
تحدیثات برنامج تحالف االحتجاز الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

كتابة أمیرة مركوس ، المنسقة اإلقلیمیة لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

الصفحةھذهستتضمن!إفریقیاوشمالاألوسطالشرقلمنطقةبوكالفیسعلىالتحالفصفحةأطلقنا،2021دیسمبرفي
تحدیثات منتظمة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة ، وسنقوم أیًضا بتنسیق مجموعة خاصة على الفیس بوك ألعضاء التحالف

بالمنطقة ، لتعزیز المشاركة المستمرة بین أعضائنا وتعزیز التواصل والتعاون.

ھذاسیركزمارس.17یومالیونیسفمعتنظیمھفينشاركاإلنترنتعبرجدیدتدریبعنالتحالفأعلن،2022فبرایرفي
التدریب على دعم مبادرات ومجموعات المجتمع المدني لتعزیز قدراتھم وبناء شبكة من الجھات الفاعلة التي تعمل على

القضایا المتعلقة بإنھاء احتجاز المھاجرین األطفال في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا.

یقوم تحالف االحتجاز الدولي بإجراء بحث مع الیونیسف بمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا حول الوضع الحالي الحتجاز
المھاجرین والتشریعات والممارسات ذات الصلة في المنطقة ، وخاصة فیما یتعلق باألطفال. باإلضافة إلى تحدید فرص تنفیذ

والذي،2022مایوفيالدوليالھجرةمراجعةمنتدىإعالمھوالبحثھذامنالغرض).ATD(المجتمعیةاالحتجازبدائل
یعمل كمنصة عالمیة حكومیة دولیة أساسیة لمناقشة ومشاركة التقدم المحرز في تنفیذ جمیع جوانب المیثاق العالمي للھجرة.

احتجاجات الالجئین والحشد عبر اإلنترنت

األمملمفوضیةتابعمبنىأمامألشھراحتجاجھمبعداحتجزواوبلیبیاطرابلسفيومھاجرالجئ600علىقُبضینایر،في
المتحدة لشؤون الالجئین. كانوا یطالبون باألمن والحمایة ، وكذلك یسعون إلعادة التوطین خارج البالد. اقرأ المزید عن ھذه

اإلنجلیزیة والعربیة.باللغتینماذا یحدث في طرابلس؟التطورات في منشور مدونتنا:

تابعمبنىأمامالالجئونكانحیث،2020عامفيمصرفيالسابقةالالجئیناحتجاجاتمعلیبیافيالقضایاتتشابھ
للمفوضیة یطالبون بالعدالة بعد مقتل طفل الجئ. تم كذلك احتجاز المتظاھرین ، حیث كان معظمھم من السودان. وفي اآلونة

إعادةذلكفيبما،الالزمةالحمایةبمساعداتوالمطالبةاالحتجاجأیًضاتونسفيالالجئونبدأ،2022فبرایرفياألخیرة
التوطین  بأوروبا.

تعكس ھذه األمثلة الحاجة المتزایدة آللیات مناسبة لالستماع وفھم اھتمامات وتحدیات الالجئین والمھاجرین ، والنظر في ما ھو
مطلوب خارج األنظمة الحالیة المعمول بھا. باإلضافة إلى ذلك ، بدأت مجتمعات المھاجرین والالجئین في استخدام وسائل

التواصل االجتماعي للوصول إلى ناس أوسع على الصعید الدولي ، باستخدام الھاشتاقات مثل

#EVACUATErefugeesTUNISIA4yearsisENOUGHو#EvacuateRefugeesFromLibya.

تتخذ المجتمعات المتأثرة ھذه اإلجراءات لرفع أصواتھا ولیتم االستماع إلیھا ، ولمناشدة النشطاء والمنظمات والحركات
االجتماعیة خارج حدود البلدان التي یشعرون أنھم محاصرون فیھا. عالوة على ذلك ، تتزاید المبادرات التي یقودھا الالجئون

في المنطقة لتغطیة الفجوات في المساعدة الیومیة ، مثل حملة جمع التبرعات عبر اإلنترنت التي أطلقتھا مجتمعات الالجئین في
قطعواوقد،یوروألف15جمعھوالھدفاألساسیة.احتیاجاتھملتغطیةوالمھاجرینالالجئینلدعم)GoFundMe(لیبیا

بالفعل ثلثي الطریق!.
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https://m.facebook.com/100162989191537/
https://www.facebook.com/IDCMENARegion/posts/126732666534569
https://migrationnetwork.un.org/international-migration-review-forum-2022
https://idcoalition.org/news/whats-happening-in-tripoli/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/11/egypt-protests-by-sudanese-migrants-and-refugees-over-brutal-killing-of-a-child-met-with-violence-and-arrests/
https://twitter.com/alarm_phone/status/1492575140084957187
https://www.gofundme.com/f/solidarityrefugeesinlibya?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsApp


تستمر االتفاقیات لمنع وصول المھاجرین إلى أوروبا

12,000حالًیایوجد،االحتجازمراكزداخلعنھاالمبلغاإلنسانلحقوقالجسیمةاالنتھاكاتمنالرغمعلى،لیبیافي
معسنوات5لمدةاتفاقھا،األوروبياالتحادمنبدعم،إیطالیاتواصلحیثالمھاجرین.احتجازمراكزفيوالجئمھاجر

وإعادةباعتراضلھمیسمحمما،اللیبيالسواحللخفرالدعمتوفرطریقھاوعن،2017عامفيتوقیعھاتمالتيلیبیا.
المتحدة الألممالمھاجرین الذین حاولوا عبور البحر األبیض المتوسط   إلى أوروبا. على الرغم من استمرار االتفاقیة ، إال أن ا

، معلنة أن "لیبیا لیست میناًء آمًنا إلنزال الالجئین والمھاجرین".لمثل ھذه االتفاقیاتتزال على دعوتھا للتعلیق الكامل

بشأنمخاوفأثارت بعض المنظماتالدول األوروبیة. ومع ذلك ،، لم یتم اإلعالن عن االتفاقیات معتونسفي دول مثل
مقترحات لمزید من التعاون بین تونس وبعض الدول األوروبیة ، في ضوء زیادة الھجرة من البالد في السنوات القلیلة

إیطالیا.منتونسي5,000ترحیلتم،اآلنحتىالماضیة.

لقد تركت مثل ھذه القیود األشخاص المتنقلین أمام خیارات محدودة لطلب الحمایة الدولیة وإلیجاد فرص اقتصادیة أفضل
لتوفیر السالمة واالستقرار والرفاھیة ألحبائھم وعائالتھم. دفعت ھذه المآزق الصعبة مجتمعات المھاجرین إلى التحدث علًنا عن

ولیبیاإیطالیاضدقضیةنیجیریامنمھاجرتینرفعت،2022ینایرفي،ذلكإلىباإلضافةأعاله.موضحھوكما،ظروفھم
أمام لجنة األمم المتحدة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة (سیداو). حیث تشیر قضیتھم إلى أن إیطالیا ولیبیا فشال في
التقید بالتزاماتھما الدولیة بحمایة حقوق المرأة فیما یتعلق بالمھاجرتین، الذین ھم أیًضا ضحایا االتجار بالبشر. ویقال أن

تحدیثات ھذه القضیة ستأتي في األشھر القلیلة المقبلة.

عملیات الترحیل واإلجالء والعودة

اللجوء لدیھم قدرة محدودة على الوصول إلى مفوضیة األمم، األشخاص المحتجزون غیر المسجلین الذین یطلبونمصرفي
الظروفعن2021عامفيووتشرایتسھیومنأفادتالقانونیة.المساعدةأواللجوءإجراءاتأوالالجئینلشؤونالمتحدة
بترحیلمصرقامت،2021عامنھایةبحلولأطفال.بینھم،احتجازھمتمالذیناإلریترییناللجوءطالبيمنلتسعةالسیئة

مخاطروعائالتھماألشخاصھؤالءیواجھ،إریتریاإلىالعودةعندوأطفال.بالغونبینھم،اللجوءیطلبونكانواإریترًیا24
جسیمة بالتعرض لالعتقال التعسفي والتعذیب من قبل الحكومة الحاكمة.

ممامراتبثالثأكبرالعددھذاكان.لیبیاإلىوالجئاًمھاجرا30,990ًوأعاداللیبيالسواحلخفراعترض،2021عامفي
بوسائلالبالدمغادرةحاولواشخص12,000منأكثرعلىالقبضالشرطةألقت،المغربفيأما.2020عامفيعلیھكان

غیر نظامیة. من المحتمل أن یكون ھذا مرتبًطا باتفاق مع االتحاد األوروبي لمنع الوصول إلى أوروبا، كما ھو موضح في
والمغربلیبیامعالتعاونلتعزیزمقترحاتالتقریرھذاتضمن.2021عامفياألوروبیةالمفوضیةقبلمنُمسربتقریر

كجزء من اتفاقیة االتحاد األوروبي الجدیدة بشأن الھجرة واللجوء. .

الحدودإلىاآلالفوصلأنبعدوذلك،2021نوفمبرمنذأوروبامنشخص4,000العراقأعادت،ذلكإلىباإلضافة
بین روسیا البیضاء وبولندا بحًثا عن األمان واللجوء في وقت سابق من العام. ورحب االتحاد األوروبي بعودة العراقیین إلى

بالدھم ، حیث اعتبروه "تعاوًنا جیًدا" في إدارة األزمة على حدودھم.

المضي قدما
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https://apnews.com/article/business-middle-east-africa-libya-united-nations-fe2964af7b29d028db13a93c5b60803c
https://apnews.com/article/business-middle-east-africa-libya-united-nations-fe2964af7b29d028db13a93c5b60803c
https://www.msf.org/italy-libya-agreement-five-years-eu-sponsored-abuse-libya-and-central-mediterranean
https://www.msf.org/italy-libya-agreement-five-years-eu-sponsored-abuse-libya-and-central-mediterranean
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/libya-eu-conditions-remain-hellish-as-eu-marks-5-years-of-cooperation-agreements/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/01/libya-eu-conditions-remain-hellish-as-eu-marks-5-years-of-cooperation-agreements/
https://www.infomigrants.net/en/post/36464/tunisia-fear-for-acceleration-repatriations-from-france--ngo
https://www.infomigrants.net/en/post/37752/exploitation-and-enslavement-two-nigerian-migrants-take-rights-case-to-un-committee?ref=tw
https://www.hrw.org/news/2022/01/27/egypt-forced-returns-eritrean-asylum-seekers
https://apnews.com/article/business-middle-east-africa-libya-united-nations-fe2964af7b29d028db13a93c5b60803c
https://www.infomigrants.net/en/post/37338/over-12000-migrants-intercepted-in-morocco-in-2021
https://euobserver.com/migration/153360
https://euobserver.com/migration/153360
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/210120221


تخلق تعقیدات تجربة الھجرة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ، فضالً عن العالقات و الدینامیكیات السیاسیة الموجودة
م مجتمعات المھاجرین كنھج افتراضي ، مما یزید من بین الدول في كل من أوروبا والشرق األوسط وشمال إفریقیا ، بیئة ُتجرِّ
نقاط الضعف والمخاطر التي یواجھھا الناس في حالة تنقل. حیث یعتبر احتجاز المھاجرین قضیة أساسیة في نھج التجریم ھذا ،
فیھدف تحالف االحتجاز الدولي إلى مواصلة تعزیز برنامج الشرق األوسط وشمال إفریقیا من أجل بناء قدرات المجتمع المدني

والشبكات ومبادرات المناصرة لضمان أن تكون حقوق اإلنسان والكرامة في مقدمة تجربة المھاجرین والالجئین في المنطقة.

لمزید من المعلومات حول برنامج تحالف االحتجاز الدولي في الشرق األوسط وشمال إفریقیا ، یرجى التواصل على
mena@idcoalition.org
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