
تحدیثات من برنامج تحالف االحتجاز الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا
كتابة أمیرة مركوس ، المنسقة اإلقلیمیة لتحالف االحتجاز الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا

قضایاحولالیونیسفمعاإلنترنتعبرمشترًكاتدریًباالدولياالحتجازتحالفأجري،2022مارسفي
احتجاز األطفال المھاجرین في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا ، بما في ذلك التحدیات واإلمكانیات إلنھائھا.
كانت ھذه ھي األولى في سلسلة من التدریبات التي تھدف إلى دعم منظمات المجتمع المدني والمجتمع في المنطقة.

سیقوم تحالف االحتجاز الدولي بتنسیق المزید من فرص بناء القدرات في الموضوعات ذات الصلة ؛ ابق على
یقوم بالتسجیل!لتكون أول منتویتروفیس بوكاتصال وتابع صفحتنا على

البحث والتوعیة حول احتجاز المھاجرین

ھذا العام ،عمل تحالف االحتجاز الدولي بشكل مكثف مع الیونیسف وبدعم من مؤسسة روبرت بوش لتمویل بحث
وشمالاألوسطالشرقمنطقةعبردولة11فيالمھاجریناألطفالباحتجازالمتعلقةوالتشریعاتالممارساتعن

إفریقیا. من خالل ھذه العملیة ، حددنا الممارسات الواعدة إلنھاء احتجاز األطفال المھاجرین وتوفیر بدائل
األوسطالشرقمنطقةفيالواعدةالممارساتبعضعرضبالفعلتمتقریر.فيھذاوسننشر،)ATD(لالحتجاز

ممارسات واعدة لتقلیلوشمال إفریقیا في أحدث تقریر عالمي صادر عن تحالف االحتجاز الدولي، وھو متاح ھنا:
وإنھاء احتجاز المھاجرین.

الدولياالحتجازلتحالفالتابعإفریقیاوشمالاألوسطالشرقلمنطقةاإلقلیميالبرنامجبدأ،2022یونیوفي
حملة على وسائل التواصل االجتماعي تھدف إلى مشاركة معلومات حول احتجاز المھاجرین والممارسات الواعدة

لتبقىالتویتروالفیس بوكنحو إنھاء احتجاز المھاجرین في المنطقة وعلى الصعید العالمي. تابع صفحتنا على
على اطالع دائم من خالل منشوراتنا األسبوعیة باللغتین اإلنجلیزیة والعربیة.
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https://www.facebook.com/IDCMENARegion/posts/126732666534569
https://m.facebook.com/IDCMENARegion
https://twitter.com/IDC_MENA
https://idcoalition.org/publication/gaining-ground-promising-practice-to-reduce-end-immigration-detention/
https://idcoalition.org/publication/gaining-ground-promising-practice-to-reduce-end-immigration-detention/
https://m.facebook.com/IDCMENARegion
https://twitter.com/IDC_MENA


الدمج والتعاون مع القادة ذوي الخبرة الحیة في االحتجاز

،العالممنمختلفةأجزاءفيمنظماتستمنائتالفعنعبارة)RRLI(الالجئینلقیادةالمواردتوفیرمبادرة
وبعضھا أعضاء مع تحالف االحتجاز الدولي. تركز المبادرة على تعزیز قیادة المبادرات التي یقودھا الالجئون

)RLIs(نشرت،2022یونیوفيالالجئین.وحقوقالعالمیةالھجرةمجالفيRRLIاألمممفوضیةإلىرسالة
وتطویر،التمویل"تدفقاتمنRLIsلـالمستمراالستبعادبشأنمخاوفھاإلىتشیرالالجئینلشؤونالمتحدة

االستراتیجیة وعملیات صنع القرار" ، بما في ذلك ، عدم قدرة قادة الالجئین على الحصول على تأشیرات لحضور
االجتماعات والمشاورات السنویة للمفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین والمنظمات غیر الحكومیة،

مساعدةفيللمفوضیةاالستثنائيبالعملRRLIتعترف،الرسالةفيالتشاور".عملیةمناستبعادھاوبالتالي
الالجئین ، لكنھا تدعو إلى التغییر في الجوانب الرئیسیة ، مثل إشراك قادة الالجئین في صنع القرار. باإلضافة إلى

ذلك ، كانت ھناك دعوة من نشطاء للمطالبة بأن یكون الرئیس المقبل للمفوضیة قد عاش تجربة اللجوء، كما ھو
.ھنامذكور في مقال

معاالجتماعاتمنالالجئینقادةاستبعادیتم،مصرمثل،البلدانمنالعدیدفيأنھإلىRRLIوأشارت
المفوضیة وعملیات صنع القرار ، حیث أعربت المفوضیة عن مخاوفھا بشأن تضارب المصالح. كما دعت

RRLIحیثالمركز.فيالالجئینوقادةالقسريالنزوحتجربةمنیعانونالذیناألشخاصوضعإلىالمفوضیة
یشارك تحالف االحتجاز الدولي ھذه المخاوف ویدعوا للحاجة إلى وضع قادة الالجئین من ذوي الخبرة الحیة في

المركز، لیس فقط من خالل التشاور ، ولكن االعتراف بالقیادة والمعرفة المتخصصة الالزمة لتشكیل قرارات
السیاسات التي تؤثر بشكل مباشر على حیاتھم ومستقبل مجتمعاتھم.

المداھمات واالعتقاالت

محفوًفا بالمخاطر. ال یزال األشخاصلیبیاوالالجئین في، ال یزال وضع المھاجرینمدونتنابعد آخر تحدیث على
بعثة األمم المتحدة المستقلةواألسر یتعرضون لالحتجاز التعسفي المستمر وانتھاكات حقوق اإلنسان ، كما أفادت

مجلسقرارعلىاستنادا،2022أبریلفي،ذلكإلىباإلضافة.2022یونیوفيلیبیابشأنالحقائقلتقصي
والعشرینالثالثتقریرھافيالدولیةالجنائیةالمحكمةأشارت)،2011(1970رقمالمتحدةلألممالتابعاألمن

إلى أن المھاجرین والالجئین في لیبیا تعرضوا لالحتجاز التعسفي والقتل غیر القانوني واالختفاء القسري وغیرھا
من االنتھاكات التي قد تشكل جرائم ضد اإلنسانیة وجرائم حرب. عالوة على ذلك ، تستمر المداھمات على منازل

،زوارةفيالمھاجرینمجتمعاتعلىمداھماتالسلطاتشنت،2022أبریلفيومجتمعاتھم.المھاجرین
.شخص300حواليواعتقلت

ألغراض احتجاز المھاجرین ، والذي كان قداستخدام مركز الوردیة غیر الرسميتونساستأنفت السلطات في
حقوقیةمنظمة28دعت،2022مایوفي،ذلكعلىردا.2020عامفيالمحكمةمنبأمرالسابقفيأغلق

المركز لكونھ مركز غیر رسمي الحتجازالسلطات إلى التوقف عن استخدام ھذاومنظمات مجتمع مدني
المھاجرین ، حیث ال یوجد أساس قانوني الستخدامھ ، وھناك العدید من المخاوف المبلغ عنھا بشأن الظروف التي

یعیشھا المھاجرون والالجئون المحتجزین فیھ.
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https://www.refugeeslead.org/who-we-are
https://www.refugeeslead.org/unhcr-open-letter
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2022/06/27/Call-for-next-head-of-UNHCR-to-be-a-refugee
https://idcoalition.org/news/updates-from-idcs-mena-regional-programme/
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/libya/index
https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/libya/index
https://icc-cpi.int/sites/default/files/2022-04/2022-04-28-otp-report-unsc-libya-eng.pdf
https://euromedrights.org/migrants-and-refugees-in-libya/
https://ftdes.net/ar/une-decision-sans-precedent-en-tunisie-le-tribunal-administratif-suspend-la-detention-de-22-migrants-detenus-arbitrairement-au-centre-daccueil-et-dorientation-el-ouardia/
https://ftdes.net/ar/une-decision-sans-precedent-en-tunisie-le-tribunal-administratif-suspend-la-detention-de-22-migrants-detenus-arbitrairement-au-centre-daccueil-et-dorientation-el-ouardia/
https://asf.be/wp-content/uploads/2022/05/CP-27_05_22-Le-centre-El-Ouardia.pdf
https://asf.be/wp-content/uploads/2022/05/CP-27_05_22-Le-centre-El-Ouardia.pdf


عملیةفيأفراد10منیقربمایونیوفياحتجزتالسلطاتأنسًراالدولياالحتجازلتحالفأفید،مصرفي
مداھمة واعتقال للمھاجرین لعدم وجود تصاریح إقامة ساریة ، بغض النظر عن وضعھم القانوني لدى المفوضیة

السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین. في حین أن المسجلین لدى المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون
الالجئین غالًبا ما یتم إطالق سراحھم في غضون أسبوع ، إال أن األشخاص الذین یطلبون اللجوء غیر المسجلین

والذین ما زالوا ینتظرون موعد تسجیلھم معرضون لخطر االحتجاز أو الترحیل إلى أجل غیر مسمى.

الضوابط الحدودیة وعملیات اإلعادة

.لیبیااستمرت عملیات اعتراض األشخاص الذین حاولوا عبور البحر األبیض المتوسط إلى أوروبا وإعادتھم إلى
عامفيلجوءوطالبومھاجًراالجًئا5،696مجموعھماوأعادتالسلطاتاعترضت،مایومناعتباًرا
جثث109علىالعثوروتم،المفقودینعدادفيشخًصا453عناإلبالغتمأنھ،القلقیثیرومما.2022

خالل ھذه الفترة أیًضا.

غیر النظامیة إلى أوروبا ، واصلت السلطات اعتقال، في إطار جھود الحكومة للحد من الھجرةتونسوبالمثل في
السلطاتاعتقلت،2022أبریلفيقانونیة.وثائقدونتونسمنالخروجیحاولونالذینوالالجئینالمھاجرین
حیثصفاقس.سواحلقبالةالبحرعبورمنمنعھمبعدمختلفةأفریقیةدولمنوالجئامھاجرا155واحتجزت

.آخرین98إنقاذوتم،شخًصا20مقتلإلىأدىمما،الساحلمغادرةفينجحتقواربعدةانقلبت

ملیلةجیبإلىالمغربیةالحدودمنمھاجر2000إلى1300حواليعبر،المغربفي2022یونیوفي
الدولیةالجھاتدعتوقدشخًصا.23مقتلعنأسفرالذيوالضرببالقوةقوبلواثم،إسبانیاإلىللوصول

الفاعلة في مجال حقوق اإلنسان إلى إجراء تحقیقات فوریة في ھذا الحادث والمحاسبة على عملیات القتل ھذه.
مستقل ونزیھ قادر على تحدید ما حدث ومن یتحملأن ھذا "یتطلب إجراء تحقیقھیومن رایتس ووتشوأضافت

مسؤولیة ھذه الخسائر في األرواح". یأتي ذلك في أعقاب قیام إسبانیا بتعھدات خارجیة متواصلة لمراقبة الحدود
مع المغرب ، على الرغم من االنتھاكات والمخاوف المتعلقة باإلدارة المغربیة. على الرغم من المخاوف وأكثر من

جددحیثیولیوفيوالحًقا2022أبریلفيأكبربشكلاالتفاقیةھذهتعزیزتم،الدبلوماسیةالتوتراتمنعام
البلدین التزامات التعاون في مجال الھجرة.

یساور تحالف االحتجاز الدولي قلق عمیق إزاء استمرار الخسائر في األرواح واالختفاء القسري لألشخاص على
ھذه الحدود. آلیات الردع التي تستخدمھا دول شمال إفریقیا وأوروبا تنتھك المعاییر الدولیة لحقوق اإلنسان ، والتي

التزمت بھا معظم الدول. یحث تحالف االحتجاز الدولي الدول على ضمان حمایة وسالمة وحریة األشخاص
المھاجرین ، دون تجریمھم على أساس وضعھم كمھاجرین.

مع استمرار مراقبة تحالف االحتجاز الدولي اتجاھات احتجاز المھاجرین في جمیع أنحاء منطقة الشرق األوسط
وشمال إفریقیا ، نھدف إلى زیادة الوعي حول الحقائق والتحدیات الحالیة ، وكذلك تسلیط الضوء على خطورة

وضع وتجارب المھاجرین والالجئین وطالبي اللجوء في المنطقة. كما ھو الحال دائًما ، نعتقد أن ھناك حاجة ملحة
إنھاءإلىالحكوماتوندعو،المتنقلینلألشخاصالكرامةتوفر)ATD(لالحتجازمجتمعیةبدائلإلیجاد

ممارسات احتجاز المھاجرین والسماح بتنفیذ البدائل القائمة على الحقوق. نؤمن بأن ھناك بدائل.
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https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-update-libya-17-may-2022-enar#:~:text=So%20far%20in%202022%2C%20453,109%20bodies%20have%20been%20recovered.&text=UNHCR%2C%20with%20partners%2C%20continues%20to,vulnerable%20asylum%20seekers%20and%20refugees.
https://www.trtworld.com/africa/more-than-150-migrants-detained-after-tunisia-boat-disasters-56621
https://www.reuters.com/world/africa/death-toll-migrant-boats-disaster-off-tunisia-rises-20-2022-04-25/
https://euromedrights.org/migrants-and-refugees-in-tunisia/#:~:text=On%2021st%20of%20November,first%20nine%20months%20in%202021.
https://www.hrw.org/news/2022/06/29/morocco/spain-horrific-migrant-deaths-melilla-border
https://www.hrw.org/news/2022/06/29/morocco/spain-horrific-migrant-deaths-melilla-border
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4388


یعملونالذینإفریقیاوشمالاألوسطالشرقمنطقةفيشركاءهالدولياالحتجازتحالفأشرك،2022مایوفي
. حیث یشارك أعضائنا في حوارات حول القضایا الناشئةلینضموا إلینا كأعضاءعلى قضایا احتجاز المھاجرین

والمھمة المتعلقة باحتجاز المھاجرین في السیاقات الوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة. وتوفر عضویة تحالف االحتجاز
الدولي فرًصا لتبادل األفكار وتطویر استراتیجیات تعاونیة للتأثیر على قانون وسیاسة وممارسات احتجاز الھجرة
في جمیع أنحاء العالم. إذا كنت مھتًما بعضویتنا أو للمزید من المعلومات حول برنامجنا اإلقلیمي لمنطقة الشرق

mena@idcoalition.orgبـ:االتصالفیرجى،إفریقیاوشمالاألوسط
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https://idcoalition.org/join-idc/
mailto:mena@idcoalition.org

