مستجدات البرنامج اإلقليمي لتحالف االحتجاز الدولي ( )IDCلمنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا

كتابة أسماء نعيري ،موظفة برنامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وأميرة مركوس ،المنسقة اإلقليمية لمنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتحالف االحتجاز الدولي

تحدثت أميرة مركوس ،المنسقة اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتحالف االحتجاز الدولي ،مؤخرً ا
في الدورة السابعة من المدرسة الصيفية للهجرة في تونس ،التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة في تونس بالتعاون
مع المعهد الوطني للشغل والدراسات االجتماعية ( )INTESفي سبتمبر  .2022كان موضوع المنتدى هو "األطفال
والهجرة" ،وقدم تحالف االحتجاز الدولي لمحة عامة شاملة عن خيارات الرعاية البديلة لألطفال المهاجرين ،وقدمت
عدة أمثلة عن بدائل االحتجاز ( )ATDالمتاحة من منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ( )MENAوغيرها من
المناطق .يمكنكم مشاهدة النسخة العربية من الفيديو التسجيلي لتدخل تحالف االحتجاز الدولي من هنا.

ركز العرض التقديمي على اآلثار السلبية الحتجاز األطفال ،مثل الضرر الجسيم الذي يلحق بصحة األطفال
الجسدية والعقلية ،ورفاههم بشكل عام .كما ذ ّكر تحالف االحتجاز الدولي الجمهور بأنه وف ًقا التفاقية حقوق الطفل
( ،)CRCفإن االحتجاز ليس في مصلحة الطفل أب ًدا .واستنا ًدا إلى البيانات واألبحاث التي تم جمعها من قبل تحالف
االحتجاز الدولي من مناطق مختلفة من العالم ،وصفت المنسقة اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا فوائد
بدائل االحتجاز .كما سلطت أميرة الضوء على ممارسات واعدة تجاه إنهاء احتجاز األطفال المهاجرين ،والتي
تعكس دور الحكومات ،والمشرعين ،والمجتمع المدني ،ووكاالت األمم المتحدة ،والمجتمعات المحلية ،بما في ذلك
القادة من ذوي الخبرة المعيشية ،في خلق آلية المجتمع بأكمله وتطبيق الحكومة بأكملها لبدائل االحتجاز ،التي يمكن

1

أن تحمي وتدعم حقوق األطفال المهاجرين والالجئين .وردت هذه األمثلة في التقرير األخير لتحالف االحتجاز
الدولي :ممارسات واعدة لتقليل وإنهاء احتجاز المهاجرين.

فرصة لبناء القدرات للمجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بالشراكة مع اليونيسف ،نظم تحالف االحتجاز الدولي تدريبًا عبر اإلنترنت في  20أكتوبر  .2022ركز التدريب
على إجراءات فحص األطفال وتقييمهم وإحالتهم ،باإلضافة إلى إدارة حاالت األطفال والتنسيب المجتمعي .وف ًقا
لتحالف االحتجاز الدولي ،توفر هذه العناصر األساسية إطارً ا لتحديد وتطوير بدائل االحتجاز التي تستند إلى
الحقوق .يهدف هذا التدريب إلى تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني ،فضاًل عن الجمع بين شبكة من الجهات
الفاعلة العاملة في مجال إنهاء احتجاز األطفال المهاجرين في جميع أنحاء المنطقة.
حضر تدريبنا  50مشار ًكا من أكثر من  10دول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ممن يعملون على قضايا
األطفال المهاجرين والالجئين .استمر في متابعتنا للحصول على التحديثات المستقبلية!

مقابلة مع عضو تحالف االحتجاز الدولي في تونس :منظمة أرض اللجوء  -فرنسا
يسعى تحالف االحتجاز الجولي إلى تسليط الضوء على الجهود المحلية والعمل المهم التي تبذله الجهات الفاعلة في
المجتمع المدني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلنهاء احتجاز المهاجرين .أجرينا مقابلة مع شريفة
الرياحي ،مديرة مكتب تونس لمنظمة أرض اللجوء لتبادل األفكار حول هذه الجهود في المنطقة.
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تأسست منظمة أرض اللجوء في تونس في عام  2012كقسم لمنظمة أرض اللجوء في فرنسا .هدفها هو تعزيز
األمان االجتماعي والتماسك مع تعزيز حقوق المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء والقصر غير المصحوبين
والناجين من االتجار بالبشر في تونس.
التحديات التي تواجه المهاجرين والالجئين في تونس
قالت شريفة إنه في بعض األحيان ،يتم احتجاز واعتقال الالجئين بشكل تعسفي .باإلضافة إلى ذلك ،هناك ممارسات
تمييزية على أساس اللغة والوضع االجتماعي والعرق ولون البشرة ،كما أن عدم وجود آلية إلدارة القضايا يجعل
األمر أكثر صعوبة .باإلضافة إلى االحتجاز التعسفي  ،ال توجد آلية تحديد هوية مناسبة لألشخاص الذين تم االتجار
بهم لضمان الرعاية المناسبة لهم ،أو التقييم المناسب لسن األطفال لضمان اإلحالة إلى سلطات حماية الطفل.
بسبب النقص الحاد في خدمات الترجمة الفورية ،ال يستطيع المهاجرون الحصول على معلومات حول حقوقهم أو
احتجازهم أو إجراءات الهجرة باللغات التي يمكنهم فهمها .عالوة على ذلك ،ال تدفع تونس تكاليف إجراءات
الترحيل ،وبالتالي يجب على األشخاص الذين يتم ترحيلهم دفع تكاليف عودتهم.
عمل منظمة أرض اللجوء ومنظمات المجتمع المدني األخرى في تونس
يدعم المجتمع المدني في تونس المهاجرين والالجئين في ظل هذه الظروف واألوضاع المقلقة .تلعب منظمة أرض
اللجوء في تونس دورً ا مهمًا في تنفيذ آليات الدعم المختلفة عبر تجربة الناس في تونس .كما تقدم المساعدة القانونية
للمحتجزين ،بما في ذلك المشورة القانونية ،واإلبالغ عن حاالت اإلساءة إلى المؤسسات العامة ،وتدعم الحاالت
التي يتم فيها احتجاز الناجين واألطفال من االتجار بالبشر بشكل خاص .كما تقدم منظمة أرض اللجوء في تونس
المساعدة االجتماعية للمحتجزين ،من خالل تسليم المواد األساسية ،مثل مواد النظافة.
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النجاحات الرئيسية في الفترة الماضية
● منظمة أرض اللجوء في تونس هي جزء من مجموعة العمل المعنية باالحتجاز التعسفي ،إلى جانب
المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب ( ، )OMCTومحامين بال حدود ( )ASFوالمنتدى التونسي من
أجل الحقوق االقتصادية واالجتماعية ( .)FTDESتم اإلفراج مؤخرً ا عن أكثر من  25شخصًا من
االحتجاز في تونس بفضل جهود فرق العمل هذه.
● تقوم منظمة ارض اللجوء في تونس بانشاء دار رعاية نهارية جديدة لألطفال المهاجرين والتونسيين
المعرضين للخطر في تونس و سيقع افتتاح المركز في شهر جانفي  .2023تشرف المنظمة على
هذا المشروع وتوظف استراتيجية إلدارة الحاالت لتقديم المساعدة المتخصصة التي تلبي احتياجات
األطفال مباشرة .بعد االنتهاء من االستقبال األولي وتقييم االحتياجات ،يتم وضع خطة استجابة تلبي
المتطلبات األكثر إلحاحً ا .ويلي ذلك مساعدة طويلة األمد لتنمية حياة األفراد ومستقبلهم.

األزمات االجتماعية واالقتصادية وعمليات الترحيل والوفيات على طريق شرق البحر األبيض
المتوسط
يخاطر مئات األشخاص بحياتهم لعبور البحر األبيض المتوسط ً
بحثا عن األمان في أوروبا نتيجة األزمة االقتصادية
الحالية في لبنان  -إلى جانب األزمة السياسية والصحية المستمرة في البالد .وف ًقا للمفوضية السامية لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين ،تضاعف عدد األفراد الذين غادروا لبنان بحرً ا بين عامي  2020و ،2021و"ارتفع الرقم مرة
أخرى بأكثر من  ٪70في عام  ...2022بسبب االنهيار المالي في لبنان مع ارتفاع معدالت الفقر بين السكان البالغ
عددهم  6.5ماليين نسمة ".وقد تأججت هذه الحركات أيضًا بسبب تزايد التمييز واالستياء ضد مجتمعات الالجئين
في تركيا ولبنان .في سبتمبر،غرق  94شخصًا ،من بينهم  10أطفال ،قبالة الساحل السوري عندما غادر لبنان قارب
يُقل  150شخصًا .وفي حالة أخرى ،أبحر قارب يحمل  250راكبًا من لبنان إلى إيطاليا لكن تقطعت بهم السبل في
البحر لمدة أسبوع دون مأكل أو مشرب قبل أن تنقذهم سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية .وعلى متن سفينة إنقاذ
أخرى عالقة ،ماتت الطفلة السورية لجين البالغة من العمر أربع سنوات من العطش أثناء انتظار إنقاذها.
بينما يكافح األفراد من أجل البقاء على قيد الحياة في هذه الرحالت إلى بر األمان ،تضع تركيا خطة لترحيل مليون
شخص إلى شمال سوريا عبر عمليات الترحيل اليومية ،وأعلنت لبنان عن خطة إلعادة  15000الجئ سوري إلى
بالدهم كل شهر .ومع ذلك  ،فإن العودة الطوعية من لبنان ليست ظاهرة جديدة وقد بدأت حتى قبل اآلن  ،حيث
ذكرت مصادر مختلفة أن ما يزيد عن  21,000سوري قد أعيدوا إلى سوريا بالفعل قبل توقف العملية في عام
 2020بسبب كوفيد- 19-على الرغم من أن الحكومة تصر على أن هذه عودة طوعية  ،ومع ذلك  ،هناك العديد
من المخاوف بشأن هذا.
أفادت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أن ما ال يقل عن  71,771الجئا ً سوريا ً قد عادوا طواعية
من لبنان منذ  2016حتى أغسطس  ، 2022بعضهم من خالل الرحالت التي نظمتها الحكومة والبعض اآلخر
بمفردهم .رغم أن لبنان بدأت بالسوريين الراغبين في العودة طواعية قبل غيرهم ،فليس هناك ما يطمئن على أن
اإلعادة القسرية لن تحدث .وبحسب وزير النازحين في البالد  ،ستستمر العودة إلى ما بعد أولئك الذين يرغبون في
العودة طواعية  ،وسط إصرار على أن سوريا اآلن آمنة  ،حيث ترحب الحكومة السورية اآلن بعودة الالجئين
السوريين إلى البالد .ومع ذلك  ،يشعر الالجئون  ،وكذلك مجموعات حقوق اإلنسان مثل هيومن رايتس ووتش
ومنظمة العفو الدولية ووكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة مثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،
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بالقلق بشأن ظروف عمليات اإلعادة هذه .أشارت تقارير منظمات حقوق اإلنسان إلى حاالت اختفاء الالجئين
العائدين وتعرضهم لالحتجاز والتعذيب .األمر األكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن الحكومة اللبنانية استثنت المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين من هذه العملية .لذلك  ،وسط هذه الحقائق  ،تواصل قوارب من لبنان مغادرة
الساحل متوجهة إلى أوروبا ً
بحثا عن األمان والحماية.
نحن نؤمن في تحالف االحتجاز الدولي أن عمليات اإلعادة القسرية تزيد من إمكانية احتجاز المهاجرين الذين
يبحثون عن األمان والسالم بينما تحرمهم أيضًا من الحرية واللجوء ألولئك الذين قد يتعرضون لالضطهاد إذا عادوا
إلى ديارهم .نقف إلى جانب شركائنا في سعيهم إلنشاء طرق هجرة آمنة وقانونية تضع ح ًدا للخسائر الفادحة في
األرواح التي تحدث في البحر األبيض المتوسط.
تم كتابة هذه الفقرة بالتعاون مع الدكتورة ياسمين ليليان دياب  ،مديرة معهد دراسات الهجرة وأستاذ مساعد في
دراسات الهجرة  ،الجامعة اللبنانية األمريكية.

مراقبة الحدود
باإلضافة إلى الوضع الحرج داخل مراكز االحتجاز في ليبيا ،بما في ذلك االنتهاكات المستمرة لحقوق اإلنسان ،يتم
اإلبالغ بشكل متكرر عن اعتراض األشخاص الذين يحاولون عبور البحر األبيض المتوسط إلى أوروبا وإعادتهم
قسرً ا (اقرأ النشرة اإلخبارية السابقة لمزيد من التفاصيل) .وف ًقا لتحديث ليبيا البحري للمنظمة الدولية للهجرة ،اعتبارً ا
من سبتمبر  ،2022تم القبض على ما مجموعه  16،506من المهاجرين وإعادتهم إلى الشواطئ الليبية حتى اآلن
هذا العام ،وكان  546منهم قصر.
أصبح النشطاء قلقين بشكل متزايد من أن إيطاليا ستفرض قيو ًدا أكثر صرامة على الحدود ،وتحرم األفراد من
القدرة على طلب اللجوء ،وربما تفكر في سياسات من شأنها إبعاد عملية اللجوء بأكملها خارج البالد .وباإلضافة إلى
ذلك ،فإنه وف ًقا ألحد التقارير،قد تستلزم هذه االستراتيجية الخارجية أيضًا تعزيز اتفاق عام  2017بين إيطاليا وليبيا
والنظر في اتفاقيات مماثلة مع دول شمال إفريقيا األخرى .في نظر تحالف االحتجاز الدولي ،يمكن أن تؤدي
االتفاقيات التي تعترض بالقوة األشخاص أثناء التنقل وإعادتهم ،باإلضافة إلى إرسالهم إلى خارج البالد ،إلى مزيد
من اضمحالل الحقوق وزيادة خطر احتجاز المهاجرين بالنسبة للكثير.
من أجل منع المزيد من الوفيات في البحر ودعم حقوق المهاجرين وحرياتهم وهم يسعون إلى األمان والحماية في
أوروبا ،نحث الدول األوروبية بشكل عاجل على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
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