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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

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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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 
يتمكنـوا  لـيك  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 
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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.   

 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(
2.  حسب بيانات موقع الرشطة اليوناين

 www.astynomia.gr/newsite.php?&lang=

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
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