها واملذكورة يف الحوايش الختامية هي أيضاً 
مصادر لألدلة األخرى املقدمة يف هذه املقالة. 

1.  دي بارتولوميو إيه )أبريل/نيسان 2016(أفعال أزمة الهجرة يف االتحاد األورويب بالرتكيز 
عىل االتفاق املربم بني االتحاد األورويب وتركيا، مركز سياسات الهجرة

http://bit.ly/MPCApril2016
سبيجكريبوير )سبتمرب/أيلول 2016( التحقق من الحقائق: هل سيتمكن االتفاق املربم بني 

االتحاد األورويب وتركيا من تخفيض عدد املهاجرين ومن حاالت الوفاة عىل الحدود؟
 http://bit.ly/SpijkerboerSept2016 

)EU Migration Crisis Actions with a focus on the EU-TR agreement(
 )Fact Check: Did the EU-Turkey Deal Bring Down the Number of

Migrants and of Border Deaths(
 www.astynomia.gr/newsite.php?&lang= 2.  حسب بيانات موقع الرشطة اليوناين
3.  منظمة العفو الدولية، تركيا: إطالق رساح الجئني سوريني من االحتجاز، 26 مايو/أيار 

www.amnesty.org/en/documents/eur44/4124/2016/en/
;2016 كينغسيل ب وعبد اللطيف إيه ’سوريون يعادون إىل تركيا مبوجب االتفاق املربم 

بني االتحاد األورويب وتركيا‘ دون منحهم حق الوصول إىل املحامني«، 16 مايو/أيار 2016. 
)التقرير متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية(

  http://bit.ly/Guardian-160516
)Syrian Refugees Released From Detention(

)Syrians returned to Turkey under EU deal have had no access to lawyers(

4.  إيه آي )2015( يف حراسة حدود االتحاد األورويب: االحتجاز غري القانوين لالجئني 
www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en وترحيلهم من تركيا
منظمة هيومان رايتس ووتش )مراقبة حقوق اإلنسان(، ’ تركيا تعيد السوريني عند 

 الحدود‘، 23 نوفمرب/ترشين الثاين 2015 
 www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border

  www.hrw.org/ar/news/2015/11/23/283649
 )Europe‘s Gatekeeper: Unlawful Detention and Deportations of Refugees

from Turkey(
)Turkey: Syrians Pushed Back at the Border(

5.  غريدا هيك، 19 يونيو/حزيران 2016 
 http://bit.ly/Heck190616

6.  تقرير اليسار االتحادي األورويب/اتحاد الخرض النوردي حول الوفد إىل تركيا، 2-4 مايو/
أيار 2016 

  http://bit.ly/GUE-NGLreport
7.  انظر الحاشية رقم 9 باإلضافة إىل النرشة الصحفية الصادرة عن جمعية تجسري 

 الشعوب حول مركز إزالة بيهليفانكوي، 4 مايو/أيار 2016 
 www.halklarinkoprusu.org/en/

8.  املفوضية األوروبية )8 ديسمرب/كانون األول 2016( التقرير الرابع حول التقدم املحرز 
يف تنفيذ البيان األورويب-الرتيك، ص 

 http://bit.ly/AI-Turkey190516
)Fourth Report on the Progress made in the implementation of the EU-

Turkey Statement(
9.  منظمة العفو الدولية تركيا: السوريون املعادون من اليونان، احتجاز تعسفي، 19 مايو 

 2016 
www.amnesty.org/download/Documents/EUR4440712016ENGLISH.pdf

)Turkey: Syrians returned from Greece, arbitrarily detained(

حيل موارد مرحلة ما بعد الرتَّ
 www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring شبكات عمل رصد مرحلة ما بعد الرتحيل

لهذا املرشوع ثالثة أهداف رئيسية هي: حامية ومساعدة طالبي اللجوء الذين ُرِفَضت طلباتهم بعد الرتحيل وتوثيق انتهاكات 
حقوق اإلنسان التي تحدث بعد الرتحيل واإلبالغ عنها واستخدام التقارير بتلك االنتهاكات كوسيلة للضغط عىل حكومات 

لني ومساعدتهم من خالل توفري  البلدان املستضيفة لتغيري سياسات اللجوء الخاصة بها. كام يسعى املرشوع إىل حامية املرحَّ
االتصال ببني املحامني واملنظامت غري الحكومية يف بلدان الرتحيل باملنظامت يف البلدان األصلية. ويوفر دليل الشبكة عىل 

اإلنرتنت تفاصيل االتصال. فإذا كنت ترغب أنت أو منظمتك يف إدراج اسمك يف الدليل، يرجى التواصل معنا من خالل الربيد 
ل.  اإللكرتوين alessandra.dicataldo@gmail.com مع رضورة توفري موجز لنوع الدعم الذي ميكن أن تقدمه للُمرحَّ

http://postdeportation.org  مرشوع املعلومات العاملية للرتحيل

يجمع مرشوع املعلومات العاملية للرتحيل )القائم يف مركز جامعة بوسطن لحقوق اإلنسان والعدالة الدولية( البيانات واألبحاث 
لني واملطرودين وعائالتهم ويتيح الوصول إىل تلك املعلومات. وتشتمل املوارد  املتعلقة بالتحديات التي يواجهها األشخاص امُلرحَّ
األبحاث األكادميية من مختلف الكليات والتخصصات )الحقوق والعلوم االجتامعية وعلم النفس، إلخ( والتقارير التي تصدرها 
حكومات الدول،  واملنظامت غري الحكومية، واملنظامت العابرة للحكومات ووسائل اإلعالم.  لتقديم األوراق والتقارير من أجل 

 pdhrp@bc.edu   عىل موقعنا اإللكرتوين. ُيرَجى إرسال أي تعليقات عىل Info إدراجها، ُيرَجى الضغط عىل تبويب

fmr@qeh.ox.ac.uk • www.fmreview.org
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