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االحتجاز
وبدائل االحتجاز
والرتحيل

ميثل احتجاز الالجئني وطالبي اللجوء وغريهم من املهاجرين واحدة
من املامرسات شائعة االستخدام يف كثري من الدول ضمن اسرتاتيجية
كل منها إلدارة الهجرة ،وعادة ما يكون االحتجاز متهيداً للرتحيل .ومع
ذلك ،هناك بدائل لالحتجاز أكرث إنسانية وأطوع للتطبيق.
إضافة إىل:
موضوع فرعي حول األزمة السورية

ومقاالت حول:
الالجئون األفغان يف إيران ،املوقف الرافض يف املجتمعات املحلية يف
جمهورية الكونغو الدميقراطية ،واملساعدات النقدية والقسائم الغذائية،
والجئو جمهورية أفريقيا الوسطى يف الكامريون ،وحق الالجئني يف العمل،
باإلضافة إىل معلومات حول وقف ترحيل الالجئني الروانديني.
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كلمة أرسة التحرير
ليس طلب اللجوء جرمية يعاقب عليها القانون ،لكنَّ طالبي اللجوء من رجال ونساء وأطفال يتعرضون
باستمرار وبصورة متزايدة لالحتجاز ويُجربون عىل اإلقامة الجربية يف شتى بقاع العامل كام الحال بالنسبة
ألعداد غفرية من املهاجرين اآلخرين .ويف بعض األحيان ،يُحتجز طالب اللجوء ألمد غري محدد يف ظروف
احتجاز غالباً ما تكون مزرية ،وال تقترص معاناتهم بذلك عىل حرمانهم من الحرية بل قد تتعرض حقوقهم
وينع االتصال بالعامل
اإلنسانية نفسها لإلساءة ،فتترشذم العائالت و ُتهمل الحاجات الطبية والنفسية ُ
الخارجي ،وتطبق القواعد الصارمة والرقابة املشددة ،وكل ذلك يحط من الكرامة اإلنسانية للمحتجز ويهينه
ويرض به ناهيك عن غياب املعلومات وانعدام األمل اللذين يقودان إىل اليأس واإلحباط.
قد يبدو االحتجاز للوهلة األوىل ح ًال مناسباً للمساعي السياسية التي تبذلها دولة ما يف إدارة الهجرة ،لكنَّه
أيضاً خيار مكلف الثمن ويرتك آثاراً وندباً ال متحى من ذاكرة املحتجزين وتؤثر عىل قدرتهم يف االستقالل
واالكتفاء الذايت واالنخراط يف املجتمع املحيل بعد إطالق رساحهم .ومن هنا ،بدأت املنظامت والسلطات
الحكومية يف تجربة مناهج أكرث إنسانية وأقل تكلفة من االحتجاز بعضها واعد من ناحية تخفيض مستويات
فرار طالبي اللجوء ورفع مستوى االندماج .لكن ليك تصبح البدائل املعيار املتبع بدالً من االحتجاز ال بد من
إحداث نقلة يف املواقف وال بد من تطبيق تجارب عملية ناجحة لتلك البدائل.
ومن جهة أخرى ،يرى كثري من الناس َّأن احتجازهم مقدمة لرتحيلهم من البالد (أو “إزالتهم” حسب
املصطلح املستخدم) .وهنا من جديد ،يبدو أن هناك نقص واضح يف رعاية حقوق الناس وحاميتهم ناهيك
عن تأمني سالمتهم وإنجاح اندماجهم املستدام.
تتقدم نرشة الهجرة القرسية بجزيل الشكر إىل كل من جريومي بيلبس وروبني سامبسون وبيزا ساشرت
ملساعدتهم بصفتهم مستشارين خاصني للموضوع الرئييس لهذا العدد .ونتوجه بعظيم االمتنان لكل من
منظمة أوك ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عىل متويلهم لهذا العدد.
يتضمن هذا العدد أيضاً موضوعاً فرعياً مصغراً حول األزمة يف سوريا باإلضافة إىل عدد من املقاالت التي
تتطرق إىل جوانب مختلفة أخرى من جوانب الهجرة القرسية.
العدد الكامل متاح إلكرتونياً عىل الرابط التايل  www.fmreview.org/ar/detentionبنسقي  htmlوpdf
وكذلك متاح بامللفات الصوتية .والقامئة املمتدة للمحتويات موجودة أيضاً لهذا العدد عىل الرابط التايل
www.fmreview.org/detention/ar/hijra44listing.pdf
يرجى املساهمة يف نرش هذا العدد ما أمكن بتمريرها عىل الشبكات ونرش الروابط وذكرها يف حسابكم عىل
تويرت وفيسبوك أو إضافة الرابط املفيض إليها عىل قوائم املوارد لديكم .ويف حالة رغبتكم بالحصول عىل ،سخ
مطبوعة من هذا العدد ،يرجى االتصال معنا عىل الربيد اإللكرتوين fmr@qeh.ox.ac.uk
ميكنكم أيضاً االطالع عىل موضوعات األعداد القادمة عىل الصفحة .95
للحصول عىل تنبيهات بشأن األعداد الجديدة والقادمة من نرشة الهجرة القرسية ،يرجى االنضامم إىل قامئة
التنبيهات عرب الربيد اإللكرتوين لدينا من خالل الرابط التايل  www.fmreview.org/ar/request/alertsأو
االنضامم إلينا عىل موقعي فيسبوك وتويرت.
مع خالص التمنيات
ماريون كولدري وموريس هريسون
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االحتجاز تحت املجهر

أليس إدواردز

طلب اللجوء ليس عم ًال غري قانوين ،ومع ذلك ،طاملا تعرض طالبوا اللجوء والالجئون لالحتجاز واالعتقال يف جميع
أرجاء العامل وعانوا ليس من الحرمان من الحرية فحسب بل من انتهاكات أخرى كثرية لحقوقهم اإلنسانية
أيضاًُ .وتثل املبادئ التوجيهية بشأن االحتجاز التي وضعتها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني تحدياً يدفع
الحكومات إلعادة النظر يف سياسات االحتجاز لديها ومراعاة بدائل االحتجاز يف جميع الحاالت.
فحرمان املرء من حريته ملدة طويلة ظلم فادح؛ ال سيام إذا مل يكن
ارتكب أي ُجرم ومل يكن ين ِو ذلك .وال ينبغي ألي دولة متحرضة
السامح مبثل تلك املظامل .اللورد ت .بينغهام ،سيادة القانون
) ،(London: Allen Lane, 2010) (The Rule of Lawص.73
أصبح اتساع نطاق احتجاز املهاجرين وكرثة معدالته تحت املجهر
عىل نحو ملحوظ يف السنوات األخرية .ومع أن البعض ينظر إىل
احتجاز املهاجرين بوصفه ضابطاً يحكم الدخول ألرايض البالد
وشك ًال من أشكال الــردع ،تتزايد األصــوات التي تدين احتجاز
املهاجرين ألسباب عملية ووظيفية وألسباب قانونية أو متعلقة
بحقوق اإلنسان أيضاً .وأما عىل الصعيد السيايس ،يواجه عدد من
الدول أيضاً تزايد املعارضة املدنية الحتجاز املهاجرين.
ومن الواضح أن الهجرة غري القانونية ُتثل تحدياً لكفاءة أداء
أنظمة اللجوء يف دول عديدة .حيث تواجه الدول ظاهرة تحركات
السكان املعقدة التي تنطوي عىل أعامل التهريب واالتجار بالبرش
وعوامل الدفع والجذب املتعددة التي تقود تلك التحركات .و ُتع ّد
القدرة عىل ترحيل األشخاص رسيعاً فور التحقق من انتفاء أسباب
البقاء يف البالد لديهم هدفاً حكومياً أيضاً .وطاملا رأت مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني أن عودة طالبي اللجوء املرفوضني
جزء مهم يف أداء أنظمة اللجوء ومن متطلبات الحفاظ عىل أنظمة
1
الحامية الوطنية و/أو اإلقليمية ومنع التحركات املستقبلية.
وتشعر حكومات دول عدة بالقلق أيضاً إزاء األمن الوطني واألنشطة
اإلجرامية التي تنرش بدورها مناخاً عدائياً ورهاباً لألجانب عىل نحو
متزايد .وتنترش األفكار التي تحض عىل كراهية األجانب والعنرصية
والتعصب املرتبط بهام يف وسائل اإلعالم وعىل ألسنة السياسيني
وغريهم من الشخصيات العامة الرائدة رساً وعالنية إلثارة املخاوف
من «اآلخر» يف املجتمعات املضيفة زاعمني أن ظاهرة الهجرة من
2
أكرب التهديدات لنظام اللجوء العاملي ولذا ينبغي مكافحتها.

الخاصة لبعض األشخاص الذين بحاجة للحامية الدولية والتصنيف
األوسع للمهاجرين غري القانونني .و كذلك أحياناً ُيحتجز األشخاص
يف املراكز العقابية ،مبا يف ذلك السجون ذات الحراسة املشددة
التي ال ُتلبي االحتياجات الخاصة لطالبي اللجوء أو للمهاجرين
اآلخرين ،بل تعاملهم الدولة يف الواقع كأنهم مجرمني .وتثري تلك
االتجاهات مخاوف كثرية ،ال سيام بسبب ما أثبته أحدث األبحاث
التجريبية بأن حتى أكرث سياسات االحتجاز رصامة غري قادرة عىل
ردع الهجرة غري القانونية أو تثبيط همم املهاجرين عن طلب
اللجوء 3.ويف الواقع ،أظهرت األبحاث التي أجرتها مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني مؤخراً عدم معرفة كثري من طالبي اللجوء
بسياسات االحتجاز يف الدول التي يهاجرون إليها ،بل إنهم أحياناً ال
يعرفون سوى معلومات قليلة عن رحلتهم أو عن وجهتهم األخرية
4
ورمبا ال يعرفون شيئاً عنها عىل اإلطالق.
ومع أن اآلثار السلبية ،وأحياناً اآلثار النفسية والجسدية الجسيمة
أيضاً ،لالحتجاز موثقة جيداً ،فتأثريها محدود عىل قرارات وضع
السياسات يف بعض الــدول .فعىل سبيل املثال ،أظهرت دراسة
أجرتها منظمة خدمات الالجئني اليسوعية أنه حتى إذا مل يظهر
عىل طالبي اللجوء أعراض الشعور بالصدمة يف بداية احتجازهم،
رسعان ما تظهر بالفعل عليهم تلك األعراض خالل بضعة أشهر.
5
وبذلك ،خلصت الدراسة إىل أن جميع املحتجزين مستضعفون.
وقد تقوض اآلثار النفسية لالحتجاز أيضاً ،وخاصة عند االحتجاز
ملدة طويلة ،قدرة الالجئني عىل االندماج يف الدول املضيفة لهم
وتعيق مساهامتهم اإليجابية يف مجتمعاتهم الجديدة.

املبادئ التوجيهية الجديدة بشأن االحتجاز

يف أكتوبر/ترشيـن األول  ،2012وضعـت مفوضيـة األمـم املتحـدة
السـامية لالجئين مبادئهـا التوجيهيـة الجديـدة بشـأن املعايير
واملبـادئ واجبـة التنفيـذ املتعلقة باحتجـاز طالبي اللجـوء وبدائل
االحتجـاز ( 6.)2012وتتنـاول املبـادئ التوجيهيـة العشرة املتصلـة
فيما بينهـا [انظـر الغلاف الخلفـي] مبـدأ الحق يف الحريـة وحظر
نـواح عديـدة .ووفقـاً
ومع ذلك ،ففي حني حاولت الحكومات االستجابة لتلك التحديات ،االحتجـاز التعسـفي لطالبـي اللجـوء مـن ٍ
اتسع نطاق سياسات االحتجاز ومامرساته يف بعض السياقات؛ ملعايير القانـون الـدويل لالجئين وحقـوق اإلنسـان ،تهـدف تلـك
حيث مل تحرص دامئاً الحكومات عىل التمييز الدقيق بني الحاالت املبـادئ إىل إرشـاد الحكومـات عند وضع سياسـات اللجوء والهجرة
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التـي تشـتمل على عنصر االحتجـاز وتنفيذهـا ،وإىل مسـاعدة
صانعـي القـرار ،مبـن فيهـم القضـاة ،على تقييـم مـدى رضورة
احتجـاز شـخص مـا بعينـه.

وتؤكـد املبـادئ التوجيهية بشـأن االحتجـاز التي وضعتهـا مفوضية
األمـم املتحـدة السـامية لالجئين عىل أن طلـب اللجـوء ليس عم ًال
غير قانـوين ،ولذلـك فحتـى مـن دخلـوا أرايض الدولـة أو ظلـوا بها
دون الحصـول على إذن رسـمي محميـون مـن التعامـل معهـم
كمجرمين سـواء باحتجازهـم أم بفـرض أي نـوع مـن أنـواع القيود
على تحركاتهـم .وتسـتند املبـادئ التوجيهية أيضاً إىل حق اإلنسـان
يف الحريـة ومـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن حظـر االحتجاز التعسـفي
الـذي ُيطبـق على جميع املهاجريـن برصف النظر عـن هجرتهم أو
طالـب اللجـوء أو الالجـئ أو أي حالـة أخرى .و ُتوضـح تلك املبادئ
ضوابـط منـح الحـق يف الحريـة يف سـياق نظـام اللجـوء ،و ُتـويل
أهميـة خاصـة بضرورة اتبـاع الـدول إلجـراءات اسـتقبال مفتوحة
وإنسـانية لطالبـي اللجـوء ،مبـا يف ذلـك تفعيـل بدائـل االحتجاز.

وتحـدد املبـادئ التوجيهيـة بشـأن االحتجـاز التـي وضعتهـا
مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين اإلطـار القانـوين الدويل
الـذي يناسـب الحـاالت املختلفـة وتوفـر معلومـات بشـأن بدائـل
االحتجـاز .فسياسـات كثري من الـدول الصناعية ،عىل سـبيل املثال،
غير متناغمـة مـع األبحـاث التـي أجريـت مؤخـراً .و ُتبين األدلـة
فاعليـة بدائـل االحتجـاز على أرض الواقـع ،سـواء أكانـت ً
مثلا يف
شـكل متطلبـات إعـداد التقاريـر أم تحديـد مقـر إقامـة ُمخصـص
للمهاجريـن أو آليـات اإلرشاف يف املجتمـع .و ُتشير األبحـاث أيضـ ًا
إىل امتثـال  %90مـن طالبـي اللجـوء دامئـاً لرشوط إطلاق رساحهم
7
مـن االحتجـاز.
تحـل تلـك املبـادئ التوجيهيـة الجديـدة محـل املبـادئ التوجيهية
التـي وضعتهـا مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين يف عـام
و ُتوضـح الدراسـات نفسـها أنـه عندمـا ُيعامـل طالبـي اللجـوء  ،1999وتشـتمل على ملحـق خـاص عـن بدائـل االحتجاز ،وقسـم
وسـع عـن الجامعـات الخاصـة أو املعرضـة للخطـر التـي تحتـاج
بكرامـة وإنسـانية فسـوف ُيبدون مسـتويات مرتفعة مـن التعاون ُم ّ
يف جميـع مراحـل عمليـة اللجـوء حتـى نهايتهـا .ومثـة أدلـة تدعم  -بسـبب اإلعاقـة أو العمـر أو الجنـدر أو التوجـه الجنسي  -إىل
وجـود عالقـة بين تفعيـل بدائـل االحتجـاز قبـل رفـض الحـاالت تطبيـق إجـراءات خاصـة ،ومثـة توصيـة تنـادي بضرورة اسـتقالل
8
رفضـاً نهائيـاً وارتفـاع معـدالت املغـادرة الطوعيـة.
رصـد مراكـز االحتجـاز والتفتيـش عليهـا .ويف إطـار دعـم هـذه
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان /كايل نايت

طالب لجوء أفغاين مييش يف الساحة يف وقت الرتفيه الخارجي يف مركز احتجاز املهاجرين يف بيالوان ،شاميل سومطرة.
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التوصيـة ،تعمـل مفوضية األمـم املتحدة السـامية لالجئني جنباً إىل
جنـب مـع رابطـة منـع التعذيـب والتحالـف الـدويل للمحتجزيـن
لوضـع دليـل رصـد مرافـق االحتجاز املشترك ونشره يف أواخر عام
 .2013وتحـدد املبـادئ التوجيهيـة أيضاً الحـد األدىن من الضامنات
اإلجرائيـة والظـروف اإلنسـانية والكرميـة التـي ينبغـي توفرهـا يف
مرافـق االحتجاز.
مغـزى الرسـالة أنـه بالرغـم مـن أن االحتجـاز سـمة مـن سمات
أنظمـة اللجوء/الهجـرة ،ينبغـي يف األسـاس تجنـب احتجـاز طالبي
اللجـوء و َقصر اسـتخدام مراكز االحتجاز عىل الظروف االسـتثنائية.
فلا يجـب اسـتخدام مرافـق االحتجـاز إال لهـدف رضوري وعقالين
ومشروع يف الحـاالت الفرديـة فقـط مـع مراعـاة تفعيـل بدائـل
االحتجـاز عنـد التعامـل مـع كل حالـة على حدة.
أليس إدواردز  edwards@unhcr.orgمنسق قانوين رئييس
ورئيس قسم سياسة الحامية واملشورة القانونية ،شعبة الحامية
الدولية ،مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،جنيف.
ملزيد من املعلومات عن أنشطة مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني الخاصة باالحتجاز ،يرجى االتصال بأرييل
ريفا  ،riva@unhcr.orgمسؤول قانوين ،قسم سياسة الحامية
واملشورة القانونيةwww.unhcr.org .
انظر أيضاً أ .إدواردز (قريباً) «مذكرة متهيدية عن املبادئ
التوجيهية بشأن االحتجاز التي وضعتها مفوضية األمم

املتحدة السامية لالجئني وبدائل االحتجاز» (Introductory
Note to UNHCR’s Guidelines on Detention and
 ،)Alternatives to Detentionاملجلة الدولية لقانون
الالجئني)International Journal of Refugee Law (.
وانظر أيضاً الصفحة الخاصة بـ  Refworldالخاصة باالحتجاز:
.www.unhcr.org/refworld/detention.html

 .1مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،ورقة سياسة الحامية :عودة من تبني عدم
أحقيته للحامية الدولية إىل وطنه األم :دور مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
(Protection Policy Paper: The return of persons found not to be in need
of international protection to their countries of origin: UNHCR’s role),
نوفمرب/ترشين الثاين  ،2010الفقرة www.refworld.org/docid/4cea23c62.html 3
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،ورقة سياسة الحامية :عمليات االعرتاض البحري
ومعالجة مطالبات الحامية الدولية :اعتبارات املعايري والسياسة القانونيني املتعلقة مبعالجة
اإلجراءات التي تتجاوز حدود الوالية اإلقليمية
(Protection Policy Paper: Maritime interception operations and the
processing of international protection claims: legal standards and policy
considerations with respect to extraterritorial processing)،
نوفمرب/ترشين الثاين  ،2010الفقرة 32
www.refworld.org/docid/4cd12d3a2.html
 .2أ .إدواردز ،إجراءات املالذ األول :بدائل احتجاز املهاجرين من منظور مقارن
(Measures of First Resort: Alternatives to Immigration Detention in
)،Comparative Perspective
موضوع خاص حول االحتجاز والتمييز يف نرشة املساواة يف الحقوق ،2011
(Equal Rights Review)، 117-142
www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR7_alice.pdf
 .3أ .إدواردز ،العودة إىل األساسيات :الحق يف التمتع بالحرية واألمن الشخيص ،و”بدائل
االحتجاز” لالجئني وطالبي اللجوء وفاقدي الجنسية واملهاجرين اآلخرين،
(Back to Basics: The Right to Liberty and Security of Person and
“Alternatives to Detention” of Refugees, Asylum-Seekers,
)Stateless Persons and Other Migrants
سلسلة أبحاث بشأن السياسة القانونية وسياسة الحامية التابعة ملفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني ،املخطط الدائم لإلجراءات املعيشية .01/2011/املرجع  ،1أبريل/
نيسان  ،www.unhcr.org/refworld/docid/4dc935fd2.html 2011التحالف الدويل
للمحتجزين ،مثة بدائل لالحتجاز ،دليل ملنع احتجاز املهاجرين عىل نحو غري رضوري
(There are Alternatives, A Handbook for Preventing Unnecessary
Immigration Detention)، 2011، http://idcoalition.org/cap/handbook/
األمم :املتحدة ،تقرير املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان للمهاجرين ،فرانسوا كريبو ،أ/
مجلس حقوق اإلنسان 2 ،24/20/من شهر أبريل/نيسان 2012
www.unhcr.org/refworld/docid/502e0bb62.html
 .4س .كوستيلو وإ .كايتاز“ ،إجراء البحوث التجريبية بشأن بدائل االحتجاز :تصورات
طالبي اللجوء والالجئني يف تورنتو وجنيف”
(Building Empirical Resarch into Alternatives to Detention: Perceptions of
Asylum-Seekers and Refugees in Toronto and Geneva)،
سلسلة أبحاث بشأن السياسة القانونية وسياسة الحامية التابعة ملفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني ،يونيو/حزيران 2013
www.unhcr.org/51c1c5cf9.html
 .5منظمة خدمات الالجئني اليسوعية ،أن يصبح املرء مستضعفاً يف االحتجاز
(Becoming Vulnerable in Detention) 2011
www.unhcr.org/refworld/docid/4ec269f62.html
 .6املبادئ التوجيهية متاحة عىل:
http://www.refworld.org/docid/503489533b8.html
 .7إدواردز ،الحاشية .3
 .8إدواردز ومركز البيانات الدويل ،الحاشية .3
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األرضار النفسية وإثارة قضية إيجاد البدائل

جانيت كليفالند

توصلت دراسات أجريت يف مختلف أنحاء العامل إىل نتائج متامثلة حول تفيش مستويات كبرية من األعراض النفسية
بني طالبي اللجوء املحبوسني من البالغني واألطفال عىل حد سواء.
غالباً ما ُينظر إىل احتجاز املهاجرين يف الخطاب الحكومي عىل
أ َّنه من األمور التافهة التي ال ُيلقى لها بال .ففي عام  ،2012عىل
سبيل املثال ،وصف وزير الهجرة الكندي ياسون كيني أكرب مركز
احتجاز للمهاجرين يف كندا عىل أ َّنه «أساساً فندق نجمتني يحيط به
سور صغري....ينعم فيه املقيمون باإلقامة يف غرف فندقية ويحظون
بوجبات مطبوخة طازجة كل يوم 1».وذكر أيضاً َّأن جميع مراكز
احتجاز املهاجرين تو ّفر «ظروفاً مالمئة متاماً للعائالت».
إال أ َّنه ،رغم ذلك الترصيح ،ال تعدو مراكز احتجاز املهاجرين يف كندا،
كام يف غريها من الدول ،عن أن تكون سجوناً يف كل نواحيها عدا من
ناحية األسامء التي ُتطلق عليها .فاملحت ََجزون يقبعون تحت رقابة
الكامريات والحراس املرتدين للزي العسكري ،ويتعرضون للتفتيش
مراراً وتكراراً ،يف مرفق أو مؤسسة تخضع لنظام غلق األبواب
مركزياً ويحيط بها حواجز تعلوها األسالك الشائكة .أما الرجال
والنساء ،ف ُيحتجزون يف أجنحة منفصلة إضافة إىل قسم خاص
لألطفال املحتجزين مع أمهاتهن .وال يوجد يف مؤسسات االحتجاز
تلك أقسام للعائالت ،ما يقود إىل فصل اآلباء عن أبنائهم حتى
فمصادرة،
ولو كانت اإلِرا َءة متاحة يومياً .أما الحريات الشخصية ُ
وهناك حظر عىل التنقل داخل املركز ما مل يكن برفقة الحرس.

ومع ذلك ،يف كندا ،ال تزيد نسبة املحتجزين املهاجرين عن  %6ممن
ُيشتبه بهم جنائياً أو ُينظر إليهم عىل أنهم ميثلون خطراً عىل األمن
الوطني .بل تكاد فئة طالبي اللجوء (وهم األشخاص الذين تقدموا
بطلبات للجوء ومل ُيبت فيها بعد) وأصحاب املطالب املرفوضني
تخلو بالكامل من املجرمني وتنخفض فيها نسبة املخاطر األمنية.
ومن هناُ ،ي ِّثل حبس األفراد الذين مل ُيشتبه بهم أص ًال بارتكابهم
لجرم أو جناية مخالفة خطرية تجاه حقهم اإلنساين األسايس يف
الحرية واملعاملة العادلة ،وهي من الحقوق التي من املفرتض أن
يتمتع بها جميع البرش وأال تكون حكراً عىل املواطنني دون غريهم.

البحوث املقامة عن اآلثار عىل الصحة العقلية

أجريت وزماليئ مؤخراً دراسة حول أثر الحبس عىل الصحة العقلية
لطالبي اللجوء ،واشتملت الدراسة عىل  122شخصاً من طالبي
اللجوء البالغني املحتجزين يف املراكز الكندية الحتجاز املهاجرين
ومقارنتهم مبجموعة ضابطة من طالبي اللجوء غري املحتجزين
وعددهم  66شخصاً 2.وظهر يف النتائج أ َّنه بعد قضاء مدة قصرية
نسبياً يف الحبس (قرابة  31يوماً) أفاد  %32من طالبي اللجوء
املحتجزين بظهور مستويات رسيرية مرتفعة من أعراض اضطراب
ما بعد الصدمة مقارنة بـ  %18من نظرائهم غري املحتجزين .أما
مستويات االكتئاب فقد كانت أعىل لدى األشخاص املحتجزين
يسيطر عىل الحياة اليومية يف املركز قواعد صارمة ،وأي مخالفة بنسبة  %50من املشاركني غري املحتجزين ،يف حني أفاد  %78من
لتلك القواعد قد تأيت بالعقوبة عىل مرتكبها بالحبس االنفرادي طالبي اللجوء املحتجزين بتعرضهم ملستويات رسيرية من أعراض
الوجيز أو سحب االمتيازات (كالزيارات مث ًال) .وعن النشاطات ،االكتئاب مقارنة بـ  %52من طالبي اللجوء غري املحتجزين.
فتكاد تكون معدومة باستثناء مشاهدة التلفاز ،ويف حني َّأن املركز
يقدم الرعاية الصحية األولية ،فإنه ال يقدم الخدمات الصحية تنسجم نتائج دراستنا هذه مع النتائج التي أظهرها باحثون
العقلية .وجميع املحتجزين باستثناء الحوامل والقارصين ُيقيدون آخرون ،لكنَّها مع ذلك صادمة أل َّننا نتحدث هنا عن احتجاز مدته
باألصفاد أثناء نقلهم من مكان آلخر .أما املحتجزون املحتاجون قصرية نسبياً .ومع َّأن الظروف يف مراكز االحتجاز الكندية ميكن أن
لرعاية املستشفى فت ُّ
ُغل أيديهم أيضاً وأحياناً ُت ّصفد بالسالسل تحرز تحسناً كبرياً (كإدخال االنرتنت ،وإضافة مزيد من النشاطات،
ً
أثناء وجودهم يف غرف االنتظار بل قد ُيقيدون برسير املستشفى .وإزالة األصفاد) فهي يف وضعها الحايل أوفر حظا من ظروف مراكز
وإضافة إىل ذلك ،نظراً الكتظاظ مراكز الحجز الخاصة باملهاجرين ،االحتجاز يف بلدان أخرى .ومع ذلك ،كانت تجربة الحبس من
ُيحتجز ما يقارب نسبته  %30من املحتجزين من طالبي اللجوء التجارب األكرث إيالماً ملعظم طالبي اللجوء الذين خضعوا للمقابالت
وأصحاب طلبات اللجوء املرفوضني يف َن َظارات الحجز العادية أو يف دراستنا هذه.
مراكز التوقيف التحفظي التي ال تراعي تصنيف ا ُملحتجزين بل
ً
فالحبس يشتمل ضمنا عىل منع التمكني وفقدان القدرة الشخصية،
تحتجز أيضاً أصحاب السوابق الجرمية.
أي مبعنى أخر ،فقدان القدرة عىل اتخاذ القرارات الشخصية
ومامرسة السيطرة عىل الحياة اليومية الخاصة وانتهاج اإلجراءات
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الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة .وفقدان القدرة بهذه الطريقة
واحدة من أهم العنارص التي ُتنذر باالكتئاب وواحدة من أهم
خصائصه .والشعور بالعجز والوهن من أهم أبعاد اضطراب ما بعد
الصدمة نظراً ملا تكتنفه األحداث الصادمة كالتعذيب واالغتصاب
من انعدام القدرة عىل الهرب أو االنتقام .ولذلك ،يعد إعادة
اكتساب القدرة الشخصية وسيطرة املرء عىل زمام حياته الخاصة
عامالن محوريان يف االستشفاء من كل من االكتئاب واضطراب ما مثل هذه الظروف ستكون صعبة عىل جميع األشخاص لكنَّها تزداد
بعد الصدمة.
شدة عىل طالبي اللجوء ممن عاىن معظمهم من العنف وإساءة
املعاملة يف بلدانهم األصلية .لكنَّ طالبي اللجوء غالباً ما ُيبدون
و ُيح َرم املحتجزون من طالبي اللجوء من حريتهم و ُتحد قدرتهم مقاومة مذهلة للظروف وقدرة عىل االستشفاء حتى من أسوء
الشخصية ليس من خالل الحبس فحسب ،بل أيضاً من خالل الصدمات إذا ما ُوضعوا يف ظروف مواتية ُتو ِّفر لهم ،عىل سبيل
إخضاعهم للقواعد الصارمة والرقابة واستخدام املع ِّوقات بحقهم .املثال ،العيش يف وضع آمن ،والحصول عىل الوظائف والخدمات
فطالب اللجوء ،فور اتخاذ موظفي الهجرة قرار إيقافهُ ،تص َّفد أيديه األساسية ،ومل الشمل العاجل بأرسهم .أ َّما العنارص الضاغطة
ويرحل إىل مركز االحتجاز يف عربة مغلقة .وعادة ما متثل هذه نفسياً كاحتجاز املهاجرين ،فهي متثل يف الجانب اآلخر القشة
َّ
الحادثة بالنسبة لطالب اللجوء امتهاناً لكرامته وإذالالً له وعادة ما التي تقصم ظهر البعري وتسبب املشكالت الصحية العقلية لطالب
ثم ،يدخل الالجئ مركز اللجوء املحتجز ،ناهيك عن َّأن هناك فئات مستضعفة أص ًال مبا
ُينظر إليه عىل أنه « ُيعامل وكأنه مجرم»َّ .
االحتجاز ليعاين مجدداً من قيود متعددة .ومن األمثلة التي نسوقها فيها األطفال والحوامل واألشخاص الذين عانوا من صدمات عنيفة
يف هذا السياق أحد طالبي اللجوء املحتجزين مؤخراً الذي رفض ناتجة عن التعذيب واالغتصاب ،عىل سبيل املثال .ومع ذلكًّ ،
فإن
االستيقاظ اإلجباري يف الساعة السادسة صباحاً ،فكانت عقوبته طالبي اللجوء عىل العموم هم من الفئات املستضعفة نظراً الرتفاع
أن أودع الحبس االنفرادي مدة  24ساعة بحجة عدم انصياعه مستويات تعرضهم لألحداث املسببة للصدمات .وما يحتاجه هؤالء
لألوامر .وباملثل ،كان الرجال يف أحد مراكز االحتجاز ممنوعني من هو االحرتام ،والدعم ،واملعاملة العادلة ،ال الحبس واالحتجاز.
العودة إىل غرفهم خالل النهار ومل ُيسمح لهم بالقيلولة يف الغرفة
املشرتكة دون أي اعتبار ملعاناة بعضهم من األرق املرتبط يف أغلب جانيت كليفالند ،janet.cleveland@mail.mcgill.ca ،عاملة
األحيان بالصدمات النفسية الذي يتضاعف باإلزعاجات الناتجة عن نفس وباحثة يف مركز الجبل للبحوث الصحية واالجتامعية
التفتيشات الليلية.
 .1مناقشات مجلس العموم ،2012/3/15 ،لجنة مجلس العموم الدامئة للجنسية والهجرة،
بوسعهم سوى االنتظار يف قلق :انتظار وصول أوراق تعريفهم
الشخصية وانتظار جلسة االستامع لهم ملراجعة قضية احتجازهم
وانتظار وكيل هجرتهم أو محاميهم لإلجابة عىل اتصاالتهم ،والقلق
رحلوا والقلق عىل
من أن يطول أمد احتجازهم والقلق من أن ُي َّ
عائالتهم الذين خلفوهم وراءهم يف الوطن.

ويثل هذا النوع من الرقابة املحكمة عىل أدق التفاصيل للحياة
ُ
اليومية للمحتجزين ،الذي ُيارس عادة بحق عتاة املجرمني ،عنرصاً
مه ًام من عنارص فقدان القدرة الشخصية والكرامة .ولكن األكرث
أهميةَّ ،أن طالبي اللجوء املحتجزين ال ميكنهم اتخاذ الخطوات
الالزمة لتحقيق األمن وبدء إعادة بناء حياتهم من جديد ،فليس

 /3/27و2012/4/26
 .2ملزيد من املعلومات ،انظر
Cleveland, J and Rousseau, C (2013) ‘Psychiatric symptoms associated with
’brief detention of adult asylum seekers in Canada
(,األعراض النفسية املرتبطة باالحتجاز الوجيز لطالبي اللجوء البالغني يف كندا)
409-416; Cleveland, J, Dionne-Boivin, V and Rousseau,

أوضاع الناجني من التعذيب بعد احتجازهم

مل يُبذل إال قليل من االهتامم بأثر االحتجاز عىل األشخاص الذين نجوا من التعذيب من قبل وعىل األخص منهم املجموعات املستضعفة .فقد
يكون لالحتجاز أثر يف تفاقم األوضاع الصحية العقلية التي عانوا منها من قبل وقد تذكرهم حالة اإلغالق يف مراكز االحتجاز بالبيئة التي عانوا
فيها من التعذيب ،وقد ال يتاح لهم العالج من تلك املعاناة يف مراكز االحتجاز .ويف أغلب األحيان ،يالحظ غياب أي تقييم أو تسجيل ملا مر
به املحتجزون من صدمات نفسية وتعذيب .ويف حالة عدم معرفة تاريخ التعرض للصدمة (مبا يف ذلك التعرض للتعذيب) فهذا يعني استحالة
الوفاء بتوصية مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني بشأن عدم احتجاز الناجني من التعذيب.
انظر تانيا ستورم وماريانا إنجبريغ «ضعف توثيق أثر احتجاز املهاجرين عىل الصحة العقلية للناجني من التعذيب – مراجعة نظامية»
‘The impact of immigration detention on the mental health of torture survivors is poorly documented – a systematic
 ،‘reviewاملجلة الطبية الدامنركية  ،Danish Medical Journalالعدد القادم يف نهاية أكتوبر/ترشين األولwww.danmedj.dk ،
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تعريف اإلجراءات التعسفية

سبيليف نفيتس

لجنة الالجئات

عىل الدول التزامات دولية لضامن اتساق جميع أشكال حرمان يصبح االحتجاز غري جائز» 1.وبغض النظر عن مطالبات الدولة
الفرد من حريته مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان .وتشتمل بعكس ذلك ،ينبغي أن يكون احتجاز املنتظرين للرتحيل متناسباً
معظم نصوص أحكام القانون الدويل لحقوق اإلنسان التي تتناول وحتمياً؛ فخضوع املحتجز للرتحيل ليس سبباً كافياً الحتجازه.
حاالت حرمان الفرد من حريته عىل مصطلح «تعسفي» ،إال
إنه ليس مثة تعريف حتى اآلن يوضح ما يعنيه ذلك املصطلح .وأخرياً ،ينبغي دامئاً مراعاة الظروف الفردية لكل حالة عىل حدة.
وتختلف تعريفات التعسف باختالف الهيئات الرقابية يف الحاالت ومن املهم تجنب مبدأ «نهج واحد يناسب الجميع» .وليس كافياً
املختلفة ويف السياقات املختلفة؛ حيث يتطلب فهم ذلك املصطلح أن تسعى الدولة إلتباع سياسة أوسع للسيطرة عىل الهجرة أو تبني
الوعي بالعوامل املختلفة املؤثرة عىل
كيفية دراسة أشكال حرمان الفرد من
حريته وطريقة فهمها.
هيمنة الخطابات بشأن األمن الوطني
ومفاهيم السيادة اإلقليمية من
العوامل املهمة .وقد دأبت املحكمة
األوروبية لحقوق اإلنسان عىل التأكيد
عىل أحقية الــدول يف السيطرة عىل
الدخول إىل أراضيها ،مؤكدة بذلك عىل
أنه إذا كان االحتجاز خدمة للمصلحة
العامة املرشوعة فال ميكن النظر إليه
عىل أنه إجراء تعسفي .ويقابل ذلك
مفاهيم التناسب والحتمية ،وتقرتح
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان
التابعة لألمم املتحدة أن يكون هذان
املفهومان محور قضايا الحرمان من
الحرية .فال يكفي أن يخدم االحتجاز
أرسة محتجزة يف زنزانة أحد مراكز الرشطة يف تاكسون ،أريزونا يف الواليات املتحدة األمريكية.
غرضاً سياسياً وحسب؛ ففشل االحتجاز
يف خوض اختبارات التناسب والحتمية ُيفقده مربراته ويصبح مفاهيم معممة بشأن األمن الوطني؛ بل ينبغي للدول أن تستخدم
بذلك «تعسفياً» .ويف الواقع ،يرى بعض الناس أنه يف حاالت طالبي مبدأ التناسب والحتمية عند التعامل مع كل حالة عىل حدة يف
اللجوء ال مربر قانوين الحتجازهم إال يف الظروف االستثنائية ،مثل :االحتجاز.
تهديد األمن الوطني أو النظام العام .ومع ذلك ،تستمر الدول
يف احتجاز املهاجرين دون مراعاة مفهومي التناسب والحتمية .ستيفن فيليبس  stephen.phillips@abo.fiطالب ماجستري يف
وترتبط مفاهيم اإلنصاف والعدالة والقدرة عىل التنبؤ ارتباطاً وثيقاً القانون الدويل لحقوق اإلنسان يف جامعة أوبو أكادميي ،فنلندا،
بأفكار التناسب والحتمية ،فتلك املفاهيم محورية لفهم املقصود ونائب رئيس تحرير مدونة حقوق اإلنسان والدميقراطية
بالتعسف ويجب مراعاتها عند دراسة ما إذا كان االحتجاز تعسفي  .www.humanrightsdemocracy.comمثة نسخة أطول من
هذه املقالة متوفرة عىل املوقع اإللكرتوين:
أم غري تعسفي.
ويف سياق إجراءات الرتحيل ،ووفقاً للمحكمة األوروبية لحقوق
اإلنسان ،ال ميكن تربير االحتجاز إال يف حالة أن تكون اإلجراءات
قيد التنفيذ« ،وإذا مل ُتتخذ تلك اإلجراءات مع بذل العناية الواجبة

http://tinyurl.com/HRD-arbitrary-August2013

 .1شهال ضد اململكة املتحدة [تصنيف عام] ،رقم الطلب ،93/22414 :املحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان ،الحكم الصادر يف  15من نوفمرب/ترشين الثاين لعام  ،1996تقارير
 ،5-1996الفقرة .112
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أصوات من داخل مراكز االحتجاز يف أسرتاليا

ميليسا فيليبس

عب األشخاص
يف قلب الحوار الدائر حول اللجوء يف أسرتاليا ،ال مكان كب ًري ألهمية الفرد مقدم طلب اللجوء .و ُي ِّ
الذين كانوا سابقاً طالبي لجوء محتجزين يف أمكان احتجاز املهاجرين (ممن أصبحوا اآلن مقيمني دامئني يف أسرتاليا)
بكلامتهم عن أثر االحتجاز عليهم.
عندما تنغلق الجدران ،ينتابني شعور بأنني لن أفوز.
أمـا فاطمـة فلـم تكـن تعلـم بالوقـت العسير الـذي سـتمضيه يف
لقد ضعت يف الحياة
مـكان االحتجـاز .تقـول« :عندمـا كنت خـارج أستراليا ،مل يكن لدي
(طالب لجوء محتجز)1998 ،
رغبـة سـوى الوصول...لكنني مل أعتقد َّأن األمور سـتكون هكذا .كل
مـا أردتـه أن أهـرب مـن حيـاة محفوفـة باملخاطـر ».ومـا مـرت به
مفصلـة مـع الجئين فاطمـة مـن تجـارب يدحـض النقاشـات التـي دارت حديثـاً يف إطار
بين عامـي  1998و ،1999أجريـت مقابلات َّ
احتُجـزوا يف السـابق يف مراكـز االحتجاز .وتعكس الشـهادات التالية السياسـات املعتمـدة إىل حـد بعيـد على أفـكار باليـة مـن عوامـل
خبرات سـيدة وثالثـة رجـال من طالبـي اللجوء
الدفـع والجـذب التـي تسـيطر على حركـة
ممـن قضـوا مـا مجموعـه  36شـهراً يف الحجـز.
األشخاص.
قرابة  114473شخصاً (منهم نساء
(يالحـظ َّأن جميـع الخاضعين للمقابلـة وصلوا
احتجاز
مركز
يف
ُجزوا
ت
اح
ـال)
ـ
ـف
ـ
وأط
أستراليا جـواً يف حين َّأن معظـم طالبـي اللجوء
وأمـا أمير ،فقـد طلب اللجـوء يف املطـار ومن
املهاجرين يف أسرتاليا بني عامي 1997
َّ
اليـوم وصلـوا عن طريق البحـر .كان ثالثة منهم
ثـم أحيـل إىل مـا اعتقـد أنه سـجن .فالسـياج
َّ
و .2012وامتد وقت االحتجاز يف املعدل
مـن العـراق وواحـد من إيـران).
يف مراكز االحتجاز إىل  124يوماً (بدءاً املحمـي باألسلاك الشـائكة حـول مـكان
باألول من يناير/كانون الثاين  )2013مع االحتجـاز جعلـه «يسـتيقظ» .ويتأمـل أمري ما
مـر بـه ويوضح ذلك ً
لقـد علـم مـوىس أثناء طريقـه إىل أسترالياً أنهم
قائلا« :يف الواقع ،مل يكن
تفاوت طول ُمدد االحتجاز تفاوتاً كبرياً.
ً
سـوف يحتجزونه فـور وصوله هنـاك ،لكنَّه كان
سـجنا لكنَّـه كان كذلـك بالنسـبة يل .مل أحاول
يعتقـد َّأن قضيتـه مبنيـة على مسـ ِّوغات قويـة
أن أتأقلـم مع األوضـاع يف االحتجاز فأصحبت
ً
َّ
وأن أستراليا «بلـد طيبـة» فاعتقـد ّأن احتجـازه
سـببا للمشـكالت هناك».
لـن يسـتغرق أكثر مـن بضعـة أسـابيع .لكـنَّ مـدة احتجـازه ،يف
الواقـع ،طالـت ألكثر من سـنة.
لقـد كان للمامرسـات اليومية الحتجاز املهاجريـن يف أغلب األحيان
أثـر كبير على النـاس .ويوضـح أمير ً
قائلا إ َّنـه مل يكـن هنـاك أي
أمـا عبـد فلم يبـذل جهداً يف إخفاء جواز سـفره املـزور لدى وصوله يشء ليشـغل نفسـه بـه .فقـد كان مـكان االحتجـاز رهنـاً بقواعـد
إىل أستراليا لكنَّـه كان يتوقـع َّأن احتجـازه لـن يطـول كثيراً أثنـاء تحـدد الوقـت الذي عليك أن تسـتيقظ فيه والوقـت الذي عليك أن
التحقـق مـن هويته:
تذهـب فيـه إىل النـوم أو لحضور «طابور التفقـد» وهو أمر روتيني
رتيـب لعـد األشـخاص وفقاً ألرقامهم الشـخصية (بدالً مـن دعوتهم
«اعتقـدت َّأن ُ
سـأحتجز لبضعـة أسـابيع َّ
وأن مـن سـيحتجزين أناس بأسمائهم) .ثـم يلي ذلـك االستراحة« .مـا كان مبقـدورك أن ترفـع
ُ
سـيتعاملون معـي على أننـي إنسـان .مل أعتقـد أننـي سـوف أعـزل صوتـك .ومـا كان مبقـدورك التعبير عـن حقوقـك....إن اشـتكيت،
عـن العامل .خمسـة أشـهر....مل أعلـم أين كنت .الشيء الوحيد الذي فسـوف يضعونـك يف الحجـز االنفرادي...لذلـك كنـت مجبراً على
كنـت أعلمـه َّأن مـكان احتجـازي كان يف املطـار».
التزامالصمـت( ».عبد)
فس احتجازه يف مركز االحتجاز يف املطار
فبعد َّأن تقدَّم للسـلطاتَّ ،
على َّأن أسترالياً ال ترحـب بـه .فأصابتـه الحيرة من عـدم انتباههم
أ َّنـه ال خيـار لديـه بعـد أن غـادر العـراق واألردن سـوى البحـث
عـن مـكان للجـوء يف بلـد ثالـث .واسـتمر إحساسـه باملعاملـة غير
اإلنسـانية مـدة طويلـة حتى بعد أن غادر مركـز احتجاز املهاجرين.

كانـت اسـتجابة مـوىس عنيفة مـن الناحيتين الجسـدية والعاطفية
للتوتـر الـذي عـاىن منـه يف االحتجـاز .فقـد شـاب شـعره وانتابـه
الخـوف يوميـاً مـن أن يتعـرض للرتحيـل .وكذلـك عبـد عـاىن مـن
كوابيـس يف الليـل وذكـر أ َّنـه كان يسـمع أصواتـاً .وأمري أيضـاً ،الذي
خضـع للمقابلـة بعـد أكثر من سـتة أشـهر مـن إطلاق رساحه من
مركـز احتجـاز املهاجريـن ،بقـي يعـاين مـن تـوارد األفـكار الهائجـة
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حـول االحتجـاز .ومـن استراتيجيات املوامئـة التـي اتبعهـا هـو أمير بشـأن إمكانيـة رفـض طلبـه ،تقـدم خطـوة إىل األمـام وحصل
وفاطمـة التحـدث إىل اآلخريـن للتنفيـس عن مشـكالتهم «حتى لو على شـفرة عىل أسـاس أنـه يف حالة ُرفـض طلبه «سـوف أخط عىل
قصير فذلـك قد يسـاعدك عىل نسـيان مشـكلتك لتبدأ هذا املكان خطوطاً [مشيراً إىل رسـغه]» .واملحزن يف األمر اسـتمرار
كان لوقـت ً
بالتفكير حـول مشـكلته أو مشـكلتها وبكيفيـة مسـاعدته»...
حـاالت إقـدام املحتجزين عىل إيذاء أنفسـهم أو محاولة االنتحار يف
مراكـز االحتجـاز باإلضافـة إىل اإلرضاب عـن الطعام.
وتسـاءلت فاطمـة عـن سـبب وضعهـا يف السـجن ومعاملتهـا على
أنهـا مجرمـة بطريقـة جعلتهـا تشـعر «بالخجـل مـن كل يشء» .تلـك األسـوار التـي تخبـئ يف مراكـز االحتجـاز قصـص املحتجزيـن
واألسـوأ مـن ذلـك أنهـا كانـت وحيـدة ال يزورهـا أحـد:
فيهـا ُتسـهِّل على رجـال السياسـة إدخـال قصصـاً جديـدة يف إطـار
حاميـة ال َّالجئين ،ذلك اإلطـار املرتبط «بطابور ّ
منظـم إلعادة توطني
«أنـت وحيـد .أنت تصغي لناس لديهم كثري مـن األصدقاء واألقارب ال َّالجئين» وبعـدم رشعيـة الواصلني للبلاد عن طريـق البحر بصورة
الذيـن يزورونهـم ،أمـا أنـت فال أحـد تنتظره .وأنـت تعلـم َّأن أحداً غير رشعيـة .وكال االعتقاديـن ال ينبنيـان إالً على أسـس خاطئة.
يـأت للسـؤال عنـك وأ َّنه لـن يأيت يوم ينـادي به عليـك أحد من
لـن ِ
خلال مكبرات الصـوت ليقـول لك «جـاءك زائـر» ألنك تعلـم أص ًال ميليسا فيليبس  melly_p@email.comزميلة فخرية يف كلية
العلوم االجتامعية والسياسية يف جامعة ملبورن .تتوجه الكاتبة
أن مـا مـن أحـد لديك فأنـت وحيد يف هـذه الحياة».
بالشكر إىل املشاركني يف البحث الذين تكرموا عليها بوقتهم لرسد
ولفاطمـة ولألشـخاص اآلخريـن الذيـن خضعـوا للمقابلـة« ،لقـرار قصص غالباً ما كانت مُزعجة من ذكريات احتجازهم بوصفهم
[طلـب اللجـوء] أهـم يشء» ونتيجـة األفـكار التي اسـتحوذت عىل مهاجرين.

الصحة يف خطر يف مراكز احتجاز املهاجرين

إيوانا كوتسيواين ،وأورييل بونتيو ،وستيال إجيدي

منذ عام  ،2004تقدم منظمة أطباء بال حدود املساعدات الطبية والنفسية االجتامعية لطالبي اللجوء واملهاجرين
القابعني رهن االحتجاز يف مراكز احتجاز املهاجرين املختلفة يف جميع أرجاء أوروبا (يف اليونان ومالطا وإيطاليا
وبلجيكا) حيث ُتهدد حياة املستضعفني وصحتهم وكرامتهم.

تتبنى الــدول ذات الدخل املرتفع سياسات ومامرسات هجرة
تقييدية عىل نحو متزايد منذ العقد املايض ،مبا يف ذلك االحتجاز
املمنهج للمهاجرين وطالبي اللجوء غري الحاملني للوثائق الرسمية.
وتطبق حالياً الدول ذات الدخل املتوسط واملنخفض أيضاً (مثل:
موريتانيا ،وليبيا ،وجنوب أفريقيا ،وتركيا) تلك السياسات .ويف
بعض الحاالت ،تحصل مراكز االحتجاز عىل الدعم املادي من
الدول املجاورة ذات الدخل املرتفع (فعىل سبيل املثال ،متول أسبانيا
احتجاز املهاجرين يف موريتانيا ،وميول االتحاد األورويب مراكز
احتجاز املهاجرين يف تركيا وأوكرانيا).
يصل كثري من طالبي اللجوء واملهاجرين بصحة جيدة نسبياً رغم
صعوبة رحلتهم .ومع ذلك ،مبجرد دخولهم مراكز االحتجاز ،رسعان
ما تتدهور صحتهم ،عىل األقل جزئياً نتيجة ظروف االحتجاز
السيئة التي يعيشون بها .ومن بني القضايا املتكررة التي الحظتها
فرق منظمة أطباء بال حدود اكتظاظ املحتجزين يف الزنزانات،
واإلخفاق يف عزل النساء عن الرجال والعائالت واألطفال غري

املصحوبني ببالغني ،وعدم النظافة ،ونقص مرافق الرصف الصحي،
وسوء التهوية وغياب أجهزة التدفئة .وغالباً ما يكون املأوى دون
املستوى املطلوب؛ فبعض األشخاص ُيحتجزون يف حاويات أو يف
غرف ذات نوافذ أو حتى أبواب مكسورة وأحياناً ينامون عىل
مراتب مبتلة عىل األرض .إضافة إىل ذلكُ ،تقيد حركة املحتجزين
وأحياناً ال يستطيعون قضاء وقت يف الهواء الطلق .ويف كل مركز من
مراكز االحتجاز تقريباً ،ال تتوفر اإلمكانيات لعزل املرىض املصابني
باألمراض ا ُملعدية.
وترتبط معظم األمراض املتكررة بنقص الرعاية الطبية املمنهجة
و/أو الوقائية 1.وعادة ما تنتج أمراض الجهاز التنفيس عن التعرض
للربد واكتظاظ املحتجزين يف الزنزانات ونقص عالج األمراض
املعدية .و ُيصاب املحتجزون باألمراض الجلدية ،مثل :الجرب
واألم ـراض الجرثومية والفطرية ،جراء اكتظاظ املحتجزين يف
الزنزانات وعدم النظافة .أما مشاكل الجهاز الهضمي ،مثل :التهاب
املعدة ،واإلمساك ،والبواسري ،فتنتج عن سوء التغذية وقلة مامرسة
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أطباء بال حدود

ناقصة بشدة .فض ًال عن ذلك ،شهدت تلك املراكز غياب أنظمة
فحص املستضعفني ،مثل :املصابني باالعتالل الصحي املزمن وضحايا
التعذيب وضحايا العنف الجنيس واألطفال غري املصحوبني ببالغني،
وإدارة شؤونهم .إضافة إىل ذلك ،املراكز غري مجهزة لألشخاص ذوي
اإلعاقة الحركية.

اآلثار عىل الصحة العقلية

املهاجرون وطالبو اللجوء املحتجزون يف اليونان.

األنشطة والضغوط النفسية املرتفعة .وتأيت أمراض الجهاز العضيل
الهيكيل من ضيق املكان وقلة مامرسة التامرين الرياضية والعيش
يف بيئة باردة وغري مريحة.
«ال يسهل وصف ما نشهده يومياً يف مراكز االحتجاز .فمركز رشطة
سوفيل ،الذي يتسع لـ  80شخصاً فقطُ ،يحتجز يف بعض األيام أكرث
من  140مهاجراً هناك .أما يف تيتشريو ،الذي ال يتسع سوى لـ 45
شخصاً فقط ،فقد وجدنا ما يقرب من  130شخصاً .ويف فرييس،
الذي يتسع لـ  35شخصاً فقط ،وزعنا  115كيس نوم عىل املهاجرين
املحتجزين .وقد أخربتنا سيدة مصابة مبرض من األمراض النسائية
الخطرية بأنها مل تجد مكاناً للنوم واضطرت للنوم يف دورة املياه.
أما يف مركز االحتجاز يف فيالكيو ،رأينا زنزانات كثرية مغمورة مبياه
الرصف املترسبة من مراحيض مكسورة .ويف سوفيل ،املشهورة
بالربد القارص يف فصل الشتاء ،مل تكن أنظمة التدفئة تعمل ومل تكن
املياه الساخنة متوفرة .ويف كثري من مراكز االحتجاز ،شاهدنا كثرياً
من األطفال غري املصحوبني ببالغني محتجزين يف الزنزانات نفسها
كالبالغني لعدة أيام دون السامح لهم بالخروج يف ساحة السجن»
(أحد العاملني يف مجال األنشطة اإلنسانية مبنظمة أطباء بال حدود
يف إفروس ،ديسمرب/كانون األول )2010

يزيد االحتجاز من القلق والخوف واإلحباط وقد ُيفاقم التجارب
الصادمة املؤملة السابقة التي عاىن منها طالبو اللجوء واملهاجرون
يف أوطانهم األصلية أو خالل رحلتهم أو أثناء إقامتهم يف الدول التي
عربوا بها .ويزداد استضعافهم سوءاً بسبب الغموض الذي يحيق
مبصريهم ومستقبلهم ومدة احتجازهم مفتوحة األجل والتهديد
الدائم بالرتحيل .و ُت ّولد الظروف املعيشية الصعبة واكتظاظ
املحتجزين يف الزنزانات والضوضاء املستمرة وعدم مامرسة األنشطة
واالعتامد عىل قرارات اآلخرين مشاعر الهزمية واليأس لديهم.
ويف جميع مراكز االحتجاز ،روت نسبة كبرية من مرىض منظمة
أطباء بال حدود خربات صادمة سابقة تعرضوا لها .ويف بلجيكا
يف عام  ،2006عىل سبيل املثال ،ذكر  %21من املرىض معاناتهم
قص كثريون آخرون
من االعتداء الجسدي قبل وصولهم يف حني َّ
كيف شهدوا مقتل أفراد عائالتهم أو رفقائهم يف السفر .أما يف
اليونان ( ،)2010-2009طلب  %17.3من املرىض الدعم النفيس
جراء التجارب الصادمة التي عاشوها .ويف مالطا %85 ،من مرىض
منظمة أطباء بال حدود الذين عانوا من مشاكل الصحة العقلية يف
االحتجاز لديهم تاريخ من الصدمات قبل تهجريهم .وقد لقي كث ٌري
منهم حتفهم أثناء عبورهم الصحراء أو لغرقهم أثناء محاوالتهم
عبور البحر املتوسط.

وصعب
االحتجاز صادم لكثري منهم؛ فقد ناقض توقعاتهم السابقة ُ
عليهم التعايش مع تلك املقيدات يف الزنزانات املكتظة ومل يحظوا
بوقت كاف للخروج يف الهواء الطلق أو الشعور بالخصوصية مطلقاً.
وقد ع َّجل االحتجاز من اعتالالت الصحة العقلية التي أصيب بها
أكرث من ثلث ( )%37املهاجرين وفقاً لألعراض التي سجلتها منظمة
أطباء بال حدود يف احتجاز املهاجرين اليونانية خالل عامي 2009
و .2010وظهرت أعراض االكتئاب أو القلق عىل الغالبية العظمى
يفرض سياق االحتجاز تحديات جسيمة إضافية أمام طالبي اللجوء من املرىض يف جميع املراكز التي عملت بها منظمة أطباء بال حدود.
واملهاجرين املصابني بأمراض مزمنة أو إعاقات أو اعتالالت يف
الصحة العقلية .وعادة ما ُيضطر املرىض الذين يخضعون بالفعل ورغم تلك االحتياجات الجلية للصحة العقلية ،تفتقر معظم مراكز
للعالج من أحد األمراض إىل قطع العالج مبجرد احتجازهم بسبب االحتجاز التي عملت بها منظمة أطباء بال حدود متاماً إىل خدمات
عدم قدرتهم عىل الوصول إىل األدوية و/أو الرعاية الطبية غري الصحة العقلية .وحتى حني ُتقدم خدمات رعاية الصحة العقلية،
الكافية يف االحتجاز .ويف املراكز التي يعمل بها موظفو منظمة تكون تلك الخدمات غري كافية وغري مالمئة لالحتياجات الخاصة
أطباء بال حدود ،مل تكن الخدمات الطبية ُتقدم إطالقاً أو كانت
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للمهاجرين وطالبي اللجوء؛ فأحياناً ال ُيصاحب تلك الخدمات ،عىل
سبيل املثال ،خدمات الرتجمة الفورية.

الخامتة

أطباء بال حدود /جرجس ألكساندراتوس

يفرض العمل يف منشآت مغلقة ،مثل :السجون أو مراكز االحتجاز،
تحديات أخالقية أمام املنظامت العاملة يف مجال األنشطة اإلنسانية
نتيجة خشية أن يراها املحتجزون متواطئة مع نظام االحتجاز.
ولــذا ،يتطلب ذلك العمل مستوى عالٍ من تحمل املسؤولية
والحذر لحامية مصالح املرىض الجسدية وصحتهم العقلية يف وقت
ال ُتجرى فيه أي أنشطة إال مبوافقة الدولة .فالتفاوض للحصول عىل
إذن لدخول تلك املراكز (التي غالباً ما ُتغلق أبوابها أمام التفتيش
الخارجي) واستمرار ذلك رضوري ،فض ًال عن أهمية زيادة الوعي
من خالل الدعوة العامة ملعرفة العواقب الصحية واإلنسانية توفري الرعاية الصحية يف مكان االحتجاز ،اليونان.
لسياسات الهجرة التقييدية.
إيوانا كوتسيواين  Ioanna.kotsioni@athens.msf.orgمرجع
للهجرة يف منظمة أطباء بال حدود يف اليونان ،وأورييل بونتيو
ووفقاً لخربة منظمة أطباء بال حدود العملية ،نخلص إىل أن احتجاز  Aurelie.ponthieu@brussels.msf.orgمستشار للشؤون
املهاجرين يق ِّوض الكرامة اإلنسانية ويؤدي إىل معاناة ال داعي لها اإلنسانية حول التهجري يف مركز عمليات منظمة أطباء بال حدود،
وإىل اإلصابة باألمراض .ونتيجة املخاطر غري املتناسبة التي تتعرض بروكسل ،وستيال إجيدي Stella.egidi@msf.rome.org
لها صحة األفراد وكرامتهم اإلنسانية ،ينبغي أن يكون االحتجاز مستشار طبي يف منظمة أطباء بال حدود يف إيطاليا.
االستثناء وليس القاعدة العامة .وعىل صانعي القرار السيايس إعادة www.msf.org
النظر جيداً يف انتشار احتجاز املهاجرين وإطالة أمده يف ضوء
 .1حصلنا عىل تلك البيانات من ما يزيد عىل  5000استشارة طبية للمهاجرين وطالبي
عواقبه الطبية واإلنسانية ،ومراعاة البدائل املتاحة.
اللجوء يف مراكز احتجاز املهاجرين يف اليونان ومالطا ما بني عامي  2008و.2011

تأثري احتجاز املهاجرين عىل األطفال

أليس فارمر

غالباً ما تحتجز الدول األطفال دون إيالء االنتباه الكايف للقانون الدو ّيل وتضعهم يف ظروف قد تكون مؤذية وال
إنسانية .لكنَّ التعامل مع طالبي اللجوء والالجئني من األطفال يجب أن تكون مبنية أوالً وقبل كل يشء عىل أنهم
أطفال ،كام ينبغي أن توضع حقوقهم وحاجاتهم للحامية يف قمة أولويات جميع سياسات الهجرة.
ألكرث من عرش سنوات من البحث يف أوروبا وما ورائها ،سجلت
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان انتهاكات خطرية لحقوق األطفال
التي تسبب بها احتجاز األطفال املهاجرين ،1إذ من املمكن أن
ُيحتجز األطفال احتجازاً تعسفياً يف زنزانات تجمعهم بالبالغني
الذين ال ميتون لهم بصلة القرابة .كام يتعامل كل من الرشطة
والحرس والسلطات األخرى معهم بوحشية ،يف ظل ظروف غالباً ما
تكون سيئة وتتناىف مع املعايري الدولية التي تحكم األوضاع املالمئة
لألطفال املحرومني من الحرية.

(مبن فيهم األطفال الرضع) واألطفال طالبي اللجوء أو الالجئني،
وأطفال األشخاص ال َّالجئني أو الذين تقدموا بطلب للجوء .وكثري
مصدرة لالجئني مثل أفغانستان والصومال
منهم يغادرون بلداناً ّ
ً
ورسيالنكا ويرشعون يف رحالت طويلة بحثا عن السالمة .ويتعرض
األطفال لالحتجاز يف مختلف مراحل رحلتهم يف البلدان االنتقالية
كإندونيسيا وتركيا واليونان وليبيا ومرص ،ويف البلدان التي يرونها
هم أو ذويهم عىل أنها بالد املقصد األخري ،مثل:أسرتاليا واململكة
املتحدة والدول اإلسكندنافية.

تتألف فئات األطفال املهاجرين املحتجزين مــن :األطفال و ُتعد اليونان من البوابات الرئيسية لدخول املهاجرين إىل االتحاد
املهاجرين غري املصحوبني ببالغني ،واألطفال املصحوبني بعائالتهم األورويب لكنَّها تنتهج مامرسات سيئة عىل وجه الخصوص إزاء
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الداخلني إىل البالد من غري املرافئ
الحدودية الرسمية) .3ويف حني َّأن
السلطات تفرج عن بعض املهاجرين
مبن فيهم العائالت خالل ساعات أو
أيام ،فإنها تبقي عىل بعضهم اآلخر
ملدد أطول قد تصل إىل عام كامل ،أما
من ُيرفض طلب لجوئه فقد يبقى يف
الحجز مدة تصل إىل  18شهراً.

ويف مالطا ،وجدنا َّأن األطفال غري
املصحوبني بالغني ُيحتجزون مع
البالغني من غري األقرباء يف املكان
نفسه بانتظار نتيجة تحديد العمر.
وتفرتض مالطا َّأن أي شخص ال تظهر
عليه صفات الطفولة الظاهرية
(مبعنى أي شخص يبدو عليه أنه أكرب
سناً من  12عاماً) عىل أنه بالغ .أما
املهاجرون الذين يدعون أنهم أطفال
ولدان طالبان للجوء يف مركز احتجاز املهاجرين يف بيالوان ،شاميل سومطرة.
فيخوضون عملية مطولة يف تحديد
األطفال املهاجرين 2.وقد مييض األطفال غري املصحوبني ببالغني العمر و ُيحتجزون يف زنزانة واحدة للبالغني ألسابيع أو أشهر إىل
أشهراً يف مراكز االحتجاز وغالباً ما يكون احتجازهم يف الزنزانات حني االنتهاء من اإلجراءات القضائية.
نفسها التي تضم بالغني من غري ذوي القرىب ضمن ظروف وصفتها
املفوضية األوروبية ملناهضة التعذيب بأنها «غري مقبولة» .ومن ويف مرافق االحتجاز ،قد يتعرض األطفال إىل العنف أو االستغالل.
أمثلة هؤالء رشزاد وأخيها رسدار البالغ من العمر ستة عرش عاماً ،فمث ًال ،أخربنا عبدي ،وهو طالب اللجوء الصومايل الذي كان يبلغ
وهام من أفغانستان .وقد احتجزا يف مركز كيبينو يف فيالكيو عندما من العمر  17عاماً وقت احتجازه ،عام مر به قائ ًال « :كان يأتيني
قابلناهام عام  .2008وقد أخربتنا وقتها« :إننا هنا منذ  65يوماً وقد رجل ضخم يف كل يوم ويأمرين بأن أعطيه طعامي .ويف يوم ما
علمنا من بعضهم أن املدة قد تطول لثالثة أشهر ....هام :أريدهم رفضت االنصياع فرضبني ،ووقعت عىل األرض مغشياً ع ّ
يل لنصف
أن يطلقوا رساحي فال أريد البقاء ألطول من هذا» عل ًام َّأن رشزاد ساعة ،وحني أخربت الحرس قالوا يل« :ال يهمنا أمرك»»
كانت تشارك زنزانتها مع ست نساء بالغات ال يقربنها ومل تكن
وليس األطفال َّ
قادرة عىل التواصل معهن.
اللجئون وطالبو اللجوء بأكرث حظاً يف باقي
دول العامل .ففي إندونيسيا يواجه خطر االحتجاز آالف األطفال
كام ُيطلب من األطفال املهاجرين غري املصحوبني ببالغني مغادرة املهاجرين ،خاص منهم غري املصحوبني ببالغني ،والقدامني من
البالد فور ترسيحهم من الحجز يف اليونان ،ويف حالة عدم االمتثال رسيالنكا وأفغانستان وبورما وغريها ،كام يواجهون سوء املعاملة يف
لألمر قد يعادوا للحجز دون مراعاة استضعافهم وبغض النظر الحجز وانعدام فرص التعليم وقلي ًال من املساعدات الرئيسية .إضافة
عن حقهم يف التقدم بطلب للجوء .فعىل سبيل املثال ،أخربتنا إىل ذلك ،تفرض القوانني اإلندونيسية عقوبة تصل إىل الحبس ألربع
فتاة صومالية غري مصحوبة ببالغ وتبلغ من العمر عرشة أعوام سنوات مع حرمان املحتجز من حق املراجعة القضائية .وكذلك
واحتجزت يف مركز بيرتو رايل أن السلطات اليونانية احتجزتها أربع الحكومة اإلندونيسية ال توفر لألطفال املهاجرين وال لعائالتهم
الفرص يف الحصول عىل الوضع القانوين كوضع طالبي اللجوء .وكثرياً
مرات خالل ستة أشهر.
ما تحتجز إندونيسيا املهاجرين الذين ال يحملون وثائق رسمية مبن
واليونان ليست الوحيدة يف إساءة معاملة طالبي اللجوء ممن فيهم األطفال غري املصحوبني ببالغني واألطفال املصحوبني بعائالتهم
دخلوا االتحاد األورويب ،فلاملطا أيضاً سياسة صارمة يف االحتجاز ملدد تصل إىل أشهر أو سنوات يف ظروف بائسة مع حرمانهم من
التلقايئ لجميع املهاجرين غري الرشعيني القادمني إىل مالطا (أي حق التعليم أو يف بعض األحيان من النزهة .وقد و َّثقنا حاالت من
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الوحشية يف عدد كبري من مرافق االحتجاز حيث تعمد الحرس تنص املادة  37من اتفاقية حقوق الطفل عىل أنه لجميع األطفال
رضب األطفال املهاجرين غري املصحوبني ببالغني أو إجبار األطفال املحرومني من حريتهم (مبن فيهم األطفال املحتجزين يف أماكن
عىل مشاهدة الحرس وهم يرضبون البالغني.
احتجاز املهاجرين) الحق يف «الحصول الفوري عىل املساعدة
القانونية أو أي مساعدة أخرى مالمئة» والحق يف الطعن برشعية
وقد تكون ظروف احتجاز األطفال املصحوبني بذويهم مهينة وال حرمانهم من حقوقهم أمام املحكمة.
إنسانية أيضاً ،فقد التقينا بطفل يبلغ الثالثة من العمر يف مركز
ً
َّ
احتجاز املهاجرين يف سوان فلو يف بانكوك يف تايالند أمىض تقريبا نصت مفوضية املجلس األورويب لحقوق اإلنسان عىل أنه «من
7
عمره كام ًال يف الحجز .4وقد احتجز مع والده الالجئ الصومايل يف حيث املبدأ ،ال ينبغي تعريض األطفال لالحتجاز»
الوقت الذي ُتحتجز فيه والدته وأخته بقسم النساء ملركز احتجاز
َّ
نصت لجنة حقوق الطفل يف التعليق العام رقم  6عىل أنه:
املهاجرين .وقد وصف األب ظروف االحتجاز قائ ًال:
َّ
«كقاعدة عامة ،ال يجوز احتجاز األطفال غري املصحوبني ببالغني»،
يف الغرفة  50شخصاً حالياً ،معظمهم من املدخنني ....كام أن وعىل أ َّنه ال ميكن تربير احتجازهم ملجرد االعتامد حرصاً عىل وضع
الغرفة حارة ومتسخة مام تسبب بإصابة طفيل باألمراض املتكررة ،هجرتهم أو إقامتهم أو فقدانه».
باإلضافة إىل ّأن وجبة الطفل تتكون من األرز ذاته الذي يأكله
َّ
اآلخرون .لكنه يحتاج للفاكهة التي ال ُتقدم له وال تتوافر للرشاء أ َّما مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني فتحتج بأنه« :ال
عىل حد سواء.... ،من الصعب جداً عىل طفل يف الثالثة من عمره ينبغي احتجاز األطفال الطالبني للجوء خاص ًة يف حاالت األطفال
أن ينمو بني  50رج ًال بالغاً يف غرفة مغلقةُ ،يسمح له بالخروج منها غري املصحوبني ببالغني» 8وإذا احتُجز األطفال الطالبون للجوء يف
إىل أشعة الشمس ملدة قصرية تقل عن ساعتني بعد ثالثة أيام من حاالت استثنائية ،تؤكد مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عىل
وجوب االلتزام مبعايري االحتجاز الواردة يف املادة  37من اتفاقية
عدم الخروج.
حقوق الطفل ،كام يجب عىل الدول أن تلتزم مبعايري األمم املتحدة
خسائر احتجاز األطفال املهاجرين جسيمة .فغالباً ،ال يحصل املتعلقة بظروف االحتجاز مبا يف ذلك فصل األطفال عن البالغني من
األطفال عىل فرصة التعليم ألشه ٍر وسنوات ،كام يؤثر احتجاز غري أقاربهم مبا يتناسب ومصالحهم ال ُفضىل وبتوفري التعليم لهم
املهاجرين – غري املحدد بزمن باملجمل – سلباً عىل الصحة العقلية دامئاً .ويف حاالت احتجاز املهاجرين األطفال املصحوبني بعائلتهم،
لكثري من املحتجزين وتلك مشكلة خطرة جداً خاصة لألطفال .5ينبغي أن تؤمن الدولة للطفل عدم انفصاله عن ذويه ضد إرادته.
فقد ذكر طبيب نفيس متطوع يف مركز احتجاز املهاجرين يف وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل (وكذلك اإلرشادات الخاصة ملفوضية
إندونيسيا ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان أن مراجعيه من األطفال األمم املتحدة السامية لالجئني الخاصة باألطفال الطالبني للجوء)
يعانون من تدهور نفيس بسبب االنتظار املط َّول وغري املحدد ،عىل أ َّنه يجب االلتزام «بأخالقيات الرعاية» 9عند احتجاز األطفال
«إنهم يفقدون آمالهم .إنهم يفقدون أحالمهم لعدم معرفتهم املهاجرين مع إعالء مصالح الطفل ال ُفضىل عىل إنفاذ قانون الهجرة.
باإلطار الزمني لخروجهم للحياة الطبيعية ِمثل باقي البرش ،وهذا
6
ما يجعلهم يصابون باليأس واالكتئاب».
ويف فرباير/شباط  ،2012دعت لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل
الدول إىل “الوقف العاجل والكامل الحتجاز األطفال املحتجزين
قيود استخدام احتجاز املهاجرين ضد األطفال:
عىل أساس وضعهجرتهم” قائلة َّإن مثل هذا االحتجاز ال يتامىش
10
ُ
َ
ُ
يف كثري من حاالت احتجاز املهاجرين ،تحرم الدول األطفال من مع مصالح األطفال الفضىل عىل اإلطالق  .ويف املرحلة االنتقالية،
حريتهم ضمن رد روتيني عىل الدخول غري املرشوع لها ،بدالً من أن عىل الدول أن تفرض أطراً زمنية عىل مدة احتجاز الطفل للحد ما
يكون احتجاز األطفال إجراء املالذ األخري .ومع ذلك ،يشري القانون أمكن من ضياع فرص التعليم واآلثار الواقعة عىل صحته العقلية.
الدويل إىل أ َّنه ال يجوز احتجاز األطفال ألسباب تتعلق بوضع
هجرتهم ويضع حدوداً صارمة عىل االستخدام االستثنايئ لالحتجاز ومع ذلك ،تشهد مسارات الهجرة تعقيدات أكرب من ذي قبل
نتيجة تنوع البلدان التي يسافر طالبو اللجوء نحوها ،ومع تلك
كام ييل:
التعقيدات تتزايد الدول التي تلجأ إىل استخدام احتجاز املهاجرين.
تنص املــادة  37من اتفاقية حقوق الطفل عىل أ ّنــه :ال ينبغي وما زلنا نشهد وجود األطفال يف أماكن الحجز يف وقت يفرتض فيه
استخدام االحتجاز بأي شكل ضد األطفال ّإل إذا كان املالذ األخري عىل الدول ،بدالً من حجز األطفال مع ذويهم ،أن توفر لألطفال
وألقرص مدة ممكنة من الزمن».
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Captured Childhood: Introducing a New Model to Ensure the Rights and
الفرص للعثور عىل يشء من الحالة السو َّية يف حياتهم املستأصلة Liberty of Refugee, Asylum Seeker and Irregular Migrant Children
Affected by Immigration Detention
من جذورها.
(طفولة يف األرس :التعريف بنموذج جديد لضامن حقوق وحريات األطفال من الالجئني
أليس فارمر  farmera@hrw.orgباحثة يف قسم حقوق األطفال وطالبي اللجوء واملهاجرين غري الرشعيني املتأثرين باحتجاز الهجرة) ،ميلبورن،2012 ،
ص.ص 49-48
يف منظمة مراقبة حقوق اإلنسان.
 .6مقابلة مع ك .أ .وهو طبيب نفيس2012/9/5 .
 .7 www.hrw.org/topic/childrens-rights/refugees-and-migrantsاملجلس األورويب لحقوق اإلنسان ،مفوض حقوق اإلنسان،
Positions on the Rights of Minor Migrants in an Irregular Situation
 .1انظر www.hrw.org/topic/childrens-rights/refugees-and-migrants
(مواقف حول حقوق املهاجرين القارصين يف الوضع غري النظامي) ورقة للمواقف
 .2منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،
( ،6)2010سرتاسبورغ2010/6/25 ،
Left to Survive: Systematic Failure to Protect Unaccompanied Migrant
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=16543777
Children in Greece
 .8مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني،
(مرتوكون وحيدين للبقاء عىل قيد الحياة :اإلخفاق املمنهج يف حامية األطفال املهاجرين Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied
غري املصاحبني ببالغني يف اليونان) ديسمرب/كانون األول ،2008
Children Seeking Asylum
www.hrw.org/reports/2008/12/22/left-survive
(إرشادات حول التعامل مع األطفال غري املصاحبني ببالغني والطالبني للجوء)  ،1997الفقرة
 .3منظمة مراقبة حقوق اإلنسان
www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3360.pdf ،7.8-7.6
Boat Ride to Detention: Adult and Child Migrants in Malta
UNHCR, Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with
(ركوب القوارب نحو االحتجاز :املهاجرون البالغون واألطفال يف مالطا ،يوليو/متوز 7.8-Unaccompanied Children Seeking Asylum, 1997. paras 7.6 )2012
www.hrw.org/reports/2012/07/18/boat-ride-detention-0
www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6b3360.pdf
 .4منظمة مراقبة حقوق اإلنسان،
 .9مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني،
Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Ad Hoc and Inadequate: Thailand’s Treatment of Refugees and Asylum Seekers
(عشوايئ وغري كاف :معاملة تايلندا لالجئني وطالبي اللجوء) ،أيلول
Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention
www.hrw.org/node/109633/section/12 2012
(إرشادات حول املعايري واجبة التطبيق املتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء وبدائل االحتجاز)
 .5د .آالن س كيلري وآخرون ’Mental health of detained asylum seekers
 ،2012الفقرة www.unhcr.org/505b10ee9.html .52
(الصحة العقلية لطالبي اللجوء املحتجزين)  ،مجلة  ،The Lancetاملجلد  ،362العدد
 .10لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل ،تقرير عام  ،2012يوم النقاش العام لحقوق جميع
 ،2003/11/22 ،9397ص.ص ،23-1721 .الحالف الدويل لالحتجاز،
األطفال يف سياق الهجرة الدولية ،فرباير/شباط  ،2013الفقرة 78
http://tinyurl.com/OHCHR-CRC-2012

الطفولة املأسورة

دايفيد كورليت

عىل الدول أن تضع بدائل الحتجاز الالجئني لتضمن حرية األطفال يف التحرر من خطر االحتجاز الناتج من رغبة الدولة يف السيطرة
بالعيش يف ظروف مجتمعية طيلة املدة التي تستغرق الدولة عىل الهجرة.
التخاذ القرار الخاص بوضعهم بوصفهم مهاجرين .ال ينبغي
احتجاز األطفال لغايات الهجرة .بل هناك بدائل ،وقد استحدث وترجع هجرة األطفال إىل أسباب عدة :منها خوفهم عىل حياتهم
تحالف االحتجاز الدويل 1منوذجاً ملنع احتجاز املهاجرين األطفال وحرياتهم ،حيث ُأبعدوا عن بلدانهم إ ّما لخوف ذويهم وأقاربهم
عىل أمنهم ،أو لعيشهم يف فقر يهدد حياتهم أو لسعيهم إىل فرص
اعتامداً عىل ثالثة مبادئ:
أفضل لحياتهم ،فيرتك األطفال يف بعض األحيان بيوتهم وبلدانهم
األطفال الالجئون أو طالبو اللجوء منهم أو من هم من املهاجرين مبفردهم وبإرادتهم ،ويرتك آخرون بلدانهم مع عائالتهم ،دون
علمهم بالسبب أو ب ُوجهتهم أو بطبيعة رحلتهم.
غري الرشعيني ،أوالً وقبل كل يش ،أطفال.
يجب أن ُتوىل املصالح ال ُفضىل للطفل االهتامم األسايس يف أي إجراء وتتسم رحالت هؤالء األطفال غالباً بالخوف وفقدان الحامية
الرسمية؛ فانتقالهم عرب الحدود بدون أوراق أو تصاريح رسمية
ُيتَّخذ بشأن الطفل.
محفوف باملخاطر .ويف كثري من األحيان ،ينضم األطفال إىل املهربني
حرية الطفل حق إنساين أسايس.
ممن هم عىل صلة بالجرمية املنظمة ،ويقع األطفال يف بعض
و تح ِّول هذه املبادئ االنتباه من حق الدولة يف احتجاز األطفال األحيان بأيدي املتاجرين بالبرش أو غريهم ممن يستغلون ضعفهم.
إىل حق األطفال الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين غري الرشعيني واإلضافة إىل املخاطر التي يواجهها جميع املهاجرون غري الرشعيني،
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هناك أوجه من االستضعاف يواجهها ،عىل وجه الخصوص ،األطفال استكشـاف خيـارات الهجـرة املتاحـة لألطفـال والعائلات ،وتحديد
َّ
اللجئون أو طالبوا اللجوء منهم نظراً ملراحل النمو التي ميرون «املصالـح الفضىل» وتقييـم حاجات األطفـال و/أو أرسهم للحامية
بها والحدود املجتمعية أو الثقافية التي متس قدرتهم عىل التأكيد .
عىل حقوقهم.
وتحتجز الدول هؤالء األطفال لعدد من األسباب ،منها :الفحص
الصحي والدواعي األمنية ،والتحقق من هوياتهم وتسهيل إزالتهم
اض محددة .ويف بعض األحيانُ ،يحتجز األطفال لقرار صادر
من أر ٍ
عن مسؤويل الدولة ممن يرونه الخيار األفضل بدالً من بقائهم دون
دعم املجتمع لهم أو بحد ضئيل من الدعم .يف حني ُيحتجز آخرون
بسبب إهامل املسؤولني ،فعىل سبيل املثالُ ،يحتجز األطفال يف
حالة عدم التمييز بني املهاجر الطفل واملهاجر البالغ ،أو يف حاالت
عدم كشف األطفال عن أعامرهم الحقيقية أو عندما ال يتمكن
املسؤولون من تخمني أعامرهم .وقد ُيحتجز األطفال أيضا بسبب
ميل ثقافة ما إىل االحتجاز أو بسبب انتشار الفساد فيهاّ .إل أن
الدالئل تشري إىل ّأن اإلحتجاز ال يردع الهجرة غري الرشعية املحتملة،
وال يضمن منع قدوم املهاجرين غري الرشعيني أو عودتهم .بل هناك
مناهج أكرث فاعلية وإنسانية بدالً من االحتجاز لتحقيق غايات تلك
السياسات.

الخطوات الخمس لنموذج يراعي حاجات األطفال

وضع تحالف االحتجاز الدويل منوذجاً لتقييم مجتمع ُيراعي حاجات
الطفل ولتصنيفه؛ حيث ُي َّكن ذلك النموذج الحكومات واملنظامت
غري الحكومية والجهات املعنية من اتخاذ القرارات ملنع االحتجاز.

الخطوة األوىل :املنع

الخطوة األوىل قرينة ضد احتجاز األطفال ،و ُتطبق قبل وصول ٍأي
من األطفال الالجئني أو طالبي اللجوء أو املهاجرين غري الرشعيني
إىل أرايض الدولة.

الخطوة الثانية :التقييم واإلحالة

تحدث الخطوة الثانية ،التقييم واإلحالة ،خالل ساعات من اكتشاف
الطفل عىل حدود أرايض الدولة أو داخلها ،وتشتمل عىل فحص
الفرد لتخمني العمر ،وتعيني ويص عىل األطفال غري املصحوبني
ببالغني أو األطفال املنفصلني عن ذويهم ،وتخصيص موظف للعمل
عىل قضية األطفال املسافرين مع عائالتهم ،وإجراء تقييم أ َّويل
لظروف العائلة ونقاط قوتها وحاجاتها ،ومن َث َّم وضع الطفل أو
العائلة يف بيئة مجتمعية.

الخطوة الثالثة :اإلدارة واملعالجة

الخطـوة الثالثـة عنصر جوهـري لنمـوذج التقييـم والتصنيـف
املراعـي للطفـل والتـي تتضمـن «إدارة الحالـة» مبـا يف ذلـك

الخطوة الرابعة :املتابعة والحامية

تتضمـن الخطـوة الرابعة ضامن حامية حقـوق األطفال ومصالحهم
ال ُفضلى ،واملراجعـة القانونيـة للقـرارات املتخـذة ُمسـ ّبقاً بشـأن
األطفـال وعائالتهـم ،مبا يف ذلـك القرارات املتعلقـة بأماكن إيوائهم
ووضعهـم القانـوين ،وتتيـح أيضـاً الفرصـة للدول ملراجعـة الظروف
املرتبطـة بوضـع الطفـل أو العائلـة يف املجتمـع اعتماداً على قرار
وضـع الهجـرة النهايئ.

الخطوة الخامسة :الفصل يف الحاالت يف الخطوة
الخامسة ُتن َّفذ حلول الهجرة املستدامة.

(ملزيـد مـن املعلومـات حـول تلـك الخطـواتُ ،ير َاجـع تقريـر
الطفولـة املأسـورة  2 2012لتحالـف االحتجـاز الـدويل)
ُتظهـر األبحـاث الدوليـة أن دعـم إدارة القضيـة وطالبـي اللجـوء
واملهاجريـن غير الرشعيين يزيـد مـن احتامليـة االمتثـال للقرارات
املتعلقـة بأوضاعهـم ويرفـع مسـتوى تقبلهـم إ ّمـا للعـودة إىل
أوطانهـم أو لالندمـاج يف املجتمـع بفضـل مـا حظـوا بـه مـن دعم
ومتكين طـوال رحلـة الهجـرة .و ُيعـ ّد ٌّ
كل مـن بنـاء الثقـة واحترام
كل شـخص وتقديـره ومعاملتـه على أنـه فـرد يتمتـع بالكرامـة
واملهـارات والحقـوق والحاجـات أمـراً أساسـياً لنجاح تلـك الرحلة.
ومـن األمـور الحساسـة توفير دور داعـم يتصـف بالواقعيـة
واالسـتدامة على حـد سـواء اإلضافة لكونـه وجداين ومتسـق طيلة
انتظـار الفـرد للنتيجـة النهائية .وينطبق ذلك على البالغني ،وبقدر
أكبر مـن األهمية على األطفال .ويأخـذ منوذج الخطـوات الخمس
للتقييـم والتصنيـف ا ُملراعـي للطفـل مصالـح الـدول على محمـل
الجـد يف إدارتهـا للهجـرة و ُيقـ ُّر يف الوقـت نفسـه ّأن املصلحـة
الفضلى لألطفـال لـن تكـون أبـداً يف احتجازهـم.
دايفيد كورليت  corlett.d@gmail.comزميل باحث مساعد
يف معهد سوينبرين  www.sisr.netوكان يف السابق باحثاً ومؤلفاً
رئيساً (مبشاركة غرانت ميتشيل ولويس باورنغ وجريوين فان
هوف) لتقرير تحالف االحتجاز الدويل املوسوم بـ «الطفولة
املأسورة» ( )Captured Childhoodاملنشور عىل اإلنرتنت عىل
الرابط التايلhttp://idcoalition.org/ccap/ :
 .1تحالف االحتجاز الدويل ( )IDCشبكة مجتمعية مدنية مقرها ملبورن/أسرتاليا وتضم
يف عضويتها  300منظمة غري حكومية وجامعات مبنية عىل العقيدة وأساتذة جامعيني
ومامرسني وأفراد يعملون يف خمسني بلداً يف العاملhttp://idcoalition.org .
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ال تغيري :مراكز احتجاز األجانب يف أسبانيا

كريستينا مانزانيدو

مسودة قوانني إدارة مراكز احتجاز األجانب يف أسبانيا مخيبة إىل أبعد مدى آلمال املطالبني بضامنات أفضل لحقوق
املحتجزين ومحبطة ملطالبهم.
تمتلك أسبانيا عدداً من مراكز االحتجاز اإلدارية املخصصة ■ ■للمعلومات بشأن وضعهم القانوين :عىل السلطات إجراء
لغرض احتجاز املهاجرين والواقع معظمها عىل ساحل البحر
مقابلة مع كل محتجز يدخل مراكز احتجاز األجانب بلغة
األبيض املتوسط بينام يقع أحدها يف مدريد العاصمة .وتتوىل
يفهمها إلطالعه عىل وضعه القانوين ،وعليها أيضاً إعالمه
الرشطة إدارة مراكز احتجاز األجانب تلك.
بأحدث األحكام اإلدارية والقانونية املؤثرة عليه.
ويف يناير/كانون الثاين  ،2012عندما بدأت الحكومة أخرياً
يف صياغة مسودة القوانني املنظمة إلدارة تلك املراكز ،أمل
النشطاء أن تشتمل تلك العملية عىل مراجعة كاملة وأن تكون
فرصة للسري قدماً عىل طريق تفعيل منوذج البدائل الذي يراعي
أكرث االحتياجات األساسية للمحتجزين ويضمن حقوقهم .إال أن
املسودة الحالية لتلك القوانني مل تستفد من أي من االقرتاحات
التي ُقدمت يف السنوات السابقة من مصادر مختلفة باستثناء
االستجابة ملقرتح تسمية املحتجزين بأسامئهم بدالً من األرقام.
فقد كانت األرقام يف بعض الحاالت أكرث تعقيداً من املامرسات
الحالية .وإضافة إىل ما سبق ،م ّثلت مسودة تلك القوانني ■ ■ للحصول عىل سجالتهم أو إمكانية طلب نسخ من منها:
تحتفظ مراكز احتجاز األجانب بسجل لكل فرد داخلها
فرصة مثالية  -ضاعت هدراً  -للحوار االجتامعي والسيايس
ولكنَّ تلك السجالت متاحة فقط للمحامني.
بني الهيئات السياسية واالجتامعية والنقابية والتجارية بشأن
مدى رضورة تأسيس مراكز احتجاز األجانب ومالمئة مثل تلك
القيود عىل وسائل االتصالُ :تجيز مسودة القوانني للمحتجزين
املؤسسات.
استخدام الهاتف العمومي فقط الذي يعمل بالعملة للتواصل.
ُيلقي تقييم مسودة القوانني الذي أجرته مجموعة مكونة من و ُيثري الحظر املطلق عىل استخدام الهواتف املحمولة يف مراكز
نحو  20منظمة وشبكة أسبانية 1الضوء عىل مجموعة كبرية احتجاز األجانب احتجاجات مستمرة من قبل املحتجزين
من املخاوف.
ألسباب عدة .فكثري من املحتجزين يحتفظون بأرقام الهواتف
عىل ذاكرة هواتفهم املحمولة وال يحفظونها غيباً ،و ُتقيد مراكز
إدارة الرشطة :يف عام  ،2012أعربت وزارة الداخلية عن رغبتها احتجاز األجانب أيضاً املكاملات الهاتفية مبدة محددة ال ُتتيح
يف تعديل آليات إدارة مراكز احتجاز األجانب من خالل قرص تجاوزها ،ويصعب كثرياً عىل أفراد العائلة واألصدقاء واملحامني
دور الرشطة عىل حامية تلك املراكز بدالً من توليها اإلدارة االتصال مبحتجز ما يف مراكز احتجاز األجانب والتحدث إليه
الكاملة مثلام هو الحال اآلن .ولكنَّ مسودة القوانني تنص عىل ألن تلك املراكز تقرص استخدام الهواتف عىل الحاالت الطارئة
أن وزارة الداخلية ستحتفظ بسيطرتها الحرصية عىل مراكز فقط .ولذا ،فاستخدام الهواتف املحمولة ،حتى وإن كان ُمقيداً
احتجاز األجانب و عىل رضورة أن يكون آمر االحتجاز بتلك بوقت مخصص وتحت ظروف معينة ،قد يكون وسيلتهم
املراكز ضابط رشطة.
الوحيدة للتواصل مع العامل الخارجي وعىل املسؤولني السامح
باستخدامه .وما يزيد الطني بلة عجز املحتجزين عن استقبال
غياب املعلومات :يجهل معظم املحتجزين سبب التحفظ الفاكسات والوثائق املصورة وإرسالها .وهم مينعون أيضاً من
عليهم يف مراكز احتجاز األجانب .وأمر طبيعي أن ُيولد الشك استخدام الربيد اإللكرتوين أو شبكة اإلنرتنت .وذلك من شأنه
ونقص املعلومات حالة من القلق واالستضعاف وغياب الثقة .إعاقتهم عن التواصل مع محاميهم ومع العامل الخارجي وعن
فمسودة القوانني تتجاهل احتياجات املحتجزين:
السعي وراء املعلومات أو إدارة األعامل التجارية الرضورية.
■ ■للتحذير املسبق بتاريخ الرتحيل وزمنه وبوجهتهم وحتى
مبعلومات رحلة الطريان :يعيش املحتجزون يف حالة من
القلق الشديد إلدراكهم احتاملية طردهم خارج البالد يف
أي وقت لي ًال أو نهاراً دون تحذيرهم مسبقاً .ولكنَّ التنبيه
املسبق يتيح لهم ،عىل سبيل املثال ،إعالم أفراد عائالتهم يف
أوطانهم األصلية ليستقبلوهم يف املطار أو توديع أصدقائهم
وعائالتهم يف أسبانيا أو إعالم املمثل القانوين الخاص بهم
2
لضامن استنفاد جميع احتامالت الدفاع القانوين عنهم.
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القيـود على الزيـارات :متتلـك حاليـاً مراكـز احتجـاز األجانـب
جـدوالً يوميـاً بالزيـارات .إال أن مسـودة القوانين تفـرض قيوداً
على الزيـارات وتحرصهـا يف يومين فقـط باألسـبوع (مـا عـدا
لآلبـاء واألطفـال) .وال يوجـد سـبب واضـح لتلـك الخطـوة
الرجعيـة.

العقـود مـع الشركات الخاصـة بـدالً مـن السماح لخدمـة
الصحـة العامـة يف أسـبانيا بالتفتيـش على مـدى توافـر الرعاية
الطبيـة وتحديـد ذلـك .ومل تـأت تلـك القوانين أيضـاً على ذكـر
عواقـب احتجـاز الذيـن يعولـون أطفـاالً.
فـرض القيـود على التواصـل مـع املنظمات الخارجيـة :تغطـي
مسـودة القوانني احتامليـة تواصل املنظمات والهيئات املتعاقد
معهـا على تقديـم خدمـات مـع املحتجزيـن يف مراكـز احتجـاز
األجانـب ولكـنَّ بعـض مراكـز احتجـاز األجانـب تضـع رشوطـاً
أكثر تقييـداً مـن تلك الشروط التي جـاءت بها املسـودة ،مثل:

فـرض قيـود عىل فـرص تسـجيل الشـكاوىُ :يسـمح للمحتجزين
حاليـاً يف مراكـز احتجـاز األجانـب بالتقـدم بشـكاوى ملحاكـم
اإلرشاف على مراكـز احتجـاز األجانـب .ولكنَّ مسـودة القوانني
تنـص على رضورة تقديـم جميـع العرائـض والشـكاوى إىل آمـر
االحتجـاز الـذي سـيتوىل دراسـتهم قبـل إحالتهـم  -إذا رأى
رضورة لذلـك  -إىل اإلدارة املختصـة .وبالنظر إىل كرثة الشـكاوى ■ ■« ُيسـمح» للمنظمات غير الحكوميـة بزيـارة مراكـز
التـي ُيقدمهـا املحتجـزون بشـأن ظـروف االعتـداءات عليهـم
االحتجـاز وفقـاً ملسـودة القوانين ،إال أن املسـودة مل توضح
واإلبلاغ عنهـا وتكرارهـا ،على املسـؤولني السماح للمحتجزين
املعايير الحاكمـة لذلـك مـا يدل على أن هذا األمـر يعتمد
بإرسـالها مبـارشة إىل املحكمـة دون الحاجـة إلطلاع آمـر مركـز
على قـرار آمـر االحتجـاز.
احتجـاز األجانـب بنفسـه عليهـا مسـبقاً.
■ ■ ُيسـمح للمنظمات غير الحكوميـة «بإجـراء مقابلات مـع
االنضبـاط واألمـن :قـد تتسـبب مسـودة القوانين يف :احتامليـة
املحتجزيـن الذيـن طلبـوا ذلـك ،والعكـس صحيـح ،فلا
فـرض قيـود على الزيـارات أو إلغاءهـا متامـاً ،وحظـر دخـول
ُيسـمح للمنظمات غير الحكوميـة مبقابلـة أي محتجـز مل
السـلع للمحتجزيـن ،وتفتيـش مهاجـع املحتجزيـن وممتلكاتهم
يتقـدم بطلـب مسـبق بذلـك.
الشـخصية ،وإجـراء التفتيـش الـذايت للـزوار وللمحتجزيـن
(حتـى أن املحتجزيـن قـد يجـردون مـن مالبسـهم لتفتيشـهم)ُ ■ ■ .يقـدم طلـب آلمـر االحتجـاز بغـرض الحصـول على إذن
وال مسـوغات لفـرض مثـل تلـك القيـود وال لإلجـراءات املتبعـة
مسـبق لـكل زيـارة يتضمـن تفاصيـل الزيـارة وغرضهـا.
مـا يترك املجـال الحتاملية التطبيـق عىل نحو تقديـري وميسء.
وعلى املنظمات غير الحكوميـة التـي تـزور مراكـز
وتنـص القوانين أيضـاً ،على نحـو مبهـم ،على جـواز اسـتخدام
احتجـاز األجانـب بانتظـام السـعي للحصـول على إذن عام
الحبـس االنفـرادي «ملدة من الزمـن تحت الضرورة القصوى».
بالزيـارات لتوفير الوقـت والجهـد.
وقـد تجاهلـت وزارة الداخليـة الحكـم الـذي أصدرتـه محاكـم
اإلرشاف يف مدريـد الـذي حـدد مـدة اسـتخدام هـذا اإلجـراء ونظـراً لجميـع األسـباب الـواردة أعلاه ،يجـب إجـراء مراجعـة
مبـا ال يتجـاوز  24سـاعة على أقصى تقديـر .وتـويص القوانين شـاملة ملسـودة قوانين مراكـز احتجـاز األجانب يف أسـبانيا قبل
باسـتخدام كاميرات مراقبـة يف مراكـز احتجـاز األجانـب متـى التصديـق عليهـا املتوقـع بحلـول نهايـة عـام .2013
أمكـن ذلـك وليـس مـن بـاب إلـزام السـلطات بذلـك ،ولكـنَّ
اسـتخدام تلـك اآلليـة قـد يكـون عنصرا ً رئيسـياً يف مراقبـة كريستينا مانزانيدو cmanzanedo@pueblosunidos.org
اإلسـاءات املحتمـل تعـرض الالجئين لهـا ويف تقيص مـدى صحة محامية يف بويبلوس يوندوس  -منظمة خدمات الالجئني
اليسوعية ،مدريد ،أسبانيا www.pueblosunidos.org
الشـكاوى ا ُملقدمـة.
غيـاب الرعايـة الخاصـة للفئـات املسـتضعفة :ال ُتشير القوانين
مطلقـاً إىل ظـروف االحتجـاز والرعايـة املقدمـة للفئـات
املسـتضعفة .ومل يـرد بهـا أي آليـات للتعـرف على الالجئين أو
ضحايـا االتجـار بالبشر أو عدميـي الجنسـية أو األطفـال غير
ً
فضلا عـن أنهـا ال تقترح أي
املصحوبين ببالغين ولحاميتهـم،
إجـراءات ملنـع اإلعـادة القرسية .وسـيظل توفري الرعايـة الطبية
يف مراكـز احتجـاز األجانـب معتمـداً على وزارة الداخلية وعىل

 .1أجري هذا التقييم عىل نحو مشرتك بني أعضاء حملة «ليست أعتاب مراكز احتجاز
األجانب نهاية القانون»
()Que el derecho no se detenga a la puerta de los CIE
التي تضم نحو  20منظمة وشبكة يف أسبانيا.
http://tinyurl.com/a-la-puerta-de-los-CIE
 .2طالبت محاكم اإلرشاف عىل مراكز احتجاز األجانب يف مدريد والس باملاس منح
املحتجزين تحذير خطي قبل ما ال يقل عن  12ساعة من الرتحيل يف مدريد وما ال يقل عن
 24ساعة يف الس باملاس .وهذا أمر جيد ينبغي تعميمه عىل جميع مراكز احتجاز األجانب
بوصفه جزءاً من القوانني املنظمة.
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رصد االحتجاز املؤسس حديثاً يف اليابان
ناوكو هاشيموتو

بدأت لجان الرصد املؤسسة حديثاً يف اليابان بفتح قنوات جديدة لالتصاالت وإتاحة الفرص إلدخال التحسينات يف
مراكز االحتجاز.

تدير دائرة الهجرة التابعة لوزارة العدل يف اليابان عدداً من مراكز
حتجز يف تلك املراكز املواطنون األجانب
االحتجاز عرب البالد .و ُي َ
الواصلون إىل اليابان أو املاكثون فيها بصفة غري رشعية كام الحال
يف كثري من الدول األخرى .لكنَّ ظروف معاملة املحتجزين يف
مراكز االحتجاز اليابانية بقيت إىل حني وقت قريب مخفية وراء
األسوار ومل يكن هناك فرصة كبرية أمام الجمهور العام للتمحيص
■ ■ -3التوصية واإلجراء :تجنباً ل َّلبس بشأن القواعد
فيام يجري داخل تلك املراكز.
واإلجراءات (مبا فيها آليات تقديم الشكاوى) الناظمة
1
لكنَّ الحكومة اليابانية ،استجابة لتوصيات من عدة مصادر دولية
للحياة داخل مراكز االحتجازُ ،أعدَّ ت أدلة إرشادية متعددة
ُ
وجامعات الضغط داخل البالد ،عدَّلت قانون الرقابة عىل الهجرة
اللغات وأتيحت لجميع املحتجزين.
واالعــراف بالالجئني ،ونتيجة لذلك التعديل ،تأسست لجنتان
اثنتان لرصد مراكز احتجاز املهاجرين .وكان الهدف األسايس ■ ■ -4التوصية واإلجراء :مساعد ًة للمحتجزين يف الحصول عىل
لتلك اللجنتني ،اللتني بدأتا العمل يف يوليو/متوز  ،2010التأكد
النصح واملساعدة ،وضعت بعض مراكز االحتجاز قوائم
من تطبيق املراكز للشفافية فيام يتعلق مبعاملة املحتجزين
مبعلومات التواصل بالسفارات ومفوضية األمم املتحدة
واملساهمة يف حسن إدارة مراكز االحتجاز .وعليه ،تجري اللجنتان
السامية لالجئني واملنظمة الدولية للهجرة والجمعيات
زيارات منتظمة ملراكز االحتجاز وتتفحصان املعلومات الرسية
القانونية وغريها ثم و َّزعت تلك القوائم عىل املحتجزين.
املتعلقة بتلك املراكز واإلحصاءات التي تقدمها دوائر الهجرة التي
تلغ جميع
تدير تلك املراكز ،وتقابل املحتجزين بناء عىل طلبهم وتستلم تلك اإلجراءات متثل تحسينات ُيثنى عليها ،لكنَّها مل ٍ
شكاويهم الخطية وتدرسها وتوضح ما غمض منها وتقدم الحلول التحديات.
ثم تقدم توصيات بالتحسينات إىل مديري مراكز
لها برسية تامةَّ ،
االحتجاز.
فارتفاع تكاليف االتصال الهاتفي وتقييد الساعات التي يتاح
للمحتجزين استخدام الهاتف فيها يحدان من تواصلهم مع
تتألف كل لجنة (واحدة غرب اليابان واألخرى رشق اليابان) من أرسهم وأصدقائهم ومحاميهم أو مع مصادر املساعدة األخرى.
عرشة أعضاء خرباء مستقلني يعينهم وزير العدل .اثنان منهم ويف حني بدأت بعض مراكز االحتجاز بالسامح للمحتجزين
من أساتذة القانون يف الجامعات واثنان من املحامني املزاولني بإجراء املكاملات الهاتفية داخل زنازينهم ،ما زال هناك رضورة
وطبيبان وممثالن عن املجتمعات املحلية املضيفة ملراكز االحتجاز ماسة لتحسني طرق التواصل واالتصال.
وموظف مدين دويل يعمل لدى منظمة دولية وموظف من إحدى
املنظامت غري الحكومية.
ور َّتبت دوائــر الهجرة ما يلزم لتتيح خيارات عدة أمام
املحتجزين بشأن وجباتهم الغذائية لكنَّها مل توفر بعد الغذاء
وفيام ييل بعض التوصيات املثرية لالهتامم التي وضعتها اللجنتان املوافق للرشيعة اإلسالمية ،ما م ّثل مشكلة أمام املحتجزين
بعد انقضاء أول سنتني عىل تأسيسهام إضافة إىل اإلجراءات التي املسلمني ،وما زالت الجهود مستمرة لحل تلك املشكلة.
2
اتخذتها مراكز االحتجاز بهذا الشأن:
ومن ناحية الكوادر الطبية ،هناك نقص يف أعداد األطباء
■ ■ -1التوصية :رفع مستوى الخصوصية للمحتجزين اإلجراء :الراغبني بالعمل داخل مراكز االحتجاز .ومبا َّأن هذه املسألة
ُأنشئت الجدران و ُر ِّكبت الستائر حول دورات املياه وأماكن متس مبارشة صحة املحتجزين ،فال بد من السعي وراء حل
االستحامم.
مبارش قد يكون ،عىل سبيل املثال ،التنسيق مع املشايف املحلية
■ ■ -2التوصية :متكني املحتجزين من أداء التامرين الرياضية
واالستحامم واالتصال الهاتفي خالل العطلة األسبوعية
وخالل األسبوع اإلجراء :بدأت بعض مراكز االحتجاز
بالسامح للمحتجزين مبغادرة زنزاناتهم خالل العطلة
األسبوعية.
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وتأسيس نظام الورديات بحيث ميكن
توفري األطباء لتقديم املشورة الطبية
يف وقتها.
هناك أيضاً مسألة الحاجز اللغوي ،فمن
الصعب توفري املرتجمني األكفاء للغات
غري الشائعة لــدى اليابانيني ،مثل:
الفارسية والرتكية واألردية والباشتوية
والهندية .وملــا كــان االتصال أساس
التفاهم املشرتك ليس يف املقابالت مع
اللجان فحسب بل يف الحياة اليومية يف
مراكز االحتجاز أيضاً ،فال بد من بذل
مزيد من الجهود لتحديد األشخاص
املقيمني يف اليابان والقادرين عىل تويل
دور املرتجم الفوري ثم تدريبهم.
وكذلك مهمة اللجنتني وأدوارهـــا
ووظائفهام مل تكن (عىل األقل مبدئياً)
ً
ِّ
قد ُوضحت كفاية للمحتجزين .ومع مكتب الهجرة يف أوساكا :قسم منه يُستخدم كمرافق لالحتجاز
َّأن األدلــة اإلرشادية متعددة اللغات
ً
موجودة يف جميع الزنزانات اآلن وجميعها تضع توضيحات رصد مراكز االحتجاز املرجعية الوحيدة حاليا التي تتمتع
حول أدوار اللجنتني ،ما زالــت هناك رضورة لزيادة نرش بسلطة تقديم التحسينات عىل مراكز االحتجاز ومعاملة
املعلومات املتعلقة بهذا النظام الجديد.
املحتجزين .وهذا يضع عليهام مسؤوليات ثقيلة ومهمة
للغاية.
وأخرياً ،أثار املراقبون والنقاد مسألة استقالل اللجنتني كثرياً.
لكنني بصفتي عضو يف اللجنة اليابانية الغربية مل أواجه أي ناوكو هاشيموتو  nhashimoto@iom.intتحمل درجة
ضغوط من دائرة الهجرة أو من وزارة العدل بل أثني عىل املاجستري من مركز دراسات الالجئني وتعمل حالياً مديرة للربامج
الرصاحة التي م ّيزت النقاشات التي جرت بني موظفي املراكز لدى املنظمة الدولية للهجرة ،مكتب طوكيو www.iom.int
واللجنتني إضافة إىل َّأن دائرة أوساكا للهجرة اإلقليمية تعمل وعملت يف لجنة رصد مراكز االحتجاز يف غرب اليابان بدوام
بوصفها أمانة للرس للجنة اليابانية الغربية وبذلك تعمل جزيئ من يوليو/متوز  2010إىل نهاية يونيو/حزيران  .2013جميع
عىل ترتيب جميع الزيارات واملقابالت .ومبا َّأن جميع أعضاء املعلومات واآلراء الواردة يف هذه املقالة ال تعرب بالرضورة عن
اللجنتني ال يعلمون بدوام متفرغ كامل ،ونظراً ملحدودية وجهة النظر الرسمية ملنظمة الهجرة الدولية أو لوزارة العدل
املوازنة املمنوحة لنظام الرصد عامة ،ال يبدو من املعقول اليابانية.
(عىل األقل يف الوقت الحايل) تأسيس أمانة رس مستقلة متاماً
 .1كوميكو نيتسو «منظورات حول لجنة زيارة مراكز احتجاز املهاجرين :اعتبارات من
عن دائرة الهجرة .بل ميكن النظر إىل هذه املسألة بطرية وجهة نظر تأمني الشفافية»
أفضل من منظور إصالح البنية الوزارية مبا فيها تأسيس لجنة (Perspectives on the Immigration Detention Centers Visiting Committee:
)Consideration from the Viewpoint of Securing Transparency
مستقلة يف اليابان ُتعنى بحقوق اإلنسان.
مجلة  ،CDR Quarterlyالعدد  ،4ص.ص ،51-35 .يناير/كانون الثاين  ،2012مركز توثيق
ومبا َّأن اليابان مل تؤسس بعد تلك اللجنة املستقلة لحقوق
اإلنسان ومل توقع بعد الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو
الالإنسانية أو املهينة لحقوق اإلنسان ،فهذا يجعل من لجنتي

الالجئني واملهاجرين .جامعة طوكيو.
 .2ملعلومات أكرث ،يرجى زيارة املوقع الرسمي لوزارة العدل (باليابانية فقط):
يوليو/متوز – 2010يونيو/حزيران 2011
http://tinyurl.com/JapanMOJ-10-11
يوليو/متوز – 2010يونيو/حزيران 2012
http://tinyurl.com/JapanMOJ-11-12
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احذر مام تتطلع إىل تحقيقه
مايكل فلني

أميكن أن يكون لرتويج املعايري الليربالية أثر ضار غري مقصود عىل كيفية مواجهة الدول لتحديات الهجرة غري
النظامية؟
يف مكان قرب أوسنت يف والية تكساس ،هناك مركز ُيدعى االحتجاز بتحويل املركز من سجن مز ٍر لألطفال إىل مكان
«دار ت .جون هوتو للرعاية» .لكنَّ ذلك املركز ليس لرعاية مغلق لطيف للنساء املهاجرات.
املسنني كام قد ُيفهم من اسمه ،بل إ َّنه مؤسسة خاصة
ربحية ُتعنى باحتجاز املهاجرات اإلنــاث غري الحامالت ويف أوائل عام  ،2011وصف مسؤول من مفوضية األمم
للوثائق الرسمية ممن أصدرت دائرة الهجرة والجامرك يف املتحدة السامية لالجئني مأوى مقاطعة بريكس للعائالت
وزارة األمن الوطني األمريكية بحقهن قرارات برتحيلهن( .واالسم قد يكون مضلال ألنه يف الواقع مؤسسة االحتجاز
ولغاية عام  ،2009ذاع صيت يسء للمركز عىل أ َّنه واحد الوحيدة يف أمريكا اليوم التي ُتحتجز فيها العائالت) بأ َّنه
من مؤسستني أمريكيتني تحتجزان عائالت بأكملها .وهوتو ،تجسيد «للمامرسات الفضىل لنموذج ُيحتذى به يف احتجاز
الذي اتخذ اسمه نسب ًة ألحد ر َّواد خصخصة السجون ،سجن املهاجرين املدنيني» .وأوضح املسؤول ّ
أن «املفوضية تؤمن
سابق تحول إىل مركز الحتجاز العائالت عام  2006بتوصية إمياناً راسخاً َّ
بأن األغلبية العظمى من طالبي اللجوء ال
من الكونغرس.
ينبغي احتجازهم» ،ولكن يف حالة احتجاز العائالت،
َّ
فإن بريكس هو النموذج الذي ُيحتذى به .ومع أنه من
فقبل عام  ،2006كان اإلجــراء املعتمد بشأن العائالت الواضح أهمية الثناء عىل التحسينات املعمولة عىل معاملة
املهاجرة املعتقلة إما بإطالق رساحهم إىل أن يصدر قرار املحتجزين ،فهل ستكون فكرة جيدة للمفوضية ،التي
بشأن قضايا هجرتهم أو بوضع أفراد األرسة الواحدة يف عدة تعد املؤسسة األوىل يف املجتمع الدويل التي تقدم الحامية
مؤسسات منفصلة ،فكان األطفال يوضعون يف الحجز لدى لطالبي اللجوءّ ،
أن متنح شيئاً من قبيل الرتخيص واملوافقة
ُ
مكتب إعادة توطني ال َّالجئني يف حني ُيحبس اآلباء واألمهات عىل الجهود التي تبذل من أجل احتجازهم يف املقام األول؟
يف مؤسسات احتجاز منفصلة .ووفقاً إلحدى الروايات،
«اكتشف الكونغرس ذلك ،فاتخذ إجرا ًء مبارشاً لتصويب هناك صفتان أساسيتان تالزمان احتجاز املهاجرين يف
الوضع لضامن محافظة مامرسات دائرة الهجرة والجامرك الوقت الحارض وهام )1 :تكريس الدولة ملامرساتها تدريجياً
عىل التقاليد األمريكية التي تــر ِّوج للقيم األرسيــة»  1ضمن البالد (ومثال ذلك االنتقال من السجون إىل مرافق
وباختصار ،كان القصد من احتجاز العائالت يف مركز هوتو االحتجاز املخصصة) و )2نقل تلك املامرسات إىل الدول
حامية أحد الحقوق اإلنسانية وهو الحق يف الحياة األرسية .األخرى .ويبدو َّ
أن هذه التطورات تقودها عمليتان اثنتان
أوالهام انتشار األنظمة التقنينية التي تهدف إىل حامية غري
لكنَّ مركز هوتو ،خالل فرتة وجيزة جداً ،رسعان ما أثار املواطنني ،وثانيهام تصدير املامرسات الداخلية التي تطبقها
جــدالً محتدماً حــول معاملة املهاجرين من األطفال الدول األساسية يف النظام الدويل إىل الدول األخرى أيضاً.
والعائالت غري الحاملني للوثائق .ففي عام  ،2007نجح ولهذا السبب بالذات ،نشهد اليوم ظهور أنظمة مخصصة
اتحاد الحريات املدنية األمرييك يف تسوية قضية رفعها عىل الحتجاز املهاجرين حتى يف البلدان التي ال يوجد فيها دليل
دائرة الهجرة والجامرك ادعى فيها َّ
أن الظروف السائدة يف كبري عىل أنها تبذل جهوداً ممنهجة يف احتجاز الناس منذ
ً
مركز االحتجاز املذكور كانت مت ِّثل انتهاكا ملعايري معاملة عرش إىل خمس عرشة سنة.
القارصين املحتجزين يف دوائر الهجرة الفدرالية .وبعد ذلك
بسنتني ،يف  ،2009أعلنت إدارة أوباما أنها أنهت رسمياً أ َّما الفاعلون الحقوقيون فكثرياً ما تركز حمالتهم ملنارصة
احتجاز األطفال والعائالت يف هوتو وأ َّنها ح َّولت املركز إىل قضايا االحتجاز عىل الرتويج لحسن معاملة املحتجزين
مؤسسة الحتجاز اإلناث فقط .وبحلول عام  ،2010خضعت والثناء عىل الجهود التي تبذلها الدولة يف التمييز بني حجز
املؤسسة إىل عملية تغيري جذرية يف ترتيباتها لتحتل مركزاً األشخاص عىل خلفيات سوابقهم الجنائية واالحتجاز اإلداري
مه ً
ام يف الجهود الحكومية يف إضفاء مسحة ألطف عىل للمهاجرين غري النظاميني وطالبي اللجوء .ومع ذلك ،هناك
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سبب يدعو للقلق من َّ
أن إقامة أنظمة متخصصة يف احتجاز يف االحتجاز والرتحيل ،ومنها ،عىل سبيل املثال ،الحق يف
املهاجرين قد يقود إىل تزايد استخدام االحتجاز.
الحرية والحق يف منع االعادة القرسية.
ففي أوروبــا مث ًال ،أوقفت معظم الدول األوروبية ،عىل
النقيض مع الواليات املتحدة ،منذ زمٍــن ليس ببعيد،
استخدام السجون الحتجاز املهاجرين وتعود بعض أسباب
ذلك إىل الضغوط التي مارستها هيئات دعم حقوق اإلنسان
كاملجلس األورويب مث ًال .وأوضحت مبادئ االتحاد األورويب
التوجيهية بشأن إجراءات العودة أن عىل الدول األعضاء
استخدام مرافق مخطط لها خصيصاً لغايات احتجاز
األفراد أثناء انتظارهم للرتحيلّ .إل ّ
أن عملية انتقال أنظمة
االحتجاز من صفة عدم الرسمية إىل الرسمية يف العقدين
السابقني تزامنت مع منو احتجاز املهاجرين يف هذه املنطقة.

تصدير سياسات االحتجاز للخارج

ويف الوقت نفسه الذي بدأت عمليات االحتجاز تنتهج
منحى التخصص يف بلدان املقصد ،تسعى تلك الدول إىل أن
تص ِّدر إىل الدول األخرى جهودها ملنع الهجرة غري الرسمية،
ما يثري تساؤالً حول تهرب تلك الــدول من مسؤولياتها
بالتمسك باملعايري الدولية .ومن أمثلة ذلك موريتانيا،
الواقعة يف غرب أفريقيا ،التي افتتحت عام  2006أول
مركز مخصص الحتجاز املهاجرين غري النظاميني يف مدينة
ميناء نواذيبو مبساعدة من الهيئة اإلسبانية للتعاون اإلمنايئ
الدويل .وقد أثارت مسألة مساعدة إسبانيا إلنشاء مركز
االحتجاز تساؤالت حول طبيعة الهيئة التي ستفرض رقابتها
عىل املنشأة وحول من سوف يضمن حقوق املحتجزين.
ويف حني َّ
أن املركز يخضع رسمياً إلدارة مديرية الخدمات
الوطنية ،فقد أوضح املسؤولون املوريتانيون «بوضوح
وبصورة قطعية» يف ترشين األول َّ 2008
أن السلطات
املوريتانية تــؤدي وظائفها بناء عىل طلب رصيــح من
2
الحكومة اإلسبانية.

وغالباً ما تخفق الدول الليربالية يف كتامن عدم ارتياحها
الواضح للعيان إذ تحبس الناس خارج اإلطار الجنايئ وعىل
األخص منهم األشخاص الذين تحميهم املعايري اإلضافية
كتلك املنصوص عليها يف اتفاقية الالجئني .فتلك الدول
تخفي مامرستها باستخدام مصطلحات مضللة فتسمي
مؤسسات االحتجاز باملضافات (تركيا) أو املالجئ املحروسة
(املجر) أو مراكز الرتحيب (إيطاليا) .ويف كثري من األحيان،
ال تتيح تلك الدول سوى قدراً محدوداً من الوصول إىل
البيانات اإلحصائية لالحتجاز ،وتكون انتقائية يف اختيارها
للمعايري الحقوقية التي تريد تطبيقها ،وغالباً ما ال تعيد
تقييمها «للحق السيادي» يف االحتجاز والرتحيل .فبذلك،
رح ُل الضغوط املفروضة عىل االحتجاز إىل الخارج لتجنب
ُت ِّ
مسؤولياتهم القامئة عىل املعايري الدولية املتعلقة بطالبي
اللجوء ،عىل سبيل املثال .ثم تحاول تلك الدول تشخيص
كثري من الناس املعرضني لهذا النوع من االحتجاز بطريقة
تستفز املخاوف العامة لتس ِّو غ بذلك حبس املهاجرين.
فعىل منارصي حقوق املهاجرين أن يدرسوا خيار التقليل
من أهمية الخطاب الذي ال يركز إال عىل تحسني أوضاع
املحتجزين من غري املواطنني مع رضورة التشديد عىل
تحريم تجريد أي شخص كان من حريته دون توجيه تهمة
له .وبدالً من تشجيع الدول األخرى عىل إقامة مؤسسات
منفصلة أو إجراءات تشغيلية موحدة إليداع املهاجرين يف
االحتجاز ،عىل املنارصين أن يعملوا لضامن بقاء الحدود
املفروضة عىل الحرية االستثناء ال القاعدة يف التعامل مع
املهاجرين.

مايكل فلني ،michael.flynn@graduateinstitute.ch
مؤسس ومدير املرشوع العاملي لالحتجاز ومقره برنامج
وكام ُتظهر قضية موريتانياَّ ،
فإن مساعي الدول األساسية دراسة الهجرة العاملية يف معهد الدراسات العليا www.
للحد من ضغوط الهجرة تؤدي إىل تصدير الضوابط إىل globaldetentionproject.org
الدول التي ال ُتعد من املقاصد الرئيسية للمهاجرين وحيث
 .1اللجنة النسائية لالجئني ودائرة الهجرة وال َّالجئني اللوثرية
تكون سيادة القانون ضعيفة .ويثري ذلك األمر تساؤالت حول Locking Up Family Values: The Detention of Immigrant Families
مدى صحة إلقاء الالمئة عىل الدول الدميقراطية الليربالية (حبس القيم األرسية :احتجاز العائالت املهاجرة) فرباير/شباط .2007 ،ص.ص 2-1
الغربية يف (أ) االساءات التي يعاين منها املحتجزون عند http://tinyurl.com/WRC-LRIS-lockingup-2007
 .2منظمة الرقابة االجتامعية األوروبية،
قطع الطريق عليهم واحتجازهم قبل وصولهم إىل الدول Spain: The Externalisation of Migration and Asylum Policies: The
املقصودة ،و(ب) التحايل (بتصدير مامرسات االحتجاز) ,Nouadhibou Detention Center
عىل رضورة االلتزام باملعايري الدولية املتعلقة بحق الدولة (إسبانيا :تصدير سياسات الهجرة واللجوء :مركز احتجاز نواذيبو) 2009
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العودة إىل الحل الودّي
فيونا مايك

خالل خمسني سنة خلت ،أدخلت الحكومات األسرتالية املتعاقبة عدداً من اإلجراءات لردع طالبي اللجوء .وتشهد
املامرسة الحالية احتجاز طالبي اللجوء مجدداً يف مراكز االحتجاز خارج الرب األسرتايل يف بلدان مجاورة.
ترى الحكومة األسرتالية َّأن استجابة أسرتاليا لالجئني طلب اللجوء يف أسرتاليا

املحتاجني إلعادة التوطني فيها رسمياً كرمية .فأسرتاليا
تدير عملية رسمية إلعادة التوطني لدى مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني متنح من خاللها الحامية لالجئني
الذين استوفوا الرشوط الصحية والشخصية .وفيام يخص
معظم الالجئني الذين أعيد توطينهم يف أسرتاليا بهذه
الطريقة ،استغرقت منهم الرحلة عقوداً قضوا عدة
سنوات منها يف مخيامت الالجئني .لكنَّ هذا «الكرم»
يف التعامل مع الالجئني يناقضه يف الوقت نفسه طبيعة
استجابة أسرتاليا لطالبي اللجوء الواصلني «آنياً» بطريقة
«غري مرشوعة» .فمع َّ
أن أسرتاليا تتلقى أعداداً قليلة من
طالبي اللجوء مقارنة بالدول الصناعية األخــرى ،فهي
ُتطبق منهجاً عقابياً وتقييدياً عىل وصول طالبي اللجوء
عىل القوارب .ويف كثري من الحاالت ،يتعني عىل طالبي
اللجوء هؤالء االنتظار يف مخيامت اللجوء سنوات عدة،
لكنَّهم ،ألسباب مختلفة ،مل يتلقوا عرضاً بإعادة توطينهم
رسمياً أو مل يكونوا قادرين أص ًال عىل الدخول يف العملية
الرسمية لطلب إعادة التوطني .وتعزو وسائل اإلعالم
والحكومة األسرتالية ذلك إىل ارتباط موجات القادمني
من هؤالء الناس بعميات تهريب األشخاص غري املرشوعة
ووصف طالبي اللجوء عىل نحو فردي منهم كـ «مهاجرين
غري رشعيني قفزوا عن طابور االنتظار» بوصولهم ألسرتاليا
خارج إطار عملية اللجوء التي ترعاها مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني.
ومع ذلك ،تزداد أعداد طالبي اللجوء الواصلني إىل أسرتاليا.
ففي األشهر األوىل من عام  ،2013استقبلت أسرتاليا ما
يقارب عدده  13000طالب لجوء جاؤوا إليها عىل منت
القوارب .ونتيجة سوء نوعية القوارب التي استخدمها
مهربو األشخاص ،تزامن مع ذلك االزدياد زيادة أيضاً يف
عدد الوفيات يف البحر .فخالل السنوات العرش املاضية،
سجلت ما يقارب  1000حالة وفاة لطالبي اللجوء يف
ِّ
املياه األسرتالية .واستجابة لالزدياد يف أعداد القادمني وما
يقابله من تزايد غري مقبول يف أعداد املتوفني منهم يف
البحر ،رفعت الحكومة األسرتالية من طاقتها يف البحث
عن حل «ملشكلة» طالبي اللجوء.

يف عام  ،1976توجه عدد قليل من األفــراد عىل منت
قارب إىل أسرتالياً طلباً للجوءُ ،
وأطلق عليهم اسم «رجال
القوارب» ما م َّثل بداية الربط بني أسرتاليا وظاهرة
وصول طالبي اللجوء إليها عىل منت القوارب دون إذن
مس َّبق بذلك .ويف حني أن األفواج األوىل التي وصلت إىل
أسرتاليا كانت صغرية الحجم و ُقبلت دون إبداء قلق عام
كبري إزاءهم ،فعىل مدى السنوات األربع الالحقة لتلك
الحادثة ،تزايدت أعداد طالبي اللجوء وازداد مع قدومهم
القلق العام .واستجابة لذلك ،رسمت الحكومة األسرتالية
سياسة إلعادة التوطني املبارش للالجئني من املخيامت يف
جنوب رشق آسيا .ونتج عن ذلك عملية ذات طابع رسمي
أكرب إلعادة التوطني يف أسرتاليا وقاد ذلك يف الوقت نفسه
إىل خفض اضطرار طالبي اللجوء إىل السفر إىل أسرتاليا
عىل منت القوارب .وقد رأى الجمهور األسرتايل العام هذه
العملية أنها أكرث انتظاماً وحظيت لديهم بقبول كبري
بوصفها استجابة مرشوعة لوضع ال َّالجئني يف جنوب رشق
آسيا.
وبحلول عام  ،1989عانت منطقة جنوب رشق آسيا
من حالة متجددة من عدم االستقرار ونتج عنها وصول
موجة جديدة من طالبي اللجوء عىل الــقــوارب إىل
الشواطئ األسرتالية .ومنذ تلك اللحظة ،ط ّبقت الحكومة
األسرتالية نظاماً لالحتجاز اإلجباري الذي تضمن احتجاز
طالبي اللجوء يف مراكز تقع يف أماكن منعزلة وبعيدة يف
أسرتاليا تحد من قدرة املنظومة القانونية عىل الوصول
إليهاُ ،
وط ّبق ذلك النظام عىل جميع طالبي اللجوء.
وبعدها ،مل يحظ معظم طالبي اللجوء بإعادة التوطني
بل ُأعيدوا جميعهم إىل بالدهم بعد قضائهم مدة طويلة
يف االحتجاز.
ويف حني متكنَّ نظام االحتجاز اإلجباري ذلك من مسايرة
أعــداد قليلة من طالبي اللجوء الواصلني يف أوائــل
التسعينيات من القرن العرشين ،فقد أدت حاالت عدم
االستقرار يف الرشق األوسط يف ذلك العقد إىل ارتفاع
كبري نسبياً يف أعــداد الواصلني من طالبي اللجوء من
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أفغانستان والعراق ،ما زاد من الضغوط عىل مراكز
االحتجاز األسرتالية .كام أثارت موجات القادمني تلك
رأياً عاماً سلبياً وخوفاً عاماً كبرياً حول مدى قوة أسرتاليا
يف السيطرة عىل حدودها .وهذا ما دفع الحكومة إىل
إدارة ذلك الخطر ا ُملتص َّور باحتجاز جميع طالبي اللجوء
مبن فيهم النساء واألطفال يف أماكن االحتجاز املحاطة
بأسوار من األسالك الشائكة يف أماكن بعيدة يف أسرتاليا.
وأعلن الوزير الحكومي املسؤول عن الهجرة َ
أن جميع
القادمني يف القوارب غري الرشعية “مهاجرون غري رشعيني”
وأنهم م َّثلوا تهديداً لسيادة أسرتاليا َّ
وأن األشخاص الذين
كانوا يصلون إليها دون تأشرية للدخول إمنا “يقفزون
عىل طابور االنتظار” بل إنهم رسقوا أماكن غريهم من
األشخاص الذين قدموا من أكرث البالد استضعافاً (وتحديداً
املنتظرون إلعادة التوطني يف مخيامت الالجئني) .وقد
تبني فور معالجة الطلبات التي قدمها أولئك الالجئني عىل
أن الغالبية الساحقة منهم ( )%90من الالجئني ،لكنَّ كثرياً
َّ
من السياسيني (يف الحكومة واملعارضة عىل حد سواء)
رغم مرشوعية طلبات اللجوء تلك ،استمروا يف استخدام
لغة وصفت القادمني بأ َّنهم مي ّثلون حالة طوارئ أو خطراً
جسي ً
ام عىل األمن القومي للبالد.
وقد أصبح الوضع حرجاً أكرث عام  2001عندما متكنت
سفينة للشحن اسمها تامبا من إنقاذ  450من طالبي
اللجوء من الغرق املحتوم يف سفينة إندونيسية كانت
مخصصة لصيد األســاك .ونتيجة لذلك ،حدثت أزمة
سياسية تضافرت مع االعتداءات اإلرهابية عىل الواليات
املتحدة األمريكية بعد بضعة أسابيع ،فازداد بذلك الخلط
بني أخطار اإلرهاب ووصول طالبي اللجوء وحضورهم.
واستجابة لوصول طالبي اللجوء ،تبنت الحكومة موقفاً
يرمي إىل إعادة توطني طالبي اللجوء يف أسرتاليا رشيطة أن
يكونوا “مستحقني” لذلك .ووفقاً للحكومةُ ،يع َّرف طالب
اللجوء املستحق إلعادة التوطني بأنه الشخص الذي انتظر
يف مخيم الالجئني العملية املنظمة التي تديرها مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني .وأعادت الحكومة التأكيد
عىل تلك الرسالة باستحداث تدابري إضافية تردع طالبي
اللجوء من الوصول إىل البالد بالقوارب والحد من حقوق
من وصلوا إليها .وتضمن تلك التدابري إدخال منظومة
لتأشريات الدخول التي متنح الحامية املؤقتة واستحداث
نظام ملعالجة الحاالت خارج الرب األسرتايل وتغيريات يف
منطقة الهجرة.

لقد ُص ِّمم نظام الهجرة الجديد لردع طالبي اللجوء من
الرشوع يف رحالتهم نحو أسرتاليا .و َعنَى نظام االحتجاز
املؤقت َّ
أن أي طالب لجوء كان يصل إىل أسرتاليا لن
ً
يكون قادرا عىل العمل أو الحصول عىل الرعاية الطبية
أو االلتحاق بدروس اللغة اإلنجليزية أو التقدم بطلبات
مل الشمل ألفراد أرسته .كام َعنَت التغريات يف مناطق
الهجرة َّ
أن الجزر املحيطة بالقطر الشاميل ألسرتاليا (أي
الجزر التي تصل إليها أغلب القوارب) مل تعد جزءاً
من منطقة الهجرة يف أسرتاليا بالنسبة لطالب اللجوء
الذي يصل إليها بالقارب .وسيؤول األمر بطالبي اللجوء
القادمني إىل أسرتالياً بصورة غري مرشوعة بإرسالهم إىل
مراكز احتجاز املهاجرين التي تدريها أسرتاليا يف بلد ثالث
وهي تحديداً ناورو وبابا نيو غينيا (جزيرة مانوس).
وأصبح هذا اإلجــراء «خــارج البالد» معروفاً «بالحل
وص ِّمم لضامن عدم إتاحة املجال ألي طالب
الــودي» ُ
للجوء يصل األرايض األسرتالية من الحصول عىل امتياز
يجعله يتفوق عىل الالجئني «املستحقني للجوء» الذين
ينتظرون يف املخيامت .ومن هناُ ،أدخلت التعديالت عىل
قوانني الهجرة لتعكس أحكامها فكرة الالجئني «الجيدين»
(الذين تختارهم الحكومة) و»السيئني» الذين يصلوا
أسرتاليا يف القوارب.
ومن ناحية ردع وصول طالبي اللجوء ،كان النجاح حليف
الجمع بني معالجة مسائل القادمني غري الرشعيني عىل
منت القوارب من جهة ومنح الحامية املؤقتة واالحتجاز
اإلجباري من جهة أخرى .ونتيجة إدخال تلك املعايري
الجديدة ،انخفضت أعداد طالبي اللجوء القادمني عىل
منت القوارب ،من  180قارباً عىل متنه  12000طالب
للجوء إىل  18قارباً يف السنوات الخمس التالية حملت
1
دون  180طالباً للجوء.
ثـم يف عـام  ،2008ألغـت حكومـة العمـل املنتخبـة نظـام
َّ
الحاميـة املؤقتـة وأغلقـت مراكـز االحتجـاز يف نـاورو
وبابـوا نيـو غينيـا مسـتندة إىل الطبيعـة الالإنسـانية
التـي شـابت نظـام الهجـرة األسترايل إزاء طالبـي اللجـوء.
وبذلـك ،أدى هـذه اإلجـراء عمليـاً إىل إنهـاء الحـل الودي.
لكـنَّ الحكومـة سـعت إىل أن تبقـي على انخفـاض أعـداد
القادمين من طالبـي اللجـوء ،فدعمت املعالجة املسـتمرة
لطلبـات طالبـي اللجـوء يف مركـز االحتجـاز يف جزيـرة
كريسماس  2وأنشـأت آليـة جديـدة ملعالجـة الطلبـات
خـارج البر األسترايل ،وكان الهـدف مـن ذلك اإلجـراء عىل
وجـه الخصـوص العمـل خـارج اإلطـار القانـوين املحلي.
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عمليـاً العـودة إىل الحـل الـودي .وكانـت حجـة الحكومـة
أن الطـرح الجديـد سـوف يـردع القادمين مبـا َّ
َّ
أن املهربني
لـن يتمكنـوا مـن بيـع النـاس رحالتهـم إىل أستراليا إذا مـا
كان مصير املرتحلين الذهـاب إىل مركـز لالحتجـاز خـارج
البر األسترايل ملعالجـة طلبـات لجوئهـم.
كانـت االنتخابـات االتحاديـة وراء التغيرات الحاصلـة
على سياسـة اللجـوء يف أستراليا ،حيـث اقترح الحزبـان
السياسـيان الرئيسـيان فيهـا حزمـة مـن السياسـات
املعيقـة لوصـول طالبـي اللجـوء ومعاقبـة الواصلين
منهـم .وأثنـاء الحملات االنتخابيـة اقرتحـت الحكومـة
املحافظـة العـودة إىل السياسـة السـابقة التـي تتضمـن
مشـاركة القـوى البحريـة األسترالية يف إعـادة القـوارب
الحاملـة لطالبـي اللجـوء إىل إندونيسـيا .وسـوف ُتبقـي
الحكومـة الجديـدة على سياسـات الحكومـة السـابقة
التـي متنـع أي طالـب للجـوء يصـل بعـد يوليو/متوز 2013
مـن فرصـة االسـتيطان الدائـم يف أستراليا .ولذلـكُ ،ينقـل
جميـع طالبـي اللجـوء اآلن إىل مراكـز االحتجـاز يف بابـوا
نيـو غينيـا ونـاورو إلجـراء التقييمات الصحيـة واألمنيـة
عليهـم .وإذا تبين أنهـم الجئـون بالفعـل ،فسـوف يبقـون
هنـاك دامئـاً ريثما ُيعـاد توطينهـم يف بلد ثالـث أو ُينحوا
الحاميـة املؤقتـة يف أستراليا.
ومل ُيطبـق ذلـك اإلجـراء إ َّال على طالبـي اللجـوء القادمين
على متن القـوارب.

الوضع الحايل

وهنـا ،متثـل عمليـة معالجـة طلبـات الالجئين خـارج
البر األسترايل مكونـ ًا مـن مكونـات االسـتجابة األسترالية
لطالبـي اللجـوء ،ومـع ازديـاد أعـداد طالبـي اللجـوء
عامليـ ًا ،تتلقـى أستراليا أعـداداً أكبر مـن أي وقـت سـابق
مـا يـدع الحكومـة تبحـث عـن أي اسـتجابة «ملشـكلة»
دفعـات الوصالين مـن طالبـي اللجـوء حتـى لـو كانـت
تلـك االسـتجابة سـبباً للإرضار بطالبـي اللجـوء األفـراد.

يف األعـوام التـي مضت بعـد إنهاء الحل الـودي ،تضاعفت
أعـداد طالبـي اللجـوء القادمين على متن القـوارب مائـة
ضعـف ،إىل درجـة فاقـت الطاقـة االسـتيعابية ملركـز
احتجـاز املهاجريـن يف جزيـرة كريسماس  3وأدى ذلـك إىل
ظهـور تصـور عـام لـدى النـاس َّ
ُحاضة يف مجال
بـأن الحكومـة أصبحـت فيونا مايك  fiona.mckay@deakin.edu.auم ِ
«مرتاخيـة» مـع طالبـي اللجـوء إىل درجـة تقـ ِّوض بها أمن الصحة العامة وقائدة للمقررات الدراسية ،الدراسات العليا
يف مجال تعزيز الصحة يف كلية الصحة والتنمية االجتامعية يف
الحـدود األسترالية.
جامعة ديكان ،أسرتاليا www.deakin.edu.au
واسـتجابة السـتطالعات الـرأي وتزايـد قـدوم طالبـي
 .1فيلبس ج ،وسبينكز ،هـ  2012القادمون عىل منت القوارب يف أسرتاليا منذ عام 1976
اللجـوء ،بـدأت الحكومـة عـام  2010مبناقشـة علنية عامة ()Boat arrivals in Australia since 1976
للطـرق األخـرى التـي ميكـن اتباعهـا يف ردع القادمين http://tinyurl.com/Phillips-Spinks-2012
الجـدد .وكان الحـل الرئيسي املقترح آنـذاك تفعيل «مركز  .2منطقة تابعة ألسرتاليا يف املحيط الهندي.
 .3يف مايو/أيار  ،2013وصل عدد األشخاص املحتجزين يف أحد مراكز االحتجاز يف جزيرة
إقليمـي ملعالجـة طلبـات اللجـوء» بحيـث ُيحتجـز طالبـو كريسامس  2962شخصاً عل ًام َّأن الطاقة االستيعابية ملراكز االحتجاز يف الجزيرة تصل
اللجـوء يف بلـد ثالثـة وتعالـج طلباتهـم هنـاك ،مـا يعنـي بالعادة إىل  1094مع إمكانية رفعها إىل .2078
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قصتي :االحتجاز غري محدد األجل يف اململكة املتحدة

ويليام

حني فررت من الحرب األهلية وتوجهت إىل اململكة املتحدة ،ظننت أين سأعيش بحرية ،ولكن بدالً من مساعديت،
احتجزتني اململكة املتحدة لثالث سنوات.

يف  19مــن شــهر ســبتمرب/أيلول لعــام  ،2001كنــت جالسـاً عــى
مــن طائــرة مســافرة مــن أبيدجــان إىل اململكــة املتحــدة .وقتهــا
نظــرت مــن النافــذة ،وشــعرت بــأين لن أشــهد يف املســتقبل أســوأ
مــن قتــال جيــش تشــارلز تايلــور عــى أرض الوطــن يف ليبرييــا.
واعتقــدت أن الصــور الذهنيــة لألفعــال الالإنســانية الجســدية
واألخالقيــة البشــعة التــي عشــناها عــى يــد الجيــش ســتتالىش.
وظننــت أين مبأمــن اآلن مــن االعتقــال جـراء معارضــة تجــاوزات وحتــى بعــد تشــخيص حالتــي أخــراً بــأين أعــاين مــن أمــراض
حكومــة تايلــور .وتصــورت أن ذكــرى رؤيتــي الغتصــاب خطيبتــي عقليــة يف عــام  2010وإثبــات تعــريض للتعذيــب يف تقريــر طبــي
وقتلهــا سـتُمحى.
مســتقل والتصديــق عــى طلــب اللجــوء يف تقريــر لخبــر تابــع
للدولــة ،بقيــت محتجـزاً .وحتــى اآلن ،كنــت رهــن االحتجــاز ملــا
ولكنــي مل أعــرف حينهــا أنــه س ـ ُيالحقني ظــل أســود لألحــداث يناهــز ثــاث ســنوات .وبلــغ يب اليــأس أن حاولــت االنتحــار .فقــد
التــي مــررت بهــا يف ليبرييــا .وقــد أدركــت اآلن أن ذلــك اضطراب شــعرت أن ذلــك هــو الســبيل الوحيــد للتخلــص مــن آالمــي
مــا بعــد الصدمــة واضط ـراب ثنــايئ القطــب .فلــو كنــت أعــرف وتعاســتي.
بــأين مصــاب باضطـراب مــا بعــد الصدمــة ،لــرت األمــور عــى
نحــو مختلــف.
االحتجــاز يعنــي «ممنــوع الدخــول» .فالبــاب املغلــق أمــر
طبيعــي علينــا التعايــش معــه .ويف االحتجــاز ،نحــن كقطيــع
طلبــت اللجــوء يف اململكــة املتحــدة .وقــد أطلعــت بالفعــل األغنــام التــي تطاردهــم مجموعــة ذئــاب .فقــد قــال يل ضابــط
هيئــة الحــدود الربيطانيــة عــى مــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب يف يــوم مــن األيــام« :إمــا أن تذهــب إىل وطنــك أو متــوت هنــا».
وتجــارب ممــرت بهــا يف ليبرييــا ،ولكنــي مل أحصــل يف املقابــل
عــى أي يشء ومل يســاعدين أحــد .و ُرفــض طلــب اللجــوء الــذي وقــد أصــدرت املحكمــة أمــر إطــاق رساحــي يف عــام ،2011
قدمتــه ولكنــي ُمنحــت إذنـاً مؤقتـاً بالبقــاء .وعشــت يف املجتمــع ألنــه ال مــررات لــدى وزارة الداخليــة إلبقــايئ يف االحتجــاز مــدة
دون أدىن مســاعدة .ونظـراً لتدهــور صحتــي العقليــة ،عــدت إىل أطــول .وقــد ُمنحــت اآلن إذن بالبقــاء يف اململكــة املتحــدة لثالث
عــامل الخمــر واملخــدرات .وفقــدت وظيفتــي وارتكبــت جرائــم ســنوات .وانســحبت وزارة الداخليــة مــن جلســة االســتامع بشــأن
ألتــزود باملــال ُوأشــبع إدمــاين باملخــدرات.
قضيــة احتجــازي غــر القانــوين ووافقــت عــى تعويــي عــن
ذلــك.
ويف عــام ُ ،2006احتجــزت مبوجــب قانــون الصحــة العقليــة.
وبقيــت ثالثــة أشــهر يف مصحــة عقليــة يف ســولفورد .ومل يهتــم لــكل دولــة الحــق يف الســيطرة عــى حدودهــا .ولكــن قانــون
أحــد مبعرفــة ســبب إصابتــي بنوبــات ُذهانيــة .وبعــد إطــاق حقــوق اإلنســان ينــص عــى رضورة عــدم احتجــاز أي شــخص
رساحــي ،مل أحــظ بخطــة للرعايــة.
دون ســبب رشعــي أو ألســباب إداريــة فقــط .ومثة التـزام أخالقي
بــرورة منــح املحتجزيــن الحــق يف املحاكمــة الحــرة بحضــور
ثــم ُاعتقلــت مجــدداً ُوأرســلت إىل ســجن دورهــام .وعقــب ممثــل قانــوين للتأكــد متام ـاً مــن رضورة احتجازه/احتجازهــا.
انتهــاء مــدة عقوبتــي يف أكتوبر/ترشيــن األول لعــام ،2008
ُاحتجــزت مــن قبــل ســلطات الهجــرة يف الســجن بــدالً مــن وليام ،شكاوى األصوات الحرة ،إجراء االحتجاز
مركــز االحتجــاز لثالثــة شــهور أخــرى .ثــم ُأخــذت بعــد ذلــك إىل www.detentionaction.org.uk
مركــز ترحيــل املهاجريــن يف دونجافيــل يف اســكتلندا .ويف ذلــك وملزيد من املعلومات ،يُرجى االتصال بـ
التوقيــت ،توفيــت والــديت .كنــت مشــوش الذهــن ،ووقعــت jerome@detentionaction.org.uk
تحــت ضغــط كبــر ،ووقعــت حينهــا عــى وثيقــة تنــازل عــن
الحــق ألعــود إىل الديــار وزيــارة قــر أمــي .ثــم نقلــوين إىل مركــز
احتجــاز آخــر يف أواكينجتــون الــذي كان أســوأ مــن ســابقه؛ فلــم
يكــن بــه مرافــق لرعايــة صحتــي العقليــة ،ولــذا أرســلوين إىل
هارموندســورث.
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مراكز االحتجاز املغلقة يف جمهورية التشيك :عىل أي أساس؟

بياتا ساكاتشوفا

عىل الرغم من الظروف الجيدة نسبياً يف مراكز االحتجاز املغلقة تحديد وضع الالجئني يف محاولة منهم لدخول البالد دون امتالك
بجمهورية التشيك ،ينبغي طرح تساؤالت جادة بشأن مربرات ذلك وثائق أو تأشرية دخول سليمة مام ُيثل تهديداً محتم ًال عىل النظام
االحتجاز.
العام .وعادة ما تستند املحاكم إىل ذلك التفسري مراراً وتكراراً.
ُينقل القادمون جواً إىل جمهورية التشيك الذين يطلبون اللجوء إىل
«مركز لالستقبال» يف مطار فاتسالف هافيل يف براغ .وعىل الرغم
من حرمان املحتجزين من حريتهم ومن استنشاق الهواء النقي
ومن استخدام شبكة اإلنرتنت وعدم السامح لهم سوى باستخدام
هاتف عمومي يعمل بالعملة ،ال ُيعامل طالبو اللجوء يف ذلك املركز
كمجرمني بل أعرب املحتجزون عن أن الظروف يف مركز االستقبال
جيدة إىل حد ما .ومع ذلك ،مثة بعض املشاكل الجلية يف املامرسات
الحالية التي تتبعها جمهورية التشيك الحتجاز املتقدمني بطلبات
الحامية الدولية.
أوالً ،هناك عدم اهتامم ملحوظ بظروف القضايا الفردية .فينبغي
منح اإلذن بدخول أرايض الدولة إذا كان الشخص مقدم الطلب
مستضعف .و ُيع ّرف قانون اللجوء التشييك طالب اللجوء عىل أنه
مستضعف إذا كان طف ًال غري مصحوب ببالغني ،أو أحد الوالدين
أو عائلة مصحوبة بأطفال أو بذوي إعاقات بالغني ،أو شخصاً ذا
إعاقة خطرية ،أو املرأة الحامل ،أو شخصاً سبق تعرضه للتعذيب
أو االغتصاب أو خضع ألي شكل آخر من أشكال العنف العقيل أو
الجسدي أو الجنيس .ومع ذلكُ ،يتخذ قرار السامح بدخول البالد
من عدمه يف معظم القضايا تقريباً قبل أن تستمع وزارة الداخلية
لألسباب التي دفعت املتقدمني بطلبات اللجوء لرتك أوطانهم
األصلية ،ولذلك يصعب الحكم عىل ما إذا كانوا ،عىل سبيل املثال،
قد تعرضوا للعنف الجسدي أو العقيل أم ال حيث تقترص اإلجراءات
املعنية بتمييز املستضعفني عىل تحديد عمر مقدم الطلب ،أي ما
إذا كان طالب اللجوء قارص أم بالغ .وبنا ًء عليهُ ،يحتجز جميع
املتقدمني بطلبات اللجوء تقريباً يف مركز استقبال مغلق بدالً من
منحهم اإلذن بدخول البالد.

ثالثاً ،حتى عقب السامح للمتقدمني بطلبات اللجوء بدخول البالد
ملواصلة النظر يف مطالبهم ،يبقوا محتجزون يف املراكز املغلقة.
وينص قانون اللجوء التشييك عىل أنه مبجرد منح املتقدم بطلب
اللجوء اإلذن بدخول البالد ،ينبغي نقله فوراً إىل مركز استقبال يف
الدولة ،ولكن ينبغي أن يكون ذلك املركز مغلقاً أيضاً .واألساس
القانوين الستمرار حرمانهم من حريتهم غري واضح عىل اإلطالق.
حيث تنص الفقرة ( 1و) من املادة  5يف االتفاقية األوروبية لحقوق
اإلنسان 1عىل «رشعية إلقاء القبض عىل أي شخص أو احتجازه
ملنعه من دخول أرايض الدولة عىل نحو غري مرشوع» .والسؤال
الذي يطرح نفسه بقوة اآلن هو ما إذا كان استمرار فرض القيود
عىل حق متتع املرء بحريته عقب السامح له بدخول الدولة أمراً
مرشوعاً أم مسوغاً؟

التوصيات

فصلة مع املتقدمني بطلبات اللجوء قبل
■ ■يجب إجراء مقابالت ُم ّ
اتخاذ قراراً بشأن قبول طلباتهم لدخول البالد أو رفضها.
■ ■إذا ُمنح مقدم طلب الحصول عىل الحامية الدولية اإلذن
بدخول أرايض الدولة ،يجب نقله إىل معسكر مفتوح ُيسمح له
فيه باملغادرة مدة تصل  24ساعة.
■ ■يف قضايا طلبات اللجوء املقدمة مبوجب الئحة دبلن التي
تحتاج املحكمة فيها إىل تحديد أي دولة من الدول األعضاء
مسؤولة عن الطلب ،ينبغي نقل مقدم الطلب إىل معسكر
مفتوح.

■ ■ال ينبغي االفرتاض سلفاً بأن طالبي اللجوء يعزفون عن التعاون
مع السلطات يف عملية تحديد صفة اللجوء .وال يجب أن يكون
ثانياً ،يف إطار تربير رفض طلبات الدخول للبالد (وكذلك إجازة
مركز االستقبال يف الدولة مركزاً مغلقاً.
االحتجاز يف مراكز مغلقة) ،مثة تطبيق موسع ألسس قانون اللجوء
التشييك التي ُتس ّوغ افرتاض أن مقدم الطلب ُيهدد «النظام العام».
ويف هذا الصدد ،ال توضح لغة القانون جلياً تفاصيل تلك األسس بياتا ساكاتشوفا  beata.szakacsova@opu.czمحامية تعمل
وترتك مجاالً واسعاً لتفسريات عدة .ومن املثري لالهتامم مالحظة أن يف منظمةملساعدة الالجئني يف جمهورية التشيك.
ً www.opu.cz/en/
قرارات وزارة الداخلية القامئة عىل تلك األسس تظهر مي ًال واضحا
لالعتقاد بأن املتقدمني بطلبات اللجوء يسيئون استخدام إجراءات http://tinyurl.com/EConvHR .1
امرأة طالبة للجوء من أوكرانيا تنظر من خالل القضبان يف مركز االحتجاز يف ميدفيدوف ،سلوفاكيا.
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ب .زاندلسزيك
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املعايري األوروبية الجديدة

درسيم ياباسن

يف عام  ،2008قدمت املفوضية األوروبية أول اقرتاحاتها لتعديل ■ ■لتحديد هويته أو جنسيته أو التحقق منهام
«توجيه ظروف االستقبال» الصادرة عام  2003التي أرست املعايري
الدنيا الستقبال طالبي اللجوء .ثم عُ دلت االقرتاحات مجدداً يف عام ■ ■لتحديد عنارص الطلب املقدم للحصول عىل الحامية الدولية
 2011يف أعقاب مفاوضات مضنية بني املرشعني يف الربملان األورويب
واملجلس ويف ضوء التشاورات السابقة مع مفوضية األمم املتحدة ■ ■التخاذ قرار بشأن الحق يف الدخول إىل الدولة
السامية لالجئني واملنظامت غري الحكومية التي توصلوا فيها إىل
تحديد قضية منع انتشار االستخدام التعسفي لالحتجاز من القضايا ■ ■عند احتجاز مقدم الطلب استناداً للتوجيه املعني بشؤون
العائدين ( )EC/115/2008وعند توفر أسباب لالعتقاد بأن
الرئيسية التي ينبغي معالجتها 1.ثم توصل املجلس أخرياً يف أكتوبر/
ترشين األول عام  2012إىل اتفاق سيايس ويف  29من شهر يونيو/
مقدم الطلب يتقدم لطلب الحامية الدولية ال ليشء سوى
حزيران عام  2013أصبح «توجيه الربملان األورويب واملجلس الذي
سعياً لعدم إنفاذ قرار العودة أو رغبة منه يف تأخريه
أطباء بال حدود /أملو كالفو

■ ■لحامية األمن الوطني أو النظام العام
■ ■يف حالة االنتقال لدولة أخرى من الدول األعضاء وفقاً لالئحة
3
دبلن.
وينص التوجيه أيضاً عىل اإلجـراءات الجديدة الخاصة بظروف
احتجاز املتقدمني بطلبات للحصول عىل الحامية الدولية .ويرد
فيه رضورة إجراء االحتجاز عادة يف مراكز االحتجاز املتخصصة.
وإذا صعب إنفاذ ذلك وأجرب املتقدمون بالطلبات عىل القبع يف
السجون ،يجب فصلهم عن السجناء اآلخرون .إضافة إىل ذلك،
يجب السامح للمتقدمني بطلبات اللجوء املحتجزين بالخروج يف
الساحات املفتوحة الستنشاق الهواء النقي وينبغي إعالمهم بقوانني
مركز االحتجاز وبحقوقهم فيه بلغة يفهمونها أو ُيفرتض فهمهم لها
بنسبة معقولة .وال يجب احتجاز األطفال غري املصحوبني ببالغني إال
4
يف «ظروف استثنائية» وال يجب احتجازهم يف السجون العادية.
واألمر مرتوك اآلن للدول األعضاء لتنفيذ تلك اإلجراءات الجديدة.
درسيم ياباسن dersim.yabasun@maastrichtuniversity.nl

تكتب رسالة الدكتوراه حول إعادة صياغة توجيهات اللجوء التي
وضعها االتحاد األورويب وعملت يف الحريات املدنية ،لجنة العدل
مركز االحتجاز ،مالطا
والشؤون الداخلية التابعة للربملان األورويب املعنية بدراسة قضايا
أرىس معايري استقبال طلبات الحصول عىل الحامية الدولية (إعادة اللجوء (بتمويل من منحة شومان الدراسية).
ً2
صياغة)» ا ُملعدّل قانونا.
وتنص اإلجراءات املتفق عليها الخاصة باالحتجاز عىل رضورة عدم
احتجاز مقدم طلب الحصول عىل الحامية الدولية إال يف الحاالت
التالية:

 .1انظر االقرتاح املعدل الصادر يف عام http://tinyurl.com/n67qkwm :2011
 .2توجيه االتحاد األورويب http://tinyurl.com/EUDirective2013-33 :3
 .3انظر املادة  )3( 8يف التوجيه .EU/33/2013
 .4ملزيد من التفاصيل ،انظر التوجيه  - EU/33/2013املادة  10الخاصة بظروف االحتجاز
واملادة  11الخاصة باحتجاز األشخاص املستضعفني.
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احتجاز النساء :مبادئ املساواة ونبذ التمييز
آيل مكغنيل

مي ِّثل نبذ التمييز مبدأً رئيسياً من مبادئ القانون الدويل لحقوق
اإلنسان ،وهو راسخ يف عدد متنوع من املعاهدات الدولية مبا
فيها اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة بإنهاء جميع أشكال التمييز
ضد املرأة (سيداو) التي تع ّرف التمييز ضد املرأة بأنه «التفرقة أو
اإلقصاء أو التقييد املامرس عىل أساس الجنس» املؤدي إىل تقييد
حقوق املرأة اإلنسانية وحرياتها الرئيسية.
وتقر قواعد األمم املتحدة املتعلقة مبعاملة النساء السجينات
والتدابري غري االحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك )1بالحاجات
املميزة للنساء يف منظومة العدالة الجنائية و ُتدخل ضامنات
لحامية النساء من سوء املعاملة .ومع َّأن بيئات احتجاز املهاجرين
ال تغطيها قواعد بانكوكَّ ،
فإن تلك املبادئ وثيقة الصلة بها ،خاصة
َّأن إرشادات االحتجاز ملفوضية األمم السامية لالجئني ،عىل سبيل
املثال ،تشري إىل قواعد بانكوك يف توجيهها الخاص بالنساء طالبات
اللجوء املحتجزات 2.ومع مراعاة أماكن االحتجاز من ناحية الجندر،
تشري منظمة اإلصالح العقايب الدولية ورابطة منع التعذيب إىل َّأن
النساء يواجهن حالة كبرية من االستضعاف واملخاطر َّ
وأن هذين
العاملني وإن كانا ناتجني عن “أسباب جذرية” أجنبية يف الغالب
عن الظروف املادية لالحتجاز ،رسعان ما “تتزايد حدتهام إىل درجة
3
كبرية يف األماكن املانعة للحرية”.

أطباء بال حدود /أملو كالفو

يجب تطبيق املبادئ الدولية للمساواة ونبذ التمييز عىل نظام ترحيل املهاجرين التي تحتجز النساء ،وكذلك متتنع مراكز االحتجاز
احتجاز املهاجرين يف اململكة املتحدة الذي ال يستويف يف الوقت عن اإلعالن عن معدالت الكوادر النسائية لديها.
الحارض الحد األدىن من املعايري املط َّبقة عىل السجون.

مركز االحتجاز ،مالطا.

وعىل ضوء املعايري الدولية واملحلية ،من املقلق َّأن الحاجات
الخاصة للنساء املحتجزات يف اململكة املتحدة ويف غريها من الدول
وأن واقع املحتجزات اليومي غالباً
ال ُينظر إليها بعني االعتبار أبداً َّ
ما يكون أدىن من هذه املبادئ الرئيسية الداعية للمساواة ونبذ
التمييز.

ويف اململكة املتحدةُ ،يل ِزم واجب املساواة الذي دخل حيز النفاذ يف آيل مكغينيل ،ali.mcginley@aviddetention.org.uk ،مديرة
أبريل/نيسان  2011املؤسسات الحكومية «إيالء االعتبار الواجب» رابطة زائري املحتجزين املهاجرين 4يف لندن ،اململكة املتحدة
للخصائص املحمية مبا فيها الجندر .ومع ذلك ،مل ُت َ
دخل بعد
www.penalreform.org/publications/bangkok+rules .1
أي سياسة مخصصة مراعية للجندر ملعاملة اإلناث املحتجزات  .2مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( )2012إرشادات حول املعايري واجبة التطبيق
يف اململكة املتحدة (خالفاً ملا عليه الحال يف السجون) ويف كثري املتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء -بدائل لالحتجاز
من املجاالت ،يشوب القصور معايري تطبيق إج ـراءات احتجاز (Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the
)Detention of Asylum seekers an Alternatives to Detention
املهاجرين .ومثال ذلكَّ ،
أن مراكز االحتجاز قصرية األمد تشهد www.unhcr.org/refworld/docid/503489533b8.html
احتجاز الرجال والنساء يف املركز ذاته ،وهو األمر الذي ال يحدث  .3منظمة اإلصالح العقايب الدولية ورابطة منع التعذيب ( ،)2013النساء يف االحتجاز:
يف منظومة السجون الخاضعة ألمر خدمات السجون املتعلقة دليل حول الرصد املراعي للجندر
)،(Women in Detention: a guide to gender-sensitive monitoring
بتعيني خليط مناسب من املوظفني حسب الجندر يف املؤسسات http://tinyurl.com/PenalReform-wid-2013
( )PSO8005الذي يؤكد عىل االعتبارات املناسبة لتوظيف الكوادر  .4يف عام  ،2012متكنت رابطة زائري املحتجزين املهاجرين من إبرام اتفاقية مع مؤسسة
والذي يضع يف الحسبان الجندر واملهام املحددة بالجندر واملرتبطة الحدود الربيطانية إلجراء مقارنة بني سياسات خدمات السجون الربيطانية املتعلقة بالنساء
ولتحديد النقاط التي ميكن التعلم منها والتي ميكن تطبيقها عىل النساء يف منظومة
بة يف السجن .مثل تلك السياسة التوجيهية غري موجودة يف مراكز االحتجاز .لكنَّ نرش النتائج عُ ِّلق ألسباب عزتها مؤسسة الحدود الربيطانية لضغوط فرضتها
أولويات العمل وأعباء القضايا التي تتابعها.
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الخطاب األمني واالحتجاز يف جنوب أفريقيا

روين أميت

يوضح مثال جنوب أفريقيا ك ًال من حدود ومخاطر اال َّتكاء املتزايد عىل االحتجاز كأداة إلدارة الهجرة.

يف مختلف أنحاء العامل ،وسم صانعوا السياسات الحكومية االحتجاز
عىل أ َّنه من الطرق الف َّعالة يف تع ُّقب املهاجرين ممن ُينظر لهم
عىل أ َّنهم خطر أمني محتمل ناهيك عن أ َّنه يقلل من رغبة الناس
يف الهجرة إىل البالد التي قد ُيحتجزون فيها .ومع ذلك ،ال يوجد
سوى قليل من األدلة عىل َّأن هذه االسرتاتيجية املتَّبعة (وإن كانت
شائعة ورائجة) تحقق األهداف األمنية والردعية املعلنة.

من االحتجاز قبل إصدار قرار باالحتجاز (مع َّأن الرشوة ما زالت
خياراً ُيا َرس لتجنب االحتجاز) .والنتيجة :االعتامد املبالغ به عىل
االحتجاز الذي أصبح يكتسح طالبي اللجوء والالجئني واملهاجرين
الحائزين للوثائق وغريهم يف البالد وأصبح ُيارس عىل أنه من
رحل كثري منهم ترحي ًال غري
األمور القانونية .وبعد ذلك االحتجازُ ،ي ّ
قانوين بل ُيعاد بعضهم إىل األخطار التي هربوا منها يف املقام األول.

يف جنوب أفريقيا ،تقوم مامرسات االحتجاز عىل الخطاب األمني
الــذي ينظر إىل أمن الهجرة عىل أ َّنــه من النواحي الرضورية
للدفاع عن سالمة الدولة .لكنَّ ذلك الخطاب يف الوقت نفسه قد
ُيرش ِعن سلسلة من املامرسات غري القانونية وقد يؤدي إىل كثري
من العقبات التي تتضمن االحتجاز غري القانوين والرتحيل وانتهاك
الحقوق والتكاليف املالية وارتفاع فرص الفساد ومخاطر املساس
بسيادة القانون.

وداخل مركز لينديال ،ينترش افرتاض َّأن املحتجزين جميعاً غري
قانونيني ،ومن هذا املنطلقُ ،يعامل املحتجزون عىل أ َّنهم ميثلون
خطراً أمنياً ما رشعن االنتهاك الروتيني لحقوق املحتجزين وحجب
2
الحاميات القانونية عنهم .ومن أمثلة ذلك ،أرادت وزارة الداخلية
أن تس ِّوغ تحديها للقانون الذي يضع بكل وضوح حداً نهائياً
الحتجاز املهاجرين ال يتجاوز  120يوماً فاحتجت بأ َّنها امتثلت
إىل «الدرجة املعقولة» من القانون لكنَّها تعتقد َّأن «املصالح
الفضىل للعدالة» تتطلب االستمرار يف احتجاز أحد األفراد مدة
وأن إطالق رساحه وفقاً للقانون قد يكون «تأبيداً
غري محدودة َّ
للمامرسات غري املرشوعة» بإرسال «الرسالة الخطأ» إىل «األجانب
غري القانونيني» يف البالد .ويف حني َّأن طالب اللجوء املعني يف ذلك
املثال كان طالباً للجوء ممن ُأرسلوا إىل االحتجاز يف مركز لينديال
عىل سبيل الخطأ بعد تربئته من تهم غري جنائية فهذه الحقيقة
ال عالقة لها البتة بقرار الحكومة باحتجازه بحجة املحافظة عىل
األمن .بل أقرت الوزارة أيضاً أ َّنها مل تكن قد تقدمت بطلب لدى
املحكمة املختصة كام يشرتط القانون بتمديد مدة االحتجاز إىل

افرتاض عدم املرشوعية

ُيعد احتجاز املهاجرين من األمور التي يرتكها القانون يف جنوب
أفريقيا للصالحيات التقديرية .لكنَّ الخطاب السائد الذي ُي ِّ
ؤطر
شجع مامرسة االحتجاز عىل نطاق
الهجرة عىل أنها مسألة أمنية َّ
واسع ،ونادراً ما يطبق مسؤولو الهجرة أي سلطة تقديرية .وبدالً
من ذلك ُيحتجز «املهاجرون غري الرشعيني» يف مركز لينديال إلعادة
املهاجرين 1عىل أ َّنه من األمور املفروغ منها .وال يبذل مسؤولو
الهجرة العناية املطلوبة للعوامل التي قد يكون لها وزن أكرب
منظمة محامون لحقوق اإلنسان /كويل إبنشتاين

إطالق رساح مجموعة من طالبي اللجوء غري القانونيني ،مركز لينديال إلعادة الالجئني.
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أكرث من  30يوماً عىل اعتبار َّأن القضاة «صنيعة القانون» وأ َّنهم
بذلك سوف يلتزمون بالرشوط القانونية ذاتها التي ترى الوزارة حقاً
يف تجاهلها .وبعبارة أخرى ،كانت مصلحة الدولة املع َّرفة بالرشوط
األمنية قد س َّوغت تجاهل النصوص القانونية بغية املحافظة عىل
مفهوم أوسع للمرشوعية املفهومة من خالل الرقابة عىل املهاجرين
ومامرسة تلك الرقابة من خالل االحتجاز.
خالل كامل املدة البالغة  23شهراً بني عامي  2009و ،2010رفع
محامو املنظامت غري الحكومية أكرث من  100قضية خاصة بحقوق
تجزوا احتجازاً غري مرشوعاً (وما زالوا
اإلنسان نيابة عن أفراد ُاح ِ
يرفعون مثل تلك القضايا كل أسبوع تقريباً منذ ذلك الوقت) .لكنَّ
ضعف القدرات يعني َّأن تلك القضايا ال متثل أكرث من رشيحة
صغرية جداً من األشخاص املحتجزين بصورة غري مرشوعة يف
لينديال.

وإثـر ذلـك ،يعـود كثير مـن املرحلين إىل جنـوب أفريقيـا لكنهـم
نظـراً لعـدم قدرتهـم عىل الدخـول القانـوين إىل البلاد والحصول
على وثائـق السـفر إ َّمـا يدخلون البلاد بطريقة غير مرشوعة أو
يتقدمـون بطلـب للحصـول على الوثائـق الثبوتية بأسماء كاذبة
مـا يثير التسـاؤالت حـول ادعاء زيـادة األمـن املرتبـط بعمليات
الرتحيـل .ويف تعليقـات وردت مؤخـراً تنـادي بإعـادة تقييـم
االحتجـاز والرتحيـل ،الحـظ وزيـر الداخليـة َّأن هـذه السياسـة
املخفقـة كانـت تكلـف البلاد مـا بين  70إىل  90مليـون رانـدة
( 9-7ماليين دوالر أمريكي) يف العـام الواحـد.

وقـد أدى اتسـاع نطـاق عمليـات االحتجـاز إىل ظهـور ثقافـة
الفسـادَّ ،
ألن كثيراً مـن األفـراد ،حتـى املحتجزيـن احتجـازاً غير
قانـوين ،يفتقـرون إىل أي ملاذ سـوى أن يدفعوا الرشـاوي إلطالق
رساحهـم وتجنـب الرتحيـل .ومـن هنا ،م ّثلـت القدرة على ابتزاز
تلـك األمـوال حافـزاً جديـداً للمسـؤولني ملنـع وصـول املحتجزين
ومن جهة وزارة الداخلية ،فهي تقول َّإن الفرد قد يبقى أجنبياً غري إىل السـبل القانونيـة املجانيـة للحصـول على حريتهـم.
قانوين حتى بعد أن يتقدم بطلب للجوء َّ
وأن طالبي اللجوء قد
ُيحتجزون أيضاً عىل أنهم أجانب غري قانونيني .ويحتجز مسؤويل ولعـل األثـر الرئيسي بعيـد األثـر لالعتماد املبالـغ بـه على
الهجرة األفراد عىل الحدود قبل أن يتقدم هؤالء بطلب اللجوء االحتجـاز يتمثـل يف أثـر االحتجـاز على سـيادة القانـون .وقـد
إضافة إىل األفراد داخل البالد الذين يعربون عن نيتهم يف التقدم دافعـت وزارة الداخليـة مـن حين آلخـر عـن انتهـاكات القانـون
بطلب للجوء .ومتثل مثل تلك املامرسات تعارضاً مبارشاً مع النظام بحجـة الضرورة فيما مي ِّثـل تحديـاً صارخـاً لألحـكام القضائيـة.
القانوين الذي حدده قانون ال َّالجئني يف جنوب أفريقيا والذي ينص واألمـن إذ ُينـح األولويـة على جميـع املصالـح األخـرى إمنـا
عىل السامح لجميع األفراد بالتقدم بطلبات اللجوء ومينع احتجاز ميهـد الطريـق أمـام ازديـاد االعتماد على االحتجـاز مـا يـؤدي
طالبي اللجوء عىل أنهم أجانب غري قانونيني وال يسمح باحتجازهم بالنتيجـة إىل انتهـاكات الحقـوق وتفشي الفسـاد وأخيراً عـدم
إال ضمن مجموعة محددة وضيقة جداً من الظروف ويشدد عىل احترام الحكومـة للقانـون ،وهـذا الوضع يهـدد بتقويـض الركائز
األساسـية للدميقراطيـة الدسـتورية.
رضورة توفري مجموعة صارمة من الضامنات اإلجرائية.

لقد كان من شأن تأطري الهجرة عىل أنها خطر عىل األمن أن جاء
بتصور َّأن املطالبات القانونية للمحتجزين تفتقر إىل الرشعية ،بل
إن ذلك التأطري شجع مسؤويل الهجرة عىل منع األفراد املحتجزين
3
من الحصول عىل حقوقهم القانونية بالطعن واملراجعة القانونية.
فحصول األفراد عىل الحقوق القانونية يخضع لقيود كبرية عند
احتجازهم وقد يتعرضون إىل الرتحيل القرسي دون متكينهم من
املراجعة أو الطعن وقد تتعرض سالمتهم للخطر الكبري أيضاً.
وتكشف القضايا عن مامرسة االحتجاز بحق طالبي اللجوء
وال َّالجئني من حملة الوثائق وتكشف أيضاً عن حرمان األفراد من
4
الحاميات القانونية التي مينحها اإلطار العام للجوء.

مزيد من التكاليف وعقبات

يف الوقـت نفسـه ،ال يوجـد كثير مـن األدلـة التـي تشير إىل َّأن
عمليـات االحتجـاز تلـك كانـت فعالـة يف تحقيـق غاياتهـا .بل عىل
العكـس ،فقـد تـؤدي تلـك املامرسـات إىل تقويـض تلـك األهداف.

باحث رئييس يف املركز

روين أميت roniamit@wits.ac.za
األفريقي للهجرة واملجتمع www.migration.org.za

 .1يُعرف أيضاً مبركز احتجاز لينديال ويقع عىل قرابة  40كيلومرتاً من العاصمة
جوهانسربغ.
 .2الهيئة الحكومية املسؤولة عن الهجرة.
 .3نوقشت تجارب املحتجزين يف مركز لينديال يف بحث للمؤلف نفسه واملوسوم بـ
«ضائعون يف الدوامة :مآخذ عىل االحتجاز والرتحيل لغري املواطنني يف جنوب أفريقيا»
(Lost in the Vortex: Irregularities in the Detention and Deportation of
)Non-Nationals in South Africa
تقرير بحثي لربنامج دراسات الهجرة القرسية ،يونيو/حزيران .2010
 .4ملزيد من التفاصيل بشأن مدى املامرسات غري املرشوعةُ ،ير َاجع بحث لـ ر .أميت و ر.
زيالدا-أبرييل وهو موسوم بـ «خرق القانون والسطو عىل املرصف :تكلفة مامرسات وزارة
الداخلية يف االحتجاز غري القانوين»
(Breaking the Law, Breaking the Bank: The Cost of Home Affairs’ Illegal
)Detention Practices
تقرير بحثي للمركز اإلفريقي للهجرة واملجتمع ،سبتمرب/أيلول .2012
http://tinyurl.com/Amit-Aprili-Sept2012-Breaking
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االحتجاز يف كينيا :املخاطر التي يتعرض لها الالجئون وطالبو اللجوء

لويس كياما ودينيس ليكوىل

يتعرض الالجئون وطالبو اللجوء املحتجزين يف كينيا لخطورة اإلدانة املتكررة باألعامل اإلجرامية واالحتجاز ملدد
طويلة جراء ضعف آليات التنسيق بني مسؤولو الهجرة والرشطة وضباط السجن إىل جانب نقص العدد الكايف
من املرتجمني وانخفاض مستويات املعرفة بني موظفي الحكومة واملسؤولني عن إنفاذ القانون بشأن آليات حامية
الالجئني وطالبي اللجوء.
تستضيف كينيا أعداداً كبرية من الالجئني ،سواء أكانوا نازحني
داخلياً أم فاقدي الجنسية أو مهاجرين ألسباب اقتصادية
أو ضحايا االتجار بالبرش وأعامل التهريب .وقد وضع اتحاد
الالجئني يف كينيا نظاماً لرصد مراكز االحتجاز يضم عرشة
مراقبني عىل االحتجاز يقيمون يف منشآت السجون الواقعة
عىل طرق الهجرة الرئيسية ويف املراكز الحرضية ا ُملستضيفة
لطالبي اللجوء وغريهم من املهاجرين .ويرصد مراقبو
االحتجاز انتهاكات حقوق الالجئني والحاالت املتعلقة باللجوء
يف السجون ،ومراكز الرشطة ،واملحاكم ،وبذلك فهم ُيثلون
دوراً أساسياً يف حامية الالجئني؛ إذ إنهم ليسوا رابطاً مه ً
ام مع
نظم العدالة الجنائية وحسب ،ولكنهم يتدخلون رسيعاً لحل
مشكالت املهاجرين يف االحتجاز ويقدمون املساعدة لهم أيضاً.
ففي عام  2012وحده ،وفر اتحاد الالجئني يف كينيا ممثلني
قانونيني لـ  727فرد من طالبي اللجوء والالجئني القابعني رهن
االحتجاز يف مراكز االحتجاز املختلفة يف جميع أرجاء الدولة.

بها تلك الدولة أو إىل أين سيقصدون .وينص القانون أيضاً
عىل السامح لالجئني بإجراء جلسة استامع عادلة وإعطائهم
الفرصة للدفاع عن أنفسهم قبل املثول أمام املحكمة .ومع
ذلك ،يتجاهل املسؤولون عن إنفاذ القانون تلك الحقوق
عىل نحو روتيني وعادة ما ُيقدم الالجئون يف نهاية املطاف
إىل املحاكمة ظل ً
ام وبهتاناً ألن املسؤولني عن إنفاذ القانون
يفتقرون إىل املعرفة السليمة لكيفية التعامل مع طالبي
اللجوء وبسبب الحواجز اللغوية ونقص املرتجمني الفوريني.
وقــد أصبح طالبو اللجوء مستضعفني أكــر منذ إصــدار
حكومة كينيا توجيهاً يف  18من شهر ديسمرب/كانون األول
لعام  2012من خالل إدارة شؤون الالجئني ُيطالب جميع
1
الالجئني يف املراكز الحرضية باالنتقال للعيش يف املخيامت.
وأصدر ذلك التوجيه أيضاً إنذاراً برضورة وقف تسجيل جميع
الالجئني وطالبي اللجوء يف املناطق الحرضية وترتب عىل
ذلك توجيه جميع الوكاالت ،ومنها مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني ،بوجوب التوقف عن تقديم الخدمات
املبارشة لالجئني .وقد نتج عن ذلك فجوات خطرية وواضحة
يف نسيج الحامية ،وتقليص الخدمات املقدمة لالجئني،
وتعريضهم لالعتقال واالحتجاز والرتحيل .وجدير بالذكر أنه
منذ إصدار ذلك التوجيه ،ازدادت معدالت مضايقات الالجئني
عىل أيدي املسؤولني عن إنفاذ القانون يف نريويب واملناطق
الحرضية األخرى عىل نحو ملحوظ .وقد ُأبلغ عن حاالت
اعتقال تعسفي واحتجاز غري قانوين لالجئني أيضاً ،فض ًال عن
عدم استدعاء املحتجزين للمثول أمام املحكمة خالل مدة
الـ  24ساعة بعد االعتقال واملقررة دستورياً مام يرتتب عليه
حرمانهم من حقوقهم.

ومن تحديات الهجرة املختلطة وحامية الالجئني يف كينيا
إخفاق املسؤولني عن إنفاذ القانون والجهات الفاعلة األخرى
يف التمييز بني املجرمني واملهاجرين غري الرشعيني وطالبي
اللجوء .فجميع فئات املسجونني ُيحتجزون يف السجون نفسها
ويخضعون ملعايري االحتجاز عينها؛ حيث ُيعامل طالبو اللجوء
كمجرمني ،وهو ما يعارض متاماً مفهوم اللجوء ذي الطابع
املدين .و ُتعرض ظروف السجن طالبي اللجوء والالجئني إىل
اإليذاء واالعتداء الجنيس والتعذيب واعتالل الصحة وغياب
املشورة القانونية واملساعدة القانونية املحدودة وسوء
التغذية .ويزداد املوقف سوءاً بغياب خدمات الرتجمة يف
السجون مام يعني تقويض قدرة طالبي اللجوء عىل الحديث
عن التحديات التي تواجههم أو اإلبالغ عن أي انتهاكات
الهجرة املختلطة واالحتجاز
يتعرضون لها للسلطات.
خالل واحدة من مهام رصد تطبيق آليات الحامية يف املنطقة
مبوجب قانون الالجئني يف كينيا لعام ُ ،2006تعطى مهلة لجميع الساحلية ،زار اتحاد الالجئني يف كينيا سجن فوا يف مقاطعة
طالبي اللجوء مدتها  30يوماً منذ دخولهم إىل كينيا للذهاب تايتا تافيتا ملتابعة حاالت االحتجاز 2.فتلك املنطقة محطة عىل
إىل أقرب السلطات التي تستقبل الالجئني والتسجيل عندها طريق مرور املتاجرين بالبرش من القرن اإلفريقي املتوجهني
بوصفهم الجئني ،برصف النظر عن الكيفية التي سيدخلون عرب تنزانيا إىل جنوب إفريقيا .ويف السجن ،التقينا بثامنية
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اتحاد الالجئني يف كينيا

من اإلثيوبيني الذين احتجزوا
أربــعــة شــهــور جـــراء دخولهم
الــبــاد عــى نــحــو غــر قــانــوين
وأجرينا معهم مقابالت وظلوا
رهــن االحتجاز انتظاراً ملوعد
ترحيلهم .ومتكنا أيضاً من مقابلة
الضباط واالســتــاع ملخاوفهم
واستطعنا استنتاج بعض من
التحديات التي يواجهونها،
وخاصة اختالط طالبي اللجوء
عادة مبن يتم االتجار بهم وعدم
قدرة السلطات دامئاً عىل التمييز
بني الفئتني وتقديم املساعدات
املطلوبة لطالبي اللجوء .ويرجع
ذلك إىل نقص املعرفة أو غيابها
بطبيعة اللجوء ،ولذلك ُيعامل كل من ال يحمل وثيقة رسمية ■ ■يجب أن يكون االحتجاز اإلجراء األخري بعد استنفاد جميع
3
الطرق األخرى املتاحة.
كمهاجر غري رشعي وينبغي احتجازه .ويزيد الطني بلة ضعف
معلومات الضباط عن إدارة شؤون الالجئني القادرة عىل
التدخل لحل مشكالت الالجئني أو التفتيش عليهم وعدم ■ ■عىل شبكات املجتمع املدين اإلقليمية والدولية بذل جهد
أكرب لتتشارك املعلومات فيام بينها بشأن أفضل املامرسات
التواصل معها.
للتعامل مع الالجئني وطالبي اللجوء الذين يتعرضون
لالحتجاز و/أو الرتحيل ،وينبغي أيضاً دعم جهود التحالف
ومن األمور املثرية للقلق أيضاً عدم تنسيق عمليات ترحيل
الدويل للمحتجزين وتسخريها إلنفاذ قوانني االحتجاز
املهاجرين يف جميع أرجاء املنطقة .فعادة ما يعيد الضباط
املهاجرين إىل أقرب نقطة دخول للبالد دون تسليمهم غالباً
والرتحيل بفاعلية.
للسلطات املعنية بهم عىل النقاط الحدودية .ويعرض ذلك
املهاجرين لإلدانة املتكررة باألعامل اإلجرامية واالحتجاز ملدد ■ ■عىل الحكومات اإلقليمية والهيئات القضائية التعاون فيام
بينها لتبادل املعلومات بشأن أفضل املامرسات والدفاع
طويلة من قبل السلطات يف كل دولة يعودون إليها وهو ما
عنها ،مبا يف ذلك تكوين لجان رصد وتعيني مقررين خاصني.
ُيثل دون شك انتهاكاً من انتهاكات حقوقهم اإلنسانية.

التوصيات
لويس كياما  refcon@rckkenya.orgاملدير التنفيذي التحاد
الالجئني يف كينيا ودينيس ليكوىل dennis@rckkenya.org
ملعالجة التحديات الواردة أعاله ،نويص بالتايل:
مسؤول برامج مساعد (قانوين) يف اتحاد الالجئني يف كينيا وهي
هجرين
■ ■إقامة املراكز املضيفة عىل طرق الهجرة الرئيسية أو عىل منظمة غري حكومية تهدف لتعزيز حقوق الالجئني وا ُمل َّ
رسا اآلخرين وحاميتهاwww.rckkenya.org .
النقاط الحدودية التي يدخل منها املهاجرون .وسيساعد ق ً
ذلك عىل التسجيل يف الوقت املناسب وتفتيش جميع
 .1جاء األمر يف أعقاب هجامت بالقنابل اليدوية املستمرة عىل عقارات إيستيل يف نريويب
املهاجرين ،وخاصة طالبي اللجوء.
التي يسكن أغلبها الالجئون الصوماليون والجئو األورومو.
■ ■عىل املؤسسات الحكومية املعنية باالحتجاز والرتحيل
التعاون فيام بينها عىل نحو أفضل لتقليل حاالت االحتجاز
واالحتجاز ملدد طويلة يف انتظار الرتحيل.

“ .2بعثة رصد الحدود لحامية الالجئني :قضايا عىل الساحل :تقرير قدمه اتحاد الالجئني
يف كينيا بشأن مهمة الرصد يف مومباسا ،فوا ،تافيتا ،وكوايل ولونغا لونغا” ،نوفمرب/ترشين
الثاين 2012
http://tinyurl.com/RCK-2012-Coast-monitoring
 .3انظر املقال الذي كتبته أليس إدواردز عن “االحتجاز تحت املجهر”
( )Detention under scrutinyالذي يركز عىل املبادئ التوجيهية التي وضعتها مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني www.fmreview.org/detention/edwards
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املالذ األخري يف قضايا االحتجاز الخاطئ والرتحيل يف إفريقيا

ماثيو س .كني وسوزان ف .كني

إيسمايال كو ّناتـه مـن األجانـب البالـغ عددهـم نحـو 126,247
فـرداً الذيـن ُّرحلـوا على نحـو جامعـي مـن أنغوال يف عـام .2004
ومل تصـدر بحقهـم أي أوامـر اعتقـال ومل يكـن مـن سـبب محـدد
وصـودرت ممتلكاتهـم
وصـودرت وثائقهـم الرسـميةُ .
العتقالهـمُ .
أيضـاً أو خ ّلفوهـا وراءهـم .وقـد بقـي معظمهـم يف معسـكرات
االحتجـاز ،التـي كانـت ُتسـتخدم إليـواء الحيوانات وكانـت مليئة
بغائـط الحيوانـات ،ألسـابيع وأحيانـاً لشـهور .ومل تتوفـر لهـم
الرعايـة الصحيـة ،وعانـوا مـن قلـة الغـذاء وسـوء مرافـق الرصف
الصحـي .ومل ُيسـمح لهـم بإيصـال أصواتهم لنظام القضـاء للطعن
يف أسـباب االعتقـال أو االحتجـاز أو ظـروف السـجن.

أكان ذلـك على أسـاس الجنسـية أو الديـن أو العـرق أو غري ذلك
مـن االعتبـارات «متثـل خرقـاً خاصـاً لحقـوق اإلنسـان» وأنهـا
عمليـة قامئـة على التمييـز غير املسـ َّوغ لـه قانونـاً .وأوضحـت
املفوضيـة املبـدأ الـذي بنـت عليـه قرارهـا قائلـة« :تواجـه الدول
األفريقيـة عامـ ًة وأنغـوال خاصـة عدداً مـن التحديـات خاصة عىل
الصعيـد االقتصـادي .ويف مواجهـة تلـك املصاعـب ،غالبـاً مـا تلجأ
الـدول إىل تطبيـق إجـراءات صارمـة بهـدف حاميـة مواطنيهـا
واقتصاداتهـا مـن غير املواطنين .لكـن ،مهما كانـت الظـروف،
ال يجـوز اتخـاذ تلـك اإلجـراءات على حسـاب التمتـع بحقـوق
اإلنسـان».

ويف غيـاب منبر بديـل فعـال ملعالجـة تلـك االنتهـاكات لحقـوق
اإلنسـان ،تقـدم معهـد حقـوق اإلنسـان والتنميـة يف إفريقيـا
بشـكوى نيابـة عنهـم إىل املفوضيـة األفريقيـة لحقـوق اإلنسـان
والشـعوب التـي كانـت قـد تأسسـت مبوجـب امليثـاق األفريقـي
لحقـوق اإلنسـان والشـعوب ملعالجـة انتهـاكات الحقـوق
املنصـوص عليهـا يف امليثـاق.

كسـب قضيـة أمـام املفوضيـة انتصـار أجـوف ألن قـرارات
املفوضيـة مجـرد «توصيـات» وعـادة مـا يتجاهلهـا املعنيـون
ببسـاطة .وال يتوقـف األمـر عنـد تجاهـل الحكومـة األنغوليـة
للنتائـج التـي توصلـت إليهـا املفوضيـة وحسـب ،بـل ُتكـرر تلـك
االنتهـاكات مجـدداً .ومـع ذلك ،ال ينبغـي تجاهل الخيـارات التي
تطرحهـا املفوضيـة .فالتوصيـات التـي تقدمهـا املفوضيـة متنـح
املنظمات غير الحكوميـة والـدول فرصـاً للضغـط على الـدول
املخالفـة لالمتثـال مبعايير حقـوق اإلنسـان .ولتلـك التوصيـات
قيمـة بوصفهـا مقدمـات للقـرارات املسـتقبلية التـي تتخذهـا
املفوضيـة ُوتثـل أيضـاً إضافـة إىل هيـكل القانون الـدويل لحقوق
اإلنسـان املتنامـي.

وبالنظـر يف قضيـة إيسمايال كو ّناتـه ،درسـت املفوضيـة مليـاً
االنتهـاكات املزعومـة للحقـوق الـواردة يف امليثـاق وتوصلـت
إىل إقرارهـا بشـأن أسـس تلـك املزاعـم ،كل على حـدة .ففيما
يتعلـق باملـادة ( 6التـي تركـز على االحتجاز) يف امليثـاق ،خلصت
املفوضيـة إىل مـا يلي« :ينطـوي حظـر االحتجـاز التعسـفي على
حظـر االحتجـاز غير محـدد األجـل واالعتقـاالت واالحتجـاز
«ألسـباب عرقيـة فقـط»» .وألنـه مل يثبـت «رؤية الضحايـا ملذكرة
اعتقالهـم أو ألي وثيقـة أخـرى تنـص على التهـم التـي ُأجـري
مبوجبهـا القبـض عليهـم» ،فاالعتقـاالت واالحتجـازات تصبـح
بذلـك تعسـفية ،وعليـه فقـد انتهكـت أنغـوال املـادة  6مـن
امليثـاق .ويف الحـاالت األخـرى التـي تتنـاول االعتقـال واالحتجـاز
التعسـفي ،أوضحـت املفوضيـة أن مصطلح «التعسـف» ال يكافئ
باملعنـى عبـارة ‹مخالـف للقانـون› بـل ينبغـي أن يتسـع تفسيره
ليشـتمل على عنـارص أخـرى ،مثـل :عـدم املالءمة والظلـم وعدم
القـدرة على التنبـؤ واإلجـراءات القانونيـة الواجبـة» .وباختصار،
تـدرك املفوضيـة أن القوانين نفسـها يف دولـة مـا قـد تكـون غير
معقولـة ،ولذلـك سـتنظر املفوضيـة إىل مـا وراء إطـار القوانين
املحليـة لتحـدد مـدى مالءمـة تلـك االعتقـاالت.

ماثيو س .كني  mkane@ryanwhaley.comمحام مامرس
يعمل لدى ريان وايل كولديرون شاندي يب إل إل يس وأستاذ
مساعد يف كلية الحقوق بجامعة أوكالهوما ويف كلية الحقوق
بجامعة اوكالهوما سيتى .وسوزان ف .كني
 skane@ryanwhaley.comمحامية مامرسة أيضاً متخصصة
يف قضايا التبني وحمالت املنارصة الخاصة بالتبني عىل الصعيد
الدويل واملحيل .وكالهام عمل يف قضايا حقوق اإلنسان يف وسط
إفريقيا ورشقها.
ملزيد من املعلومات بشأن القرارات التي ُنوقشت يف هذه املقالة
وبشأن جميع القرارات األخرى التي اتخذتها املفوضية ،يرجى
مراجعة املحلل القانوين للقانون العام الخاص بحقوق اإلنسان يف
إفريقيا عىل املوقع اإللكرتوين

http://caselaw.ihrda.org/acmhpr/

وباإلضافـة إىل ذلـك ،بخصـوص الرتحيلات الجامعيـة ،وجـدت انظر مقالني أطول أيضاً للكاتبني عىل
املفوضيـة َّ
أن الرتحيلات الجامعيـة ألي فئـة من األشـخاص سـواء www.ryanwhaley.com/attorneys/matthew-kane/
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النساء :املحتجزات املحجوبات عن األنظار

ميشيل براين ويل وانغ

يتناول البحث الذي أجرته ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ لالجئني بشأن احتجاز املهاجرات يف الواليات املتحدة أوجه اختالف
املعاملة بني الرجال والنساء املحتجزين وأسباب ذلك.
بعد تلقي عدة مكاملات هاتفية يائسة من بعض املهاجرات
املحتجزات يف سجن مقاطعة بيكر بريف والية فلوريدا ،قرر
محامون تابعون ملؤسسة «أمريكيون من أجل تحقيق العدالة
للمهاجرين» زيارة ذلك السجن .ومع ذلك ،عقب وصول فريق
املحامني هناك ،أرص آمر السجن عىل أنهم ال يحتجزون نساء يف
سجن املقاطعة .وأخرياً ،غادر املحامون .ويف اليوم التايل ،تلقى
املحامون اتصاالً آخراً من سيدة محتجزة يف مقاطعة بيكر تستغيث
طلباً للمساعدة .فقد كانت النساء محتجزات طوال الوقت يف
سجن مقاطعة بيكر ،ولكن آمر السجن كان ،لسبب أو آلخر ،ال
يعلم بوجودهن هناك.
إرصار آمر سجن مقاطعة بيكر عىل عدم وجود نساء محتجزات يف
سجنه داللة عىل أن النساء محجوبات عن األنظار يف نظام احتجاز
املهاجرين بالواليات املتحدة .ووفقاً لدائرة الهجرة والجامرك
بالواليات املتحدة ،بلغت نسبة النساء املحتجزات  %10-9من
نسبة املهاجرين املحتجزين منذ عام  .2008ويف عام  ،2012كانت
النساء ُتحتجز مدة أطول بنسبة  %10من الرجال وطالت املدة
يف عام  2013إىل  %18أكرث من الرجال .ويزيد معدل احتامل أن
يكن النساء املحتجزات من طالبات اللجوء بخمس مرات أكرث من
1
الرجال.

ظروف احتجازهن ويحد من «حرية حركتهن» عندما يحتجن إىل
بعض الخدمات .وبدرجة كبرية ،نتج ذلك عن التحديات ال ّلوجيستية
التي ّولدتها سياسة دائرة الهجرة والجامرك بالواليات املتحدة بشأن
منع االختالط بني الرجال والنساء .ففي حني تضع دائرة الهجرة
والجامرك بالواليات املتحدة الرجال والنساء رهن االحتجاز يف
السجون عينها ،تحظر الدائرة أي تفاعل بني الجنسني متاماً .ومع
ذلك ،عادة ما يكون النقص يف عدد املوظفني وتخطيط املبنى سبباً
يف تقييد حرية حركة النساء الاليت ينحرص تواجدهن عىل مناطق
محدودة فقط بالسجن أو يتطلب تنقلهم من مكان آلخر مرافقة
ُح ّراس لهن ،يف الوقت الذي يتحرك فيه الرجال بحرية أكرب يف أرجاء
السجن .وبذلك ،ال تتمكن النساء من دخول املكتبات القانونية أو
الحصول عىل الخدمات الدينية أو تحديد مواعيد لزيارة الطبيب أو
الذهاب لقاعات الرتفيه أو غرف الزيارة مثل الرجال .وقد يتفاقم
ذلك اإلجحاف إىل الحول دون متابعة املحتجزات إجراءات املحكمة
الخاصة بهن .ففي سجن مقاطعة جالديس بوالية فلوريدا ،عىل
سبيل املثال ،ال ُيسمح للمحتجزات املشاركة يف جلسات االستامع
إال لتحديد ما إذا كن سيحرضن املحاكمة من خالل نقل صورتهم
عرب دائرة تلفزيونية مغلقة ،يف حني يحق للرجال الذهاب بأنفسهم
للمحاكامت .وبذلك ،يساورهن القلق بشأن اإلجراءات القانونية
الواجبة.
اكتشفت اللجنة النسائية لالجئني أيضاً أن النساء عرضة لالحتجاز
مع ذوات السوابق الجرمية أكرث من الرجال .وذلك نظراً الستقبال
أكرث من نصف السجون التي تحتجز نساء أقل من عرشة نساء يف
أي يوم ،وهو عدد قليل ال يكفي مللء زنزانة واحدة .وبدال من
رسة خالية ،تجمع تلك السجون بني املحتجزات املهاجرات
ترك أ ّ
مع النزيالت ذوات السوابق الجرمية .وال ينتهك ذلك النوع من
االختالط معايري دائرة الهجرة والجامرك بالواليات املتحدة وحسب،
ولكنه يسبب االضطرابات النفسية أيضاً وتجدد الشعور بالصدمات.

ُوضعت الغالبية العظمى من النساء املحتجزات يف ستة سجون
فقط ،يف حني ُتحتجز أعــداد قليلة منهن يف سجون الواليات
والسجون املحلية يف جميع أرجاء الدولة .وتقع تلك السجون الستة
يف الجنوب الرشقي والجنوب الغريب للواليات املتحدة ،بينام يقع
سجن واحد فقط يف شامل غرب البالد .ولذلك التوزيع الجغرايف
مغزى؛ فهو ينطوي عىل احتاملية انتقال أي سيدة ُتعتقل خارج
تلك املناطق بعيداً عن مسكنها وعائلتها .وقد ّو َثق الباحثون يف
منظمة مراقبة حقوق اإلنسان عديد من اآلثار السلبية النتقال
أحدهم بعيداً عن أرسته ومحاولة االستعانة مبحامي والفوز يف
تجارب النساء واحتياجاتهن
معركة تأجيل حكم الرتحيل.
تختلف تجارب النساء يف مراكز االحتجاز اختالفاً كبرياً عن تجارب
تواجه النساء غري املحتجزات يف تلك الستة سجون الرئيسية الكبرية الرجال بها؛ ليس فقط بسبب كونهن أقلية وسط نظام ذكوري يف
نوعاً آخر من املشاكل .ففي حوايل نصف السجون األقل سعةُ ،تثل معظمه ،ولكن ألن لهن أيضاً تجارب واحتياجات خاصة بهن ال
نسبة النساء املحتجزات أقل من  %3من عدد املحتجزين هناك .يدركها أو يلبيها أحد سواهن.
وبذلك ،فهن أقلية يف تلك السجون الصغرية ،مام يؤثر سلباً عىل
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فبادئ ذي بدء ،النساء املحتجزات عُ رضة لالعتداء واالستغالل
الجنسيني املثبتني بشكاوى االعــتــداء الجنيس التي تحررها
املحتجزات منذ عام  2007والبالغ عددها  185شكوى 2.وقد
بدأت دائرة الهجرة والجامرك بالواليات املتحدة يف معالجة تلك
املشكلة من خالل إصدار مسودة قوانني طال انتظارها تراعي
قانون مكافحة اغتصاب السجناء لعام  .2002وعالوة عىل ذلك،
يعاين طالبو اللجوء املحتجزون من درجات عالية جداً من االكتئاب،
والقلق ،واضطراب ما بعد الصدمة ،وقد كانت كثري من السيدات
املحتجزات ضحايا يف السابق للعنف األرسي ،واالعتداء الجنيس،
وأعامل التهريب ،وغريها من أشكال اإليذاء األخرى القائم عىل
الجندر .ومن الرضوري التعرف عىل تلك النساء املستضعفات
وتحديد متطلباتهن الصحية العقلية والجسدية .ومع ذلك ،فقد
تخفق دائرة الهجرة والجامرك بالواليات املتحدة يف إيجادهن
العتامدها عىل اعرتاف املحتجزين أنفسهم بأنهم مستضعفون أو
مصابون بصدمات نفسية والعتامدها عىل موظفني غري مدربني
(الذين غالبا ما يكونون من الرجال) لطرح أسئلة حساسة عىل
املحتجزين.

تنص املعايري الجديدة الصادرة يف عام  2011عىل ضامنات أقوى
لتوفري الرعاية الطبية املالمئة والرضورية؛ ومع ذلك ،مل يوافق سوى
أربعة سجون فقط من بني  86سجناً من السجون املحتجزة للنساء
عىل االلتزام بتلك املعايري.
ثالثاً ،لالنفصال عن العائالت جراء االحتجاز آثار خاصة عىل النساء.
فالنساء أكرث احتامالً بأن يكنَّ أمهات ال أزواج لهنَّ  ،ولذلك ينتج
عن احتجاز األم ترك األطفال دون رعاية .وقد أعربت النساء الاليت
التقت بهن اللجنة النسائية لالجئني عن عدم قدرتهن عىل إيجاد
من يرعى أطفالهن نظراً لعدم سامح دائرة الهجرة والجامرك
بالواليات املتحدة لهن بإجراء مكاملات هاتفية .وقد تكون عواقب
تلك السياسة كارثية ألنها ُتعرض رفاه األطفال للخطر وتزيد من
احتامالت إصابة األطفال بصدمات عاطفية حادة والحرمان من
حقوق رعاية الوالدين .فبمجرد الوقوف خلف قضبان االحتجاز،
يصبح من الصعب جداً عىل األمهات واآلبــاء إجراء االتصاالت
األساسية مع أطفالهم ونظام رعاية الطفولة واملحامني .وتجعل
املتطلبات التي تستوجب زيارة اآلباء شخصياً ألطفالهم أو الحصول
عىل دروس تأهيلية والدية (غري املتاحة يف االحتجاز) من املستحيل
استعادة اآلباء لحق الوصاية عىل أطفالهم .وكثرياً ما ترفض مراكز
االحتجاز طلبات اآلباء باملشاركة ،ولو حتى من خالل الهاتف ،يف
إجراءات محكمة األرسة التي تكون فيها حقوقهم الوالدية عىل
املحك .وتزداد جميع عوائق االتصال واملشاركة األساسية تلك سوءاً
يف حالة احتجاز النساء الحتاملية انتقالهن بعيداً عن أطفالهن وعن
املجتمعات التي قد تدعمهن أكرث من الرجال.

ثانياً ،للنساء احتياجات رعاية صحية خاصة .ففي مركز احتجاز
مقاطعة أروين بوالية أالباما ،تحتاج النساء ملذكرة من الطبيب
ليتم ّكن من الحصول عىل أكرث من  12فوطة صحية شهرياً .أما يف
السجون األخرى ،تحصل السيدة عىل فوطة صحية واحدة فقط يف
كل مرة تحتاجها مام يعني أن تطلب النساء الفوط من الح ّراس
الرجال .وترد أسوأ الروايات بشأن ظروف االحتجاز غري الالئقة
قصت النساء
ونقص الرعاية عىل ألسنة النساء الحوامل .فقد َّ
املحتجزات بواليتي جورجيا وأريزونا عىل اللجنة النسائية لالجئني تشتمل التوصيات األولية للجنة النسائية لالجئني عىل:
رفض طلباتهن بشأن الحصول عىل مراتب إضافية لضعف أرستهن
واضطرارهن لوضع مواليدهن دون وجود رعاية صحية باستثناء ■ ■تحسني مستوى انتقاء املوظفني وتدريبهم ليصبحوا مؤهلني
ممرضة مزاولة .ووفقاً لتقرير قدمته جامعة أريزونا ،تعرضت بعض
للتعرف عىل املحتجزين املستضعفني واالستجابة لهم.
النساء لإلجهاض إثر تجاهل استغاثاتهن طلباً للرعاية الطبية لوقف
النزيف الحاد الذي تعرضن له.
■ ■توظيف مديرين إلدارة موارد املحتجزين ليكونوا مبثابة نقاط
اتصال معنية بقضايا النساء يف كل سجن.
قامت دائرة الهجرة والجامرك بالواليات املتحدة ببعض الخطوات
اإليجابية عىل طريق معالجة نقص الرعاية الصحية من خالل وضع ■ ■جمع بيانات خاصة بالجندر وأكرث شمولية.
معايري طبية خاصة بالنساء تشتمل عىل مبادئ توجيهية معنية
بالنساء فقط .ولكن من املتوقع ،أو من املفرتض ،أن تتخذ الدائرة ■ ■زيادة بدائل االحتجاز ،السيام تلك املتعلقة بالنساء الحوامل،
إجراءات أكرث من ذلك لتطبيق تلك املعايري الجديدة يف جميع
والوالد(ة) املنفرد(ة) برعاية األطفال ،واملحتجزين املستضعفني
السجون وتويل مهام املراقبة واملحاسبة عىل تنفيذها .وحتى وقت
اآلخرين.
قريب ،ال تضم أقوى معايري االحتجاز ا ُملف ّعلة يف معظم السجون
سوى ثالث إشارات فقط لالختالفات الجندرية يف الفصل الذي ■ ■تطوير قوانني الهجرة لتشمل حامية كل شخص والوفاء
يتناول الرعاية الطبية (توفري الرعاية ما بعد الوالدة وما قبلها ،وعدد
باإلجراءات القانونية الواجبة.
كاف من املراحيض ،والفحوصات السنوية الجندرية املناسبة) .بينام
ٍ
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ميشيل براين  MichelleB@wrcommission.orgمديرة برنامج املوقع اإللكرتوين  ،http://wrc.ms/162ur8fوملزيد من
املعلومات عن عمل اللجنة النسائية لالجئني املعني بالنساء
حقوق املهاجرين والعدالة يف اللجنة النسائية لالجئني www.
املحتجزات ،انظر http://wrc.ms/1eoH8DE
 . www.womensrefugeecommission.orgوقد كانت يل
وانغ  lwang00@gmail.comمتدربة لدى الربنامج.
تقرير اللجنة النسائية لالجئني عن النساء املحتجزات متاح عىل

 .1حصلت ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ لالجئني عىل جميع بيانات دائرة الهجرة والجامرك بالواليات
املتحدة يف  28من شهر مارس/آذار لعام .2013
www.aclu.org/sexual-abuse-immigration-detention .2

هل ُتعزز معايري االحتجاز العليا رفاه املحتجزين؟

سوريه خوسيه بوثوببارامبيل ،وبيث ماينا-ألربيه ،وماغدالينا بينيلد
تطبق السويد عموماً معايري عليا عند احتجاز املهاجرين .ومع ذلك ،األورويب ،عادة ما يحتل تدريب املوظفني العاملني مع املحتجزين
تشري دراسة حديثة أجريت يف مراكز االحتجاز السويدية إىل أنه منزلة ضئيلة الشأن.
مازال تجاهل معايري الحياة العليا يف االحتجاز ُيثل تهديداً كبرياً
1
عىل صحة املهاجرين غري النظاميني املحتجزين ورفاههم.
وما زالت احتياجات الرعاية الصحية للمحتجزين غري ملباةعىل
نحو مناسب .وتزور جميع مراكز االحتجاز ،باستثناء مركزاً واحداً
قدرة السويد عىل االحتجاز منخفضة نسبياً ( 235فرداً) و ُيحتجز فقط ،ممرضة مرتني أسبوعياً وال يشتمل أي مركز منهم إطالقاً
املهاجرون فيها يف مراكز متخصصة وآمنة بدالً من السجون .وتبلغ عىل خدمات رعاية الصحة العقلية .ويفتقد املحتجزون وجود
أقىص مدة لالحتجاز  12شهراً .و ُتــدار مراكز االحتجاز عىل يد من يتفاعلون معه بحرية ،وقد بدت جلياً لهفتهم عىل التحدث
املوظفني املدنيني التابعني ملصلحة الهجرة السويدية .وال يرتدي واالستامع لهم أثناء املقابالت .وقد ساعدت زيارات املتطوعني من
املحتجزون زياً موحداً و ُيتاح لهم استخدام الهواتف املحمولة املنظامت غري الحكومية يف تخفيف وطأة الضغوط لدى بعض
واستخدام اإلنرتنت .و ُيسمح للمتطوعني من مختلف املنظامت غري املحتجزين ولكن كان يخالجهم يف الوقت نفسه الشعور باإلحباط
الحكومية بزيارة تلك املراكز وتقديم الدعم النفيس واالجتامعي لعدم قدرة هؤالء املتطوعني عىل تقديم املساعدة القانونية.
للمحتجزين.
و ُرصدت السامت املادية ملراكز االحتجاز ،مثل :قرب عنابر النوم
من املناطق املشرتكة الصاخبة والجدران العارية العالية ،بوصفها
ومع ذلك ،تشري النتائج األولية للدراسة إىل أن املحتجزين ما زالوا أسباباً مولدة للضغوط.
يشعرون بالعجز عىل الرغم من جودة مراكز االحتجاز نسبياً.
وحتى اليوم ،اشتملت الدراسة عىل مقابالت مع املحتجزين وبغض الطرف عن التسهيالت املقدمة شعر املحتجزين بأنه ال فرق
واملوظفني واملمرضني العاملني يف مراكز االحتجاز ومع املتطوعني بني مراكز االحتجاز والسجن ،وصار مركز االحتجاز «سجناً بنكهات
الذين يزورون املحتجزين .وقد أعرب املحتجزون عن أن جهودهم إضافية» ،عىل حد تعبريهم .فالقلق بشأن مدة االحتجاز ونتائجه
يف طلب املساعدة لتلبية احتياجاتهم اليومية العملية وإليجاد الحل أحد العوامل الرئيسية املولدة للضغوط ،حتى إن بعضهم قال َّإن
لقضاياهم القانونية تذهب هبا ًء منثوراً ،وعَزوا ذلك يف األساس االحتجاز أسوأ من السجن ألنهم يف السجن يعرفون عىل األقل إىل
إىل عدم استجابة املوظفني واملحامني والرشطة أو عدم جدوى متى سيطول احتجازهم ونتائج ذلك االحتجاز.
املساعدات التي يقدمونها .وأعربوا عن تقديرهم أيضاً للسامح
لهم بالخروج يف الفناء واستخدام صالة األلعاب الرياضية وتوفر سوريه خوسيه بوثوببارامبيل Soorej.jose@kbh.uu.seis
الطعام أربعة مرات يومياً واستخدام االنرتنت ولكنهم يشعرون طالب الدكتوراه يف قسم صحة املرأة والطفل يف جامعة أوبساال،
بالقلق إزاء القيود املفروضة عىل استخدام بعض تلك التسهيالت .السويد .أما بيث ماينا-ألربيه ، Beth.ahlberg@vgregion.se
ووفقاً للمحتجزين ،ما زالت الخدمات خاضعة للسلطة التقديرية وماغدالينا بينيلد Magdalena.Bjerneld@kbh.uu.se
للموظفني الذين ميثلون بذلك دوراً رئيسياً يف تيسري ظروف باحثان يف القسم نفسه.
االحتجاز للمحتجزين أو تصعيبها عليهم .ومع ذلك ،ففي املبادئ
 15-2012 .1مرشوع بحث بتمويل من الصندوق األورويب لالجئني .ويركز هذا املقال عىل
التوجيهية الصادرة عن مختلف املنظامت الدولية ،مثل :املنظمة نتائج املقابالت التي عُ قدت مع املحتجزين.
الدولية للهجرة ومفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني واالتحاد
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احتجاز املهاجرين :البحث عن بدائل

فيليب أمارال

ال ينبغي تعريض صحة الناس ورفاههم للخطر باحتجازهم؛ فالحكومات قادرة بدالً من ذلك عىل استخدام بدائل
مجتمعية تحفظ كرامة املهاجرين وغري مكلفة للدول.

لحق االحتجاز أرضاراً بالغة بكل من يتعرض له ،حيث ُتبني
عمل ًياُ ،ي ِ
الدراسات العلمية التي ُأجريت عىل طالبي اللجوء املحتجزين َّأن
االحتجاز يزيد األعراض الرسيرية الخطرية تدريجياً لديهم ،مثل:
االكتئاب الحاد والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ،وحتى إيذاء
النفس .فمنذ قرابة العقد ،و ّثق موظفو منظمة خدمات الالجئني
اليسوعية واملتطوعون تلك النتائج من خالل الزيارات املنتظمة
ملراكز االحتجاز يف جميع أرجــاء أوروبــا ورؤيــة اليأس والريبة
والخوف والغضب بأنفسهم الذي يعيش فيه املحتجزون 1.ولذلك،
االحتجاز ُمدّمر وغري رضوري؛ والحكومات قادرة عىل حل قضايا
املهاجرين يف املجتمع بدال من تعريضهم لإليذاء يف مركز االحتجاز.
ما تسميه الحكومات واملنظامت غري الحكومية «بدائل االحتجاز»
بسيطة يف مجملها .فبدالً من احتجاز املهاجرين يف مركز االحتجاز،
ميكن استيعابهم يف املجتمع وفرض قيود محدودة عىل تحركاتهم
أو السامح لهم بالتنقل يف أرجاء البالد بحرية .ومع ذلك ،فالكالم
أسهل من الفعل .حيث تشعر الحكومات بالقلق من احتاملية فرار
املهاجرين إذا مل ُيوضعوا رهن االحتجاز ،يف حني تسعى املنظامت
غري الحكومية جاهدة إليجاد بدائل لالحتجاز وتبنيها وتقييم
مدى مالءمتها للمهاجرين .ولذلك السبب ،أجرت منظمة خدمات
الالجئني اليسوعية يف عام  2011بحثاً يدرس بدائل االحتجاز يف
بلجيكا وأملانيا واململكة املتحدة 2.وحاولنا التعرف عىل الحد األدىن
من العوامل التي تضمن نجاح بدائل االحتجاز وذلك من خالل
مقابلة املهاجرين أنفسهم.

اململكة املتحدة :كتابة تقارير لوكالة الحدود الربيطانية بانتظام
بشأن من ُرفضت طلبات لجوءهم؛ حتى أن اثنني منهم كانا يرتديان
مؤخراً سواراً للمراقبة االلكرتونية يف كاحلهام.
مل ترض أي من اإلجراءات التي درسناها املهاجرين .لكنها يف املقابل
فرضت قيوداً محدودة عىل تنقالتهم وسمحت لهم بالعيش يف
املجتمع بقدر أكرب من الحرية عن حالهم يف مركز االحتجاز .ورغم
استمرار الدول التي أجرينا فيها بحثنا يف احتجاز املهاجرين عىل
نطاق واسع ،فبدائلنا خطوة إيجابية تربهن عىل أنه مثة عىل األقل
بعض اإلجراءات القادرة عىل إخراج الناس من مركز االحتجاز إىل
بيئة املجتمع املنفتحة.
ترتبط أكرب املشاكل التي الحظناها باألنظمة األوسع نطاقاً للجوء
والهجرة .حيث تقوم تلك األنظمة عىل افرتاضات عن السلوك
املتوقع للمهاجرين بدالً من أن ُتبنى عىل األدلة العملية .وتفرتض
تلك األنظمة أن املهاجرين أسوأ الناس وليسوا أفضلهم .وتشحذ
الضغوط واألعباء التي عىل النظام بأكمله نظرية املواجهة تلك.
فقد عاش معظم طالبي اللجوء واملهاجرين حياة صعبة وخاضوا
أحداثاً سببت لهم صدمات جسدية وعقلية جسيمة ،ولذلك فهم
حريصون عىل حامية أنفسهم من التعرض ملزيد من الشدائد.
ورسعان ما تتداعى أو تفشل بدائل االحتجاز التي ال تضع يف االعتبار
تلك العوامل إما لعزوف املهاجرين عن املشاركة يف تطبيقها عىل
أرض الواقع لغياب جو الثقة املتبادل أو بسبب عدم اهتامم الدول
بحل أكرث القضايا أهمية يف حياة املهاجرين.

عُ قدت مقابالت مع خمس وعرشين مهاجراً يف ثالث من دول
االتحاد األورويب التي ُطرح يف كل دولة منهم بدائل لالحتجاز ومع ذلك ،استنتجنا ،من خالل بحثنا ،ستة خصائص محددة ومهمة
تختلف عن البدائل املستخدمة لدى غريها كاآليت:
إلنجاح بدائل االحتجاز التي توصلنا لها .وتقوم تلك الخصائص عىل
إدراك أن القضية ال تنحرص يف إطالق رساح شخص من االحتجاز
بلجيكا :إيداع عائالت غري الحاملني للوثائق الرسمية وطالبي اللجوء وحسب .ففي حني ُتعد تلك الخطوة بداية جيدة ،مازال املهاجرون
يف وحدات اإلسكان املجتمعي وتكليف مديري الحاالت بتويل بحاجة لدعم الدولة لضامن حل قضايا هجرتهم يف وقت مناسب
مسئوليتهم.
وعىل نحو عادل وف ّعال.

أملانيا :إيداع األطفال غري املصحوبني ببالغني يف منزل ترشف عليه بادئ ذي بدء ،مهم للمهاجرين العيش يف سكن كريم .فإذا مل
الجمعية الخريية بالكنيسة الربوتستانتية التي تقدم لهم خدمات يجد املرء مكاناً مناسباً للعيش فيه ،سيجد صعوبة يف الرتكيز عىل
شاملة ودع ًام قانونياً.
متطلبات إجراءات هجرته وتلبيتها وسيكون معرضاً بذلك لخطر
ال ِع َوز.
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ثانياً ،تشتمل البدائل الناجحة عىل تقديم الدعم الشامل القابعون يف مراكز االحتجاز ،ولذلك فمن املهم إدماجها ضمن
للمهاجرين .وعادة ما يأخذ ذلك النوع من الدعم شكل نظام البدائل املجتمعية املطروحة.
إدارة الحاالت الفردية الذي يقدم مجموعة من الخدمات ،مثل:
الدعم االجتامعي واملساعدة القانونية والدعم الطبي ورعاية خامساً ،رضورة الرتكيز عىل جميع النتائج املحتملة .فعادة ما تكون
األطفال إذا لزم األمر ،الذي يهتم بتوفري الرعاية الفردية .فإذا بدائل االحتجاز التي تركز فقط عىل عودة املهاجرين غري فعالة
توفرت االحتياجات األساسية للمهاجرين ،مثل :الغذاء واملالبس مقارنة بتلك البدائل التي تراعي جميع الطرق التي ميكن السري
واملواصالت العامة والرعاية الطبية ،سيصبحون أكرث قدرة عىل بها لحل قضية هجرة شخص ما 3.فحتى إذا ما تعذر ،عىل أرض
الواقع ،تنفيذ بعض الخيارات املطروحة ،مثل :الحصول عىل السكن
اتخاذ قرارات أوضح بشأن قضايا الهجرة الخاصة بهم.
القانوين ،مازال املهاجرون بحاجة ماسة لتوفر جميع الخيارات
ثالثاً ،يجب أن يحصل املهاجرون عىل معلومات محد ّثة بانتظام املرشوحة واملوضحة جيداً لضامن سريهم بخطى سليمة عىل طريق
و ُمصاغة بوضوح بقدر اإلمكان .حيث ُي ّولد نقص املعلومات ،قضايا الهجرة الخاصة بهم .وهكذا ُتبنى جسور الثقة بني املهاجرين
أو حتى املعلومات الخاطئة ،شعوراً بغياب الثقة ويثبط همم والحكومات.
املهاجرين عن التعاون مع سلطات الدولة .أما توفر املعلومات عىل
نحو منتظم فيعزز تطبيق اإلجراءات عىل نحو أكرث فاعلية و ُيسفر أخرياً ،يرتبط نجاح جميع العوامل املذكورة آنفاً بتطبيقها منذ
الوهلة األوىل للجوء الشخص أو هجرته .فال ينبغي التأخري يف
عن نتائج أكرث عدالً وأرسع ويرفع معدالت امتثال املهاجرين.
َ
ذلك بقدر املستطاع .وقد تل ّمس الحكومات الرصيحة والشفافة
رابعاً ،يجب أن تتأكد الحكومات من حصول املهاجرين عىل يف تعاملها مع املهاجرين والتي تطلعهم عىل جميع الظروف
املساعدة القانونية املؤهلة .فتلك النقطة مهمة ويفتقدها واإلج ـراءات والفرص املتاحة وتقدم لهم الدعم الشامل ارتفاع

الهيئة اليسوعية لخدمة الالجئني -أوروبا

بنا ٌء يستخدم يف إيواء العائالت يف الشقق الخاصة باإلضافة إىل مكتب وعامل للحاالت .توبيز .بلجيكا.
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معدالت امتثال املهاجرين نظراً لنمو ثقتهم تجاه السلطات .وال يف املجتمع يقلل الضغط عىل املهاجرين وعىل الدول عىل حد سواء
يعني تقديم الدعم مسبقاً تعجيل إجراءات الهجرة ولكنه يضمن أكرث من حبسهم يف مركز االحتجاز .وقبل كل يشء ،تحافظ البدائل
عىل كرامة اإلنسان وهو ما ُيفرتض أن تقوم به إجراءات الهجرة
تعزيز املهاجرين جيداً من البداية.
يف املقام األول.
وما زالت تثبت لنا البحوث التجريبية عىل نحو مقنع ترضر
محام ومنسق
املهاجرين من االحتجاز .ومن الناحية العملية ،يشعر أي شخص فيليب أمارال ٍ europe.advocacy@jrs.net
محتجز بقدر عال من الضغوط وأعراض القلق الحاد واالكتئاب .لالتصاالت يف منظمة خدمات الالجئني اليسوعية
ومع ذلك ،تستمر الدول يف احتجاز املهاجرين القتناعها بأنه .www.jrseurope.org
أفضل الطرق للسيطرة عىل تدفقات اللجوء والهجرة .ولكن أثبتت
 .1انظر منظمة خدمات الالجئني اليسوعية ،أن يصبح املرء مستضعفاً يف االحتجاز
األبحاث التي أجريناها بأنفسنا وأجراها آخرون خوف الحكومات Becoming Vulnerable in Detention 2010
وينعوا من االستقرار يف البالدhttp://tinyurl.com/JRS-Vulnerable-in-Detention .
من فرار املهاجرين إن مل يحتجزوا ُ
وعالوة عىل ذلك ،البدائل املجتمعية أقل تكلفة من االحتجاز؛ ففي  .2منظمة خدمات الالجئني اليسوعية ،من الحرمان إىل الحرية
()From Deprivation to Liberty
بلجيكا ،عىل سبيل املثال ،ال يساهم البديل يف ارتفاع معدالت http://tinyurl.com/JRS-Deprivation-of-Liberty
االمتثال وحسب 4،ولكنه ُيقلص تكاليف احتجاز شخص واحد إىل  .3انظر تقييامت املشاريع التجريبية يف غالسكو وميلبنك باململكة املتحدة
النصف يومياً أيضاً .وإضافة إىل خفض التكاليف ،حل قضايا الهجرة http://tinyurl.com/JRS-UKpilots-evaluation
 80%-75 .4امتثال ،أي أن  25%-20من املهاجرين يفرون .انظر الحاشية  ،2ص .21

التفكري يف بدائل خارج أسوار االحتجاز

روبن سامبسون

تحدد الطريقة التي نفكر بها يف االحتجاز مدى قدرتنا عىل البحث عن بدائل له .ومن هنا تظهر رضورة تخلينا عن
التفكري القائم عىل الرقابة املفروضة يف املكان واعتامد تقييم املخاطر واإلدارة واإلنفاذ املستهدف.

رسم إىل الجانب املكاين بل تقدم مجموعة من األدوات أو االسرتاتيجيات
الجدران العالية واألسوار واألقفال والحرس الصورة األوىل التي ُت َ
ً
يف أذهاننا عند التفكري باحتجاز املهاجرين ،ولتلك الصورة النمطية التي ميكن تطبيقها عىل الفرد أيا كان موقعه يف املجتمع املحيل.
ما يس ِّوغها .فحبس املهاجرين وحرصهم يف مراكز تشبه السجون
ظاهرة عاملية متزايدة تثري املخاوف من العواقب الوخيمة لالحتجاز ويف بحثي عن بدائل لالحتجاز ،الذي أجريته مع تحالف االحتجاز
املهجرين قرساً الدويل ،1حددنا سلسلة من اآلليات التي من شأنها املساعدة عىل
عىل صحة اإلنسان ورفاهه ،وتتزايد ظاهرة احتجاز ّ
إنجاح إدارة حاالت الهجرة دون اللجوء إىل االحتجاز .ويعتمد كثري
أيضاً يف مراكز مغلقة أثناء رحالت فرارهم وتهجريهم.
من تلك البدائل عىل سلسلة من االسرتاتيجيات لضامن متابعة
ومع أ َّنه ال يوجد تعريف واحد لالحتجاز ،يكمن املضمون األسايس األفراد إلجـراءات هجرتهم مع متكينهم من العيش يف املجتمع
لذلك املصطلح يف الحرمان من الحرية بتقييد األماكن التي ُيسمح املحيل .ومع ّأن تلك الربامج تستخدم يف بعض األحيان املرافق
للناس التنقل بها بحرية .وغالباً ما يؤدي ذلك إىل تقييد تحركاتهم السكنية ضمن نظام إدارة االحتجاز ،ال يش ِّكل مكان إقامة األفراد
باحتجازهم يف غرفة واحدة مغلقة أو يف مبنى أو يف موقع .وتتخذ مصدراً كبرياً للقلق بالنسبة لها ،بل ينصب تركيز تلك الربامج عىل
األماكن التي ُيحتجز فيها املهاجرون أشكاالً متعددة ،مثل :مراكز تقييم كل حالة والتأكد من توافر البنى والظروف الالزمة يف البيئة
احتجاز املهاجرين املخصصة لهذا الغرض أو مناطق العبور يف املحلية مبا يسمح للشخص املعني بأقىص درجة ممكنة من الوصول
املطارات أو مراكز الفحص املغلقة أو السجون أو أقسام الرشطة إىل حل لوضع هجرته لدى السلطات ،ويعتمد ذلك عىل خمس
أو الغرف الفندقية أو املنشآت املعدلة لهذه الغاية ،مثل :حاويات خطوات أعددناها يف منوذجنا الخاص بتقييم املجتمع املحيل
البضائع .ولذلك املفهوم املرتكز إىل املكان دالالت للعاملني عىل وتصنيف األشخاص فيه ،وتتلخص تلك الخطوات فيام ييل:
إيجاد بدائل لالحتجاز .وعىل وجه الخصوص ،قد يعيق هذا الرتكيز
عىل الجانب املكاين لالحتجاز فهمنا لبدائل االحتجاز التي ال تستند ■ ■افرتاض َّأن االحتجاز غري رضوريّ .
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■ ■فحص كل حالة فردية عىل
حدة وتقييمها.
■ ■تقييم البيئة املجتمعية.
■ ■تطبيق الرشوط يف املجتمع
املحيل حسب الرضورة.
■ ■النظر إىل االحتجاز عىل أنه
املالذ األخري وأنه ال يجوز
استخدامه إال يف الظروف
االستثنائية.
وعــي سبيل املــثــال ،يتبني من
الربامج املتَّبعة يف دول ،مثل:
أسرتاليا وكندا ،أ ّنه ميكن إدارة
شؤون الفرد الذي تقرر ترحيله
بعد انتهاء إجـــراءات طلبه يف
املجتمع بطريقة فعالة ومالمئة
يف حالة ُق ّيمت ظروفه الفردية،
بــل مــن املمكن أن يحصل يف
املجتمع عىل الدعم يف إدارة
حالته وعىل املشورة القانونية
و ُتلبى احتياجاته الرئيسية،
وميكنه املشاركة أيضاً يف إجراءات
االستعداد للرحيل ،وقد ُيطلب
منه كذلك املثول بانتظام أمام
ضابط اإلقامة الجربية وأن يخضع
للرقابة الحثيثة متى كان ذلك
رضورياً.

بتكلفة اإلجراءات املمنهجة والعملية ،وتحمي صحة املهاجرين
ويف تلك الحاالت ،قد ُيطلب تحقيق أمرين اثنني )1 :أن ُيستبدَل الخاضعني لهذه اإلج ـراءات ورفاههم .فبإيجاد بديل أقوى من
مبفهوم مامرسة الرقابة من خالل االحتجاز يف موقع معني نوع برامج االحتجاز ،ميكن للحكومات أن تتعلم اإلدارة الفعالة لألغلبية
من أنــواع اإلدارة القامئة عىل اإلرشاف املالئم .وينطوي ذلك الساحقة من حاالت الهجرة خارج أسوار االحتجاز.
عىل االبتعاد عن طريقة التفكري التي ترتكز عىل الجانب املكاين
واالنتقال إىل التفكري بتقييم املخاطر وإدارة الحالة والرتكيز عىل روبن سامبسون  robyncsampson@gmail.comمرشح لنيل
اإلنفاذ املستهدف و )2يجب الرتكيز عىل إنجاح الربامج القامئة درجة الدكتوراه يف كلية العلوم االجتامعية يف جامعة ال تروب.
عىل املجتمعات املحلية عل ًام َّأن ورقتنا البحثية ُتظهر وجود بدائل
موثوق بها وغري مكلفة اقتصادياً بل ميكن تحقيقها أيضاً .وتحافظ http://latrobe.academia.edu/RobynSampson
برامج إدارة املجتمعات املحلية عىل معدالت امتثال ترتاوح ما بني
 .1انظر تقرير «هناك بدائل :دليل ملنع احتجاز املهاجرين غري الرضوري»
 %99.9 - 80من سلسلة من املجموعات (تتضمن األشخاص الذين (There are Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary
تقرر عودتهم) ،وتعود كذلك بالنفع امللحوظ عىل الجانب املتعلق Immigration Detention) 2011، www.idcoalition.org/cap
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االستعداد املس َّبق للتعاون

كاثرين كوستيلو وإرساء كيطز

تشري األبحاث التي ُأجريت مؤخراً يف تورنتو وجنيف إىل َّأن طالبي اللجوء وال َّالجئني لديهم الرغبة املس ّبقة بالتعاون
مع منظومة تحديد وضع ال َّالجئني وغريها من إجراءات الهجرة وتشري إىل َّأن بدائل االحتجاز قادرة عىل إنشاء هذه
الرغبة املس َّبقة بالتعاون وتعزيزها ودعمها وقد تكون من جهة أخرى قادرة عىل تقويضها تقويضاً كام ًال.

نجاح بدائل االحتجاز من وجهة نظر طالبي اللجوء والالجئني ساهام مساهمة كبرية يف تعزيز إدراك املقا َبلني َّ
بأن عملية منظومة
مرهون مبا إذا ما أريد لتلك البدائل أن متنع االحتجاز غري الرضوري تحديد وضع الالجئني كانت ظاملة ظل ًام مبيناً.
وغريه من القيود املفرطة وإذا ما أريد دعم األفراد يف السعي
للحصول عىل الحامية وتحقيق حل رسيع ملطالبهم إضافة إىل العون القانوين يف تورنتو :أفاد أحد طالبي اللجوء من املقيمني يف
ترسيع اندماج من ُيسمح له يف البقاء يف املجتمع املضيف .أما من نظام ملجأ تورنتو (الذي صنفناه عىل أنه نوع من بدائل االحتجاز)
جهة الدولة ،فهو مرهون مبدى قدرة البدائل عىل تشجيع طالبي بأ َّنه تلقى منذ البداية قوائم املحامني الذين يتمتعون بخربة يف
اللجوء عىل التعاون مع منظومة تحديد وضع الالجئني وقوانني مجال اللجوء .ومع أ َّنه ليس جميع طالبي اللجوء يحصلون عىل
الهجرة عىل العموم أو عىل مدى قدرة تلك البدائل يف تيسري ترحيل العون القانوين ،فقد حصل عليه معظم املقا َبلني .أما امللجأ فقد
األشخاص الذين ليس لهم حاجات حامئية.
قدم يف أغلب األحيان جلسات توجيهية عن العون القانوين
واملعلومات القانونية العامة املتعلقة باإلجراءات لكنه ترك األمر
هناك عدة عوامل تحث طالبي اللجوء عىل التعاون مع منظومة للمحامني الخاصني لتمثيل موكليهم .ويبدو َّأن تقسيم العمل بهذه
تحديد وضع ال َّالجئني وغريها من اإلجراءات القانونية ،ومن أهمها الطريقة له فوائده من حيث تقدميه ملختلف مصادر املعلومات
إدراكهم لعدالة تلك اإلجراءات .فقد أظهر بحثنا الذي أجريناه عىل واملشورات ،ويبدو َّأن ذلك قد عزز من الثقة يف املنظومة .كام تلقى
طالبي اللجوء وال َّالجئني يف كل من تورنتو وجنيف 1نتائج تؤيد املقا َبلون عىل العموم املشورة املبكرة حول عدة أمور منها كيفية
َّأن االحتجاز يعرقل الوصول إىل أنواع املشورة والدعم الرضوريني تعبئة «استامرة املعلومات الشخصية» الذين يحصلون عليه إما من
إلنشاء الثقة يف املنظومة املذكورة وفهمهام .ومن هنا ،مبقدور محاميهم أو من مديري حاالتهم يف امللجأ .ويبدو وجود مستوى
البدائل «أن تعمل بنجاح» أكرب لكل من األفراد واملنظومة ككل .جيد من الفهم بأهمية التوضيح الكامل يف تلك االستامرة لألسباب
وقد أظهر األشخاص الذين خضعوا للمقابالت مي ًال لإلقرار برضورة التي دعت صاحب الطلب للهرب من بالده إىل جانب األهمية
أن تدير الدولة املعنية إجراءات منظومة تحديد وضع ال َّالجئني ليك القصوى لجلسة استامعهم األوىل.
تقف عىل من يحتاج فع ًال إىل الحامية الدولية .ومن ناحية أخرى،
أظهر البحث ثباتاً كبرياً يف إجابات املقا َبلني حول إدراكهم للعدالة «إنه ألمر مجنون ،لكن نعم ،عيل أن أثق باملنظومة ألنني أفهمها»
فقد رأوا َّأن العدالة تتضمن ( )1منحهم حق الحضور يف جلسة (طالب لجوء من رشق أفريقيا يف تورنتو)
مالمئة لالستامع ألقوالهم و( )2ثبات آليات اتخاذ القرارات و()3
اتخاذ القرارات مبارشة يف وقتها .ومع ذلك ،تبني َّأن الوصول إىل العـون القانـوين يف جنيـف :تشـكل لدينا انطبـاع َّأن املقا َبلني الذين
املشورة واملساعدة القانونيني املوثوق بهام ميثالن العامل املؤسيس بقـوا متعاونين مـع منظومـة تحديـد وضـع ال َّالجئين يف جنيـف
األوحد واألكرث أهمية يف تعزيز الثقة يف املرحلة املبكرة.
تعاونـوا مـن منطلـق عـدم وجود خيـار آخـر أمامهم ،وأنهـم كانوا
تحـت رحمـة السـلطات السـويرسية .وهنـاك ،ال يوجـد نظـام
وميكن استقاء األفكار املستنرية حول أهمية املشورة القانونية رسـمي للمعونـة القانونيـة ملطالـب ال َّالجئين ولذلـك يجـد طالبـو
والشاملة من طالبي اللجوء الذين ُرفضت طلبات لجوئهم يف تورنتو .اللجـوء غير املحظيين باملـوارد املالية الخاصـة أنفسـهم مضطرين
فقد واجهنا بعضهم ممن شعروا َّأن إجراءات منظومة تحديد وضع للعـول على املنظامت غير الحكوميـة للحصول عىل متثيـل قانوين،
الالجئني مل تتوصل إىل النتيجة الصحيحة بشأن قضاياهم ،لكنَّهم يف هـذا إن متكنـوا ً
أصلا مـن العثـور على تلـك املنظمات والوصـول
َّ
الوقت نفسه مل يدينوا املنظومة كاملة ومل يصفوها أنها ظاملة متاماً إليهـا .وباسـتثناء شـخص واحـد ،قـال املقا َبلـون يف جنيـف إنهـم مل
بل بدا التعاون مستمراً من جانبهم تجاه السلطات .لكنَّ الوضع يف يتلقـوا أي مشـورة قانونيـة بـل أي معلومـات قانونيـة قبـل مقابلة
جنيف كان مناقضاً لذلك .فقد بدا َّأن غياب املعلومات واملشورة التسـجيل أو املقابلة الرئيسـية .وبغياب املشـورة القانونية املالمئة،
كان على طالبـي اللجـوء أن يع ِّولـوا على الباحثين االجتامعيين أو
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على بعضهـم يف استكشـاف إجـراءات اللجـوء .وكان هنـاك اعتقاد
سـائد أ َّنـه ال يجـب على املـرء أن يستشير املحامـي إال يف مرحلـة
الطعـن بالقـرار املتعلق بهـم .ونتيجة لذلـك ،كان املقا َبلون يف كثري
مـن األحـوال يسـيؤون فهم عمليـة منظومة تحديد وضـع ال َّالجئني
مـا جعـل اسـتعدادهم ضعيفـاً لشرح مطالبهم.

ومـع ذلـك ،مـا زال متتـع طالبـي اللجـوء بذلك االسـتعداد املسـ َّبق
للتعـاون رهنـاً باملعاملـة التـي يتلقونهـا .ويبـدو أ َّنـه ال يوجـد كثري
املسـوغات الحتجاز طالبي اللجوء ما دامت ظروف االسـتقبال
من َّ
مالمئـة .أمـا منظومة تحديـد وضع ال َّالجئين ،ف ُينظر إليهـا عىل أنها
عادلـة ،وباملثـل ،هناك دعم شـمويل يقـدم لطالبي اللجـوء لغايات
استكشـاف العمليـات القانونيـة والحيـاة يف البلد املضيف.

وكشـفت املقابلات ّأن طالبـي اللجوء وقت انطلاق عملية اللجوء
أبـدوا اسـتعداداً للتعـاون مـع منظومـة تحديـد وضـع ال َّالجئين كاثرين كوستيلو  cathryn.costello@qeh.ox.ac.ukمحارضة
وغريهـا مـن اإلجـراءات يف ظـل أربعـة عنـارص خاضعـة للحكـم جامعية يف مجال حقوق اإلنسان الدويل وقانون الالجئني يف مركز
دراسات الالجئني .وإرساء كيطز
الشـخيص وهـي:
ُ esra.kaytaz@anthro.ox.ac.ukت ّ
حض لدرجة دكتوراه
الفلسفة يف األنرثوبولوجيا االجتامعية يف جامعة أكسفورد.
■ ■الحالة الصعبة لالجئ وخوفه من العودة

ملزيد من املعلومات ،راجع كوستيلو ،ك .و قطيز ،إ« .بناء
■ ■وجود ميل نحو االمتثال للقانون
البحث التجريبية حول بدائل االحتجاز :مفهومات طالبي اللجوء
■ ■وجـود الرغبـة يف تجنـب املصاعـب والتعـرض لخطـر اإلقامـة والالجئني يف تورنتو وجنيف
(Building Empirical Research into Alternatives
غير النظاميـة
to Detention: Perceptions of Asylum-Seekers and
■ ■الثقـة وإدراك العدالـة يف الدولـة املضيفـة وخاصـة يف عمليـة )Refugees in Toronto and Geneva
 ،وسلسلة أبحاث سياسات القانون والحامية لدى مفوضية األمم
منظومـة تحديـد وضـع ال َّالجئين.
السامية لالجئني ،يونيو/حزيران ،2013
«سـمعت عـن سـويرسا وعـن جنيـف عىل وجـه الخصـوص .وهي www.refworld.org/docid/51a6fec84.html
بلـد حقـوق اإلنسـان لذلك اعتقـدت أنهم سـيعاملونني كإنسـان»
 .1بحث ُأجري بتفويض من مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني.
(طالب لجوء آسيوي يف جنيف)

بدائل االحتجاز يف اململكة املتحدة :من اإلنفاذ إىل املشاركة؟

جريوم فيلبس

تحتجز اململكة املتحدة املهاجرين عىل نطاق واسع ومل تحقق سوى نجاح محدود يف تطوير البدائل .وتلقي التجربة
الربيطانية الضوء عىل أهمية التحول الثقايف تجاه مشاركة املهاجرين بدالً من االعتامد عىل إنفاذ اإلجراءات قرساً.
لقـد أصبـح تطويـر بدائـل االحتجـاز مبنزلـة دعـوة عامليـة
مهمـة للتصـدي التجـاه تطبيـع احتجـاز املهاجريـن .ويعتمـد
التطبيـق الصحيـح للبدائـل على تفعيـل دور املهاجريـن
أنفسـهم وإرشاكهـم يف إجـراءات الهجـرة .ومع ذلـك ،مل تنجح
تلـك البدائـل يف جميـع أرجاء العـامل ،و ُتسـلط إخفاقات بعض
الـدول ،مثـل :اململكـة املتحـدة ،الضـوء على دروس مهمـة.
نجحـت كل مـن السـويد وأستراليا يف وضـع بدائـل لالحتجـاز
1
تقـوم على نظـام إدارة الحـاالت الفرديـة يف املجتمـع.

و ُتـوكل مسـؤولية إدارة شـؤون املهاجريـن لشـخص موثـوق
لضمان تلبيـة احتياجاتهـم العمليـة ،مثـل :توفير املسـكن
ومعلومـات إجـراءات الهجـرة واملشـورة القانونيـة .ويحـرص
مديـر الحـاالت أيضـاً على قضـاء بعـض الوقت مـع املهاجرين
لبنـاء جسـور الثقـة معهـم وعلى التـأين خلال أداء إجـراءات
الهجـرة الستكشـاف جميـع الخيـارات طويلـة األجـل املتاحـة،
مثـل :مـدى إمكانيـة الحصول على إذن بالبقـاء ،واالندماج يف
برامـج املسـاعدة على العـودة ،واحتماالت التوطين يف بلـد
ثالـث .وقـد متكنـت تلـك الربامـج مـن تلبيـة احتياجـات كل
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UNHCR/A Johnstone

طالب للجوء ينتظر ترحيله من مركز احتجاز املهاجرين يف بيت تينزيل يف اململكة املتحدة.

مـن الحكومـات واملهاجريـن على نطـاق واسـع؛ فلـم يفـر إال  %22مـن طالبـي اللجـوء يف مرحلـة مـا مـن تلـك اإلجـراءات،
عـدد قليـل جـداً مـن املهاجريـن يف الوقـت الـذي رفـض فيـه وذلـك ليـس يف إطـار انتظـار الرتحيـل فحسـب ولكـن طـوال
كثيرون منهـم الحصـول على إذن بالبقـاء يف الدولـة وقـرروا تنفيـذ إجـراءات اللجـوء داخـل محتجـز املسـار الرسيـع املثري
3
للجدل.
االنخـراط يف برامـج املسـاعدة على العـودة.
وعلى الرغـم مـن الحوافـز املاليـة املقدمة يف برامج املسـاعدة
على العـودة ،تتسـم اململكـة املتحـدة مبعـدالت منخفضـة
اسـتثنائية لقبـول االندمـاج يف برامـج املسـاعدة على العـودة؛
حيـث ُينظم نحـو  %16فقط من املهاجريـن املرفوضني رحالت
عودتهـم إىل أوطانهـم (مـع املسـاعدة) مقارنة بنسـبة  %82يف
السـويد 4.وتقلـل اآلليـات املتنوعة إلدارة شـؤون املهاجرين يف
املجتمـع ،مثـل :إطالق السراح بكفالة ،ومتطلبـات املثول أمام
الضابـط املسـؤول عن اإلقامـة الجربيـة ،واملراقبـة اإللكرتونية،
ومتطلبـات العيـش يف مسـكن محـدد ،من املشـاركة الجلية يف
طابـور املندمجين بربامج املسـاعدة على العودة.

إن أصـول مثـل برامـج إدارة الحـاالت تلك مهمة ،فقد ُدشـنت
اسـتجابة ألزمـات نظاميـة .ففـي السـويد ،جـاء التغيير إثـر
احتجاجـات عامـة وإعالميـة عنيفـة تجـاه ظـروف االحتجـاز
يف أواخـر التسـعينات .أمـا يف أستراليا ،دفعت اإلدانـة الدولية
لالحتجـاز القسري غير محـدد األجـل لألطفـال والكبـار على
حـد سـواء التـي صاحبـت األخطـاء الفادحـة ،مثـل الرتحيلات
املتكـررة للمواطنين األستراليني ،الحكومـة إىل وضـع برامـج
2
مجتمعيـة جذريـة للمهاجريـن غير النظاميين يف أراضيهـا.
ويف ظـروف مروعـة اسـتمرت بطبيعـة الحـال إجـراءات
االحتجـاز البعيـدة عن الشـاطئ الخاصة باملهاجريـن الواصلني
يف القـوارب و ُكثفـت بإعـادة فتـح مراكـز االحتجـاز يف نـاورو
وجزيـرة مانـوس .ومـع ذلـك ،صـار نظـام إدارة الحـاالت يعجـز كثير مـن املهاجريـن الذيـن احتجـزوا لوقـت طويـل
الفرديـة يف أستراليا والسـويد على حـد سـواء جـزءاً ال يتجـزأ عـن العـودة إىل أوطانهـم ،ويرجـع ذلـك عـادة إىل صعوبـات
مـن نظـام الهجـرة.
الحصـول على وثائـق السـفر مـن أوطانهـم األصليـة ،مثـل:
إيـران والجزائـر وفلسـطني .ونتيجـة لذلـكُ ،يطلـق رساح
أمـا يف بريطانيـا ،أعلى دول االتحـاد األورويب يف معـدالت مـا يناهـز  %57مـن املهاجريـن الذيـن غـادروا االحتجـاز
احتجـاز املهاجريـن ،فلـم ُتجـ َر أي تغيريات مامثلة .و ُيسـتخدم عقـب قضـاء سـنة أو أكثر بـه و ُيسـمح لهـم بالعيـش يف
االحتجـاز كثيراً ضمـن إجـراءات اللجـوء؛ حيـث ُيحتجـز نحـو اململكـة املتحـدة بـدالً مـن ترحيلهـم إىل بلدانهـم 5.وقـد
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خلصـت األبحـاث املسـتقلة التـي ُأجريـت مؤخـراً إىل أن  70األطفـال ،وهـي بذلـك ليسـت خطـوة أوىل عىل طريـق التغيري
مليـون جنيـة إسترليني ُتهـدر على االحتجـاز طويـل األجـل الجوهـري يف ثقافـة التعامل مـع العائالت واملهاجريـن عموماً
للمهاجريـن الذيـن ُيطلـق رساحهم يف نهايـة املطاف 6.ويغطي يف نهايـة املطـاف.
ذلـك الرقـم املبالـغ الطائلـة التـي ُصفـت على االحتجـاز غري
املشروع ،وتلـك كانـت ظاهـرة نـادرة قبـل عـام  .2009ومنـذ التحول للمشاركة
ذلـك الحين ،ذهبـت املحاكـم مـراراً وتكـراراً إىل أن االحتجـاز يطـرح السـؤال نفسـه :ملـاذا مل ُتحـرز اململكـة املتحـدة
طويـل األجـل الـذي ال يعقبـه الرتحيـل غير مشروع .إضافـة أي تقـدم ملحـوظ يف تفعيـل البدائـل؟ واإلجابـة أن جميـع
إىل ذلـك ،لالحتجـاز طويـل األجـل آثـار أكثر كارثيـة على بدائـل االحتجـاز الربيطانيـة حتـى يومنـا هـذا ،بـدءاً مـن
املهاجريـن الذيـن يعانـون مـن أمـراض عقليـة سـابقة خطرية؛ إطلاق السراح بكفالـة واملثـول أمـام ضابـط اإلقامـة الجربيـة
فقـد خلصـت املحكمـة العليـا بشـأن أربعـة قضايـا منـذ عـام وصـوالً إىل برنامـج غالسـكو وبرامـج عـودة العائلات ال ُتفعل
 2011إىل أن احتجـاز املهاجريـن املصابين بانهيـار نفسي ملدة إال عقـب انتهـاء إجـراءات الهجـرة وعلى املهاجريـن الذيـن
طويلـة ينتهـك حقوقهـم املنصـوص عليها يف املـادة  3املتعلقة ُرفضـوا فعليـاً .فمثـل تلـك البدائـل ال تهتـم إال بالعائديـن
7
باملعاملـة الالإنسـانية واملهينـة.
فقـط وتقصي جميـع نتائـج الهجرة األخـرى عىل نحـو مطلق.
ً
وهكـذا ،كال الربنامجين قطعـا جليـا جسـور الثقـة الكاملـة
ويف السـنوات األخيرة ،هـزت أزمـة واحـدة فقـط املنهـج متامـ ًا بين املهاجريـن وهيئـة الحـدود الربيطانيـة التـي صـار
الربيطـاين ملراقبـة الهجـرة إال إنهـا ،لسـوء الحـظ ،مل ُتحـرز أي طالبـو اللجـوء واملهاجـرون غير النظاميين يشـعرون بأنهـا ال
تقـدم يف تفعيـل البدائـل .وقـد أجبرت الحملات املسـتمرة تعالـج قضاياهـم بعنايـة وإنصـاف .وتتفـق كل مـن املنظامت
املناهضـة لالحتجـاز الروتينـي لألطفـال والعائلات الحكومـة غير الحكوميـة واملستشـارون القانونيـون غالبـاً على ذلـك.
على تجريـب برنامجين للبدائـل غير جاديـن يف ميلبنـك
وغالسـكو يف عامـي  2008-2007و  .2010-2009وانطـوى على اململكـة املتحـدة أن ُتجـري تحـوالً ممنهجـاً مـن إنفـاذ
هـذان الربنامجـان على نقـل العائلات لإلقامـة يف مـأوى اإلجـراءات إىل إرشاك املهاجريـن يف أداءهـا .ومـن شـأن بدائل
مختلـف يسـتعدون فيـه للعـودة إىل أوطانهـم .وبذلك ،أخفق االحتجـاز حفـز ذلك التحـول وتحقيقه .ويتسـاءل بعضهم اآلن
كالهما يف بنـاء جسـور الثقـة مـع املهاجرين وكانـت العائالت عـن مـدى كيفيـة بلـوغ مثـل هـذا التحـول دون انفجـار أزمة
يف آخـر قامئـة اهتاممـات اإلجـراءات وصـار الهـدف الرئيسي عاجلـة .فقـد اقترص أثر أزمـة احتجاز األطفـال الربيطانية عىل
لتلـك الربامـج إقناع العائلات بالعودة إىل ديارهـم .إال إنه مع األطفـال فقـط وتبـع ذلـك تقليـص نطـاق أي تحـول نتج حتى
اسـتمرار الضغـوط السياسـية يف عـام  ،2010أعلنـت الحكومة اآلن على األطفـال أيضـ ًا فحسـب .ومـن هنـا ،كيـف ميكن ألي
اعتزامهـا وقـف احتجـاز األطفـال ألغـراض الهجـرة.
تغير أن يحـدث دون إبـداء أي رغبـة واقعية مـن الحكومة يف
سـلك طريـق جديد؟
ومل تسـتطع برامـج عـودة العائلات التـي ُوضعـت بعـد ذلـك
ُ
ذهبـت مـع وفـد التحالف الـدويل للمحتجزين
القضـاء على ظاهـرة احتجـاز العائلات ولكنهـا نجحـت يف يف عـام ،2010
تقليلهـا على نحـو ملحـوظ وقرصت مـدة االحتجاز وتحسـنت لزيـارة وحـدة سـكنية للعائلات يف بلجيـكا 8.ومـع أن احتجـاز
ظـروف مراكـز االحتجـاز عـن منـوذج السـجن .ومـع أنـه العائلات كان قانونيـاً لكنهـم عاشـوا حيـاة طبيعيـة نسـبياً يف
ُيسـمح للعائلات املرفوضـة بعقـد مقابلات مع هيئـة الحدود مجموعـة مـن الشـقق السـكنية خـارج بروكسـل .وقـد عمـل
الربيطانيـة ملناقشـة االختيـارات املتاحـة لهـم وينظـر فريـق فريـق صغير مـن «مـدريب» العائديـن (موظفـون تابعـون
مـن الخبراء أيضـاً يف خيـارات العـودة املطروحـة ،مـا زالـت للسـلطات الحكوميـة) يف تلـك الشـقق يوميـاً مـع املحتجزين.
فـرص الحـوار الواقعيـة أو إدارة الحـاالت الفرديـة محـدودة .وم ّثـل ذلـك منوذجـاً واضحـاً للمشروع التجريبـي املحـدود
و ُتـزود كذلـك العائلات مبعلومـات أكثر ووقت أطـول ،وعادة الـذي مل يتطلـب سـوى اسـتثامر أو التـزام ضئيـل مـن جانـب
مـا تتجنـب السـلطات االحتجـاز ملـدد طويلـة ،ولكن األسـباب السـلطات ضمـن السـياق العـام لسياسـة اإلنفـاذ .وقـد كانت
الرئيسـية الكامنـة وراء غيـاب الثقـة يف تلـك اإلجـراءات العائلات يف آخـر قامئـة اهتاممـات اإلجـراءات وصـار الهـدف
ً
دليلا الرئيسي لذلـك املشروع إقناعهـم بالعـودة إىل ديارهـم
تظـل غير مطروقـة .وال تعـد برامـج عـودة العائلات
ً
قويـاً على اقتنـاع حكومـة اململكـة املتحـدة بتغيير منهجيتهـا «طوعـا» .وبسـؤال املدربين عـن طبيعـة عملهـم مـع تلـك
والنظـر لالحتجـاز على أنـه أمـر مذمـوم ،على األقـل يف حالـة العائلات ،أفـادوا بأنهـم يطلبـون منهـم العـودة إىل أوطانهـم
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األصليـة .ولكـن الواقـع أثبـت أنهـم يفعلـون شـيئاً مختلفـاً
متامـ ًا .فهـم يذهبـون للتسـوق مـع تلـك العائلات ويتحدثون
معهـم يف مشـاكلهم ويحاولـون مسـاعدتهم قدر اسـتطاعتهم.
بـل وصـل األمـر إىل أنهـم يجـدون لهـم محامين وحتـى أنهـم
أعـادوا فتـح قضاياهـم أيضـاً وأعانوهـم على الحصـول على
إذن بالبقـاء متـى أتيحـت لهـم الفرصـة املناسـبة ،كأن تظهـر
عنـارص غير متوقعـة ضمـن نظـام إدارة الحـاالت الفرديـة.
وهكـذا ،تبـدأ أوارص الثقـة يف النمـو بين العائلات وهـؤالء
املدربين.

تشـابه األوضـاع يف بلجيـكا مـع اململكـة املتحـدة ،مـن حيـث
سـيادة ثقافـة اإلنفـاذ القويـة يف املجتمـع املـدين الفاعـل ،إىل
قيمـة الدراسـات املجـراة بهـذا الصـدد.

ولكـنًّ اسـتعادة الثقـة يف أنظمـة الهجـرة يتطلـب أكثر مـن
مجـرد تجـارب املنظمات غير الحكوميـة .ففـي اململكـة
املتحـدة ،تنهـار جسـور الثقـة يوميـاً .وهكـذا ،ال يقتصر األمر
على تحسين صلات التواصـل فحسـب ،بـل على السـلطات
أيضـاً تطويـر آليـات اتخـاذ القـرارات لضمان عـدم اضطـرار
املهاجريـن ،الذيـن تجتاحهـم مشـاعر الخـوف مـن االضطهـاد
سـبق تطبيـق إجـراءات احتجـاز العائلات مؤقتـاً وتجريـب أو تحـت أي ضغـوط قويـة أخـرى ،للعـودة إىل ديارهـم يف
تفعيـل الوحـدات السـكنية املفتوحـة الحكـم الـذي أصدرتـه الوقـت الـذي تجعـل ظروفهـم اندماجهـم يف برامـج العـودة
املحكمـة األوروبيـة لحقـوق اإلنسـان بشـأن عـدم مناسـبة مسـتحي ًال .
ظـروف االحتجـاز يف بلجيـكا لألطفـال .وعقـب ثالث سـنوات،
أنشـأت السـلطات مزيـد مـن الوحـدات السـكنية .وتفتقـر قـد يعتقـد البعـض أن إجـراء مثـل تلـك التغييرات رضبـاً مـن
بلجيـكا متامـاً إىل نظـام هجـرة تشـاريك ،لكـنَّ الوحـدات األوهـام ،ولكـن أولويـات إجـراءات مراقبـة الهجـرة وآلياتهـا
ً
السـكنية ولـدت
زخما دوليـاً كبيراً وم َّثلـت فخـراً ملحوظـاً تغيرت فعليـاً برسعـة يف السـنوات األخيرة ،ولذلـك ال ينبغـي
للحكومـة ال يقـل أهميـة عنـه .وقـد يكـون األمـل يف تطبيـق الخلـط بين الحقيقـة والخيـال .فقـد تبدلـت أوضـاع الحـوار
البدائـل معلقـاً على بضـع الخطوات البسـيطة .فـإذا ما كانت واملشـاركة إىل األفضـل يف جميع املسـتويات مقارنـة باملنهجية
تلـك البدائـل عمليـة لـكل مـن الحكومـات واملهاجريـن على املتبعـة حاليـاً يف االحتجـاز واإلنفاذ .ومثـة رضورة ملحة لجمع
حـد سـواء ،فقـد ُيحالـف النجـاح مناهـج املشـاركة.
مزيـد مـن األدلـة على ذلـك وإلقنـاع الحكومـات مبزايـا تلـك
التغييرات.
وبدراسـة بدائـل االحتجـاز ،اتضـح جليـاً أن تقديـم الدعـم
واملشـورة القانونيـة والحـوار ُيفيـد املهاجريـن ويحسـن جريوم فيلبس  jerome@detentionaction.org.ukمدير
القـرارات التـي تتخذهـا الحكومـات يف قضاياهـم .لكـن ،منظمة مبادرة االحتجازwww.detentionaction.org.uk .
هـل مـن املمكـن طـرح مبـادرات تقـوم على نقـاط القـوة يف
 .1تحالف االحتجاز الدويل
ً
مقدمـي الخدمـات املجتمعيـة التـي تسـاعد أصلا املهاجريـن (Case management as an alternative to immigration detention: The
على أداء أدوارا ً أكثر فاعليـة وخبرة يف األنظمـة التـي يجـدوا ),Australian Experience
أنفسـهم وسـطها؟ وعلى أي حـال ،التحـاور مـع املهاجريـن نظام إدارة الحاالت الفردية بوصفه بدي ًال الحتجاز املهاجرين :التجربة األسرتالية،
.2009
بشـأن مشـاكلهم وبنـاء روابـط الثقـة معهـم هـو مـا تفعلـه http://tinyurl.com/IDC-Australia2009
 .2انظر مقالة فيونا مكاي
املنظمات غير الحكوميـة يومـاً بعـد يـوم.

 .3هيئة الحدود الربيطانية ،جداول بيانات اللجوء ،إحصائيات الهجرة من أبريل/نيسان إىل
يونيو/حزيران لعام  ،2012املجلد  ،4الجداول  11و1
وهـذا بالضبـط هـو نفسـه هـدف املشـاريع الجديـدة ،مثـلhttp://tinyurl.com/UKBA-stats-april-june-2012 :
هيئـة الهجـرة اللوثريـة وخدمـة الالجئين والهيئـة املشـيخية  .4تحالف االحتجاز الدويل ،املصدر السابق ،ص35 .
للمسـاعدة يف حـاالت الكـوارث ،القامئة يف الواليـات املتحدة .5 9.هيئة الحدود الربيطانية ،املصدر السابق ،جدول dt05
 .6مصفوفة األدلة ،تحليل اقتصادي لبدائل االحتجاز طويل األجل
ومنـذ عـام  ،2012وضعـت هيئـة الهجـرة اللوثريـة وخدمـة (،)An economic analysis of alternatives to long-term detention
الالجئين حجـر األسـاس لشـبكة مرشوعـات مجتمعيـة مـن يناير/كانون الثاين لعام .2012
شـأنها تقديـم الدعـم للمهاجريـن الذيـن ُأطلـق رساحهـم من انظر  http://detentionaction.org.uk/timelimit/publicationsلالطالع عىل هذا
املرجع وعىل املنشورات األخرى.
االحتجـاز مـن خلال تلبيـة احتياجاتهـم وضمان امتثالهـم  .7انظر
لشروط إطلاق السراح .وتهـدف تلـك الهيئـة إىل إحـداث www.bhattmurphy.co.uk/media/files/Briefing_note_HA_13_02_18.pdf
أمريـن :أولهما ،إخـراج األفـراد من االحتجـاز ،وثانيهما ،جمع  .8راجع مقال ليزبيث سكوكايرت ...
 .9راجع مقال برمير وآخرون ...

األدلـة الكافيـة التـي تقـوض مسـوغات االحتجـاز .ويشير

مركز مغلق لالحتجاز يف تاكانجا ،مالطا .تحتجز هذه الغرفة  30شخص ُا.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني/م .إيدسرتوم
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مناذج جديدة لبدائل االحتجاز يف الواليات املتحدة األمريكية
ميغان برميري ،وكيمربيل هاينز ،ونيكوالس كانغ ،وميكايل د .لينتش ،وكريي سوتشا.

املتنام بقيمة بدائل االحتجاز املجتمعية يف الواليات املتحدة األمريكية ،تبقى مشكلة نقص التمويل
رغم االعرتاف
ٍ
املحسنة واملامرسات الفضىل.
وانعدام اإلرادة السياسية عائقني لتنفيذ الخدمات َّ
ينظـر نظـام إنفـاذ الهجـرة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة للـردع
على أ َّنـه الوسـيلة األكثر مالءمة للحفـاظ عىل الرقابة على الفئات
السـكانية املهاجـرة بغض النظر عن عوامـل الدفع/الجذب .وضمن
هـذا اإلطـار ،قـد يواجـه املهاجـرون املالحقـة الجنائيـة الفدراليـة
والرتحيـل على أسـاس وجودهـم يف البلاد بصـورة غير مرشوعـة.
ويف حين َّأن الغـرض الوحيـد الحتجـاز املهاجريـن يتمثـل يف ضامن
يبين إفراط
االمتثـال ألحـكام محاكـم الهجـرة واألحـكام القضائيةِّ ،
اسـتخدام االحتجـاز درجـة النفاذ التـي وصلت إليها فلسـفة الردع
يف املنظومـة القضائيـة بالتحـول نحـو مـا يظهـر أنـه آليـات اإلنفاذ
العقابيـة األكثر تقييـداً .ويف حين َّأن الـردع ال يحظـى بقيمة كبرية
هجريـن الذيـن يفـرون مـن بلدانهـم األصليـة بحثاً عن
يف سـياق ا ُمل َّ
البقاء أو الذين يسـعون بوسـائل شـتَّى إىل مل شـمل أرسهم ،ال مت ّيز
هجريـن قرساً عـن املهاجريـن اآلخرين
الحكومـة األمريكيـة بين ا ُمل َّ
عنـد اتخاذهـا للقـرارات املتعلقـة باالحتجاز.

املجتمعيـة .فربنامـج خدمـات مـا بعـد إطلاق الرساح الـذي متوله
دائـرة إعـادة التوطين وتنفـذه املنظامت غري الحكوميـة يهدف إىل
تيسير حصـول القـارص ومقـدم الرعايـة على الخدمـات القانونيـة
والطبيـة والصحيـة العقليـة والتعليميـة واالجتامعيـة األخـرى.
لكـنَّ نسـبة مـن يحظـى بباحـث اجتامعـي ال تزيـد على  %20من
األطفـال املطلـق رساحهـم للعيـش مـع كفيـل مـن أفـراد األرسة أو
أي كفيـل آخـرً ،
علما َّأن أهميـة الباحـث االجتامعـي تكمـن يف
ً
تيسيره للخدمـات “املكثفـة لألطفال” .ولسـوء الحظ أيضـا ،تنعدم
االستشـارات والخدمـات القانونيـة املجانيـة أو منخفضـة التكلفـة،
ويعـاين كثير مـن األطفـال إىل حين تأقلمهـم مـع منـط الحيـاة
األمريكي الجديـد والظـروف األرسيـة الجديـدة .بـل ُيحتمـل أن
تكـون التكلفـة بعيـدة املـدى للنتائـج (مثـل :اإلسـاءة أو الترشد أو
الجرميـة) أكبر مما ميكـن للمجتمعـات أن تدفعـه سـلفاً لخدمات
األطفـال املكثفـة ولبدائـل االحتجـاز التـي قـد تـر ِّوج للحاميـة
والوحـدة األرسيـة وتحسين االمتثـال ونتائـج اإلدمـاج.

منـذ عـام  ،2002تولـت دائـرة إعـادة توطين ال َّالجئين األمريكيـة
رعايـة األطفـال غير املصحوبين ببالغين والوصايـة عليهـم ممـن
احتجزتهـم مؤسسـات إنفـاذ الهجـرة .ويف السـابق ،كان مثـل
هـؤالء األطفـال ُيحتَجـزون يف مراكـز احتجـاز خاصـة بالبالغين ومل
يكونـوا يعاملـون انطالقـاً مـن معايير رفاه األطفـال .أمـا اآلن فهم
يوضعـون يف مركـز احتجـاز مخصصـة لألطفـال املهاجريـن حيـث
يخضعـون للفحـص للنظـر يف احتمال هربهـم وتشـكيلهم خطـراً
على املجتمـع يف حالـة إطلاق رساحهـم ولحاميتهـم أيضاً .و ُترشـد
تلـك الفحوصـات الدائـرة املذكـورة يف اتخـاذ قرارهـا بشـأن مـدى
وجـوب إبقـاء الطفـل يف الحجـز أو إحالتـه (ذكـراً كان أم أنثى) إىل
بديـل مبنـي على املجتمع ،كعادتهـا مع معظم حـاالت األطفال أو
إىل دور الرعايـة أو إطلاق رساحهـم وإيداعهـم لـدى مـن يكفلهم،
وغالبـاً مـا يكـون ذلـك الكفيـل من أفـراد العائلـة .و ُيقـدر َّأن %70
ممـن ُيطلـق رساحهـم ُيرسـلون إىل كفالـة أحـد أفـراد األرسة أو إىل
كفيـل آخـر يف حين يبقـى  %20يف منظومـة للراعية تديرها شـبكة
مـن املنظمات غير الحكومية.

ومـع نقـص التمويلات ،تسـمح السياسـات املطبقـة منـذ أبريـل/
نيسـان  2013بـاإلرساع يف إطلاق رساح األطفـال إىل الوالـد أو
إىل الـويص القانـوين دون اشتراط التحقـق مـن بصمات األصابـع
للكفيـل ودون التحقـق مـن متتـع الكفيـل بدخـل مسـتقر وال مـن
عنـوان بيتـه أو مـن قدرتـه ورغبتـه على تقديـم الرعايـة للطفـل.
وهـذا االندفـاع نحـو ترسيـع إطلاق رساح األطفال ما يضـع كوادر
االحتجـاز ومديـري الحـاالت تحت ضغوط إضافيـة بتضييق الوقت
املتـاح والضروري إلصـدار توصيـات حرجـة حـول رعايـة كل طفل
وطفلة.

احتجاز األطفال

احتجاز البالغني

تضطلـع مؤسسـة إنفـاذ الهجـرة والجمارك مبسـؤولية إدارة
احتجـاز البالغين ،وقـد أشـارت تلـك املؤسسـة إىل َّأن عـدد األفـراد
املحتجزيـن لغايـات الهجـرة عـام  2011وصـل يف أي لحظـة إىل
 429ألفـاً وبتكلفـة تقـارب  166دوالراً للشـخص الواحـد يف اليـوم
الواحـد .وتحتفـظ الحكومـة بــ  34آلـف رسيـر للبالغين يف أماكن
االحتجـاز على أسـاس يومـي .وقـد أدى هـذا االعتماد الزائـد عىل
ويف حين حققـت معاملـة األطفـال يف دائـرة إعـادة التوطين االحتجـاز إىل إغضـاب قطاع السـجون الخاصة الهادفـة للربح التي
خطـوات رائـدة باعرتافهـا بقيمـة بدائـل االحتجـاز املجتمعيـة ،أصبحـت اليوم تحشـد مجموعـات الضغط يف الكونغـرس األمرييك
تتجاهـل النماذج الناشـئة رضورة بنـاء القـدرات للخدمـات
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رسة
للمحافظـة على صالبـة قوانين اإلنفـاذ يف تعبئـة مزيـد مـن أ َّ
االحتجـاز لديهـم.

وتحمـل التقييمات الفرديـة أهميـة حساسـة لتحديـد األشـخاص
الذيـن توجـب الضرورة احتجازهـم والذيـن مـن األفضـل وضعهم
يف بديـل لالحتجـاز باإلضافـة إىل تحديد نوع املسـاعدة التي يحتاج
الفـرد لهـا أثنـاء االحتجـاز أو المتثـال إىل رشوط إطلاق السراح.
وقـد أخفقـت الواليـات املتحـدة عبر تاريخهـا يف إجـراء تلـك
التقييمات لكـنَّ الحكومـة األمريكيـة أطلقت يف بدايـة عام 2013
أداة جديـدة لتصنيـف تقييـم املخاطـر على املسـتوى الوطنـي
بحيـث تشترط (للمـرة األوىل) على دائـرة إنفاذ الهجـرة والجامرك
إجـراء تقييمات فرديـة مبنية عىل عد ٍد مـن العوامل ،منهـا :تاريخ
الصدمـة .لكـنَّ تقييـم التصنيـف مصمـم للتوصيـة إمـا باالحتجـاز
أو بإطلاق السراح دون أن يحـدد منـط الخدمـات أو درجتها وفقاً
ملـا يحتـاج البالـغ مـن أجـل النفـاذ إىل املحاكـم واالمتثـال برشوط
إطلاق رساحـه (خاصة بالنسـبة لرشوط املثول أمـام ضابط اإلقامة
الجربيـة) واالندمـاج يف املجتمـع .وسـوف يسـتمر غيـاب هـذه
مركز االحتجاز يف إلوي ،أريزونا ،الواليات املتحدة األمريكية
هجريـن قسراً ممـن يفتقـرون
للم َّ
املعلومـات يف تقويـض النتائـج ُ
االتصـال الـكايف للخدمـات املكثفـة املناسـبة بعد إطلاق رساحهم .ربـط العملاء املسـتفيدين مـن النمـوذج بالخدمـات الشـحيحة
ومثلما هـو الحـال بالنسـبة للخدمـات املكثفـة لألطفـال ،تخفـق للرعايـة الصحيـة والطبيـة والعقليـة والزيـارة واإلسـكان والتعليـم
والتوظيـف .لكنَّـه من املمكـن التغلب عىل تلـك التحديات بزيادة
بدائـل االحتجـاز يف بنـاء القـدرات للخدمـات املجتمعيـة.
التمويلات الالزمـة خاصـة مـن الحكومـة األمريكيـة التـي ال تقدم
البدائل املجتمعية
حاليـاً أي متويـل للبدائـل التـي تقودهـا منظمات املجتمـع املدين.
تعمـل املنظمات غري الحكوميـة األمريكيـة منذ تسـعينيات القرن ومـع ذلـك ،هنـاك مـا يقـوض اإلرادة السياسـية اآلن بشـأن نقـل
مسـاع لـردع الهجرات
العرشيـن على كسـب التأييـد للبدائـل املجتمعيـة وتنفـذ الربامـج املـوارد مـن االحتجـاز وذلك بسـبب وجـود
ٍ
التجريبيـة لهـا .وأحـدث منوذج من هـذا القبيل ذلك الذي نسـقته املسـتقبلية ،مـا مي ّثـل سـداً منيعـاً أمـام توسـيع بدائـل الفعالـة
الهيئـة اللوثريـة لخدمـات الهجـرة واملهاجريـن ،ون ّفـذ النمـوذج واإلنسـانية القامئـة على املجتمعـات.
أكثر مـن عرشيـن منظمة غير حكوميـة يف سـبعة مجتمعات عىل
املسـتوى الوطني.
ميغان برميري  MBremer@lirs.orgمدير انتقايل
لربنامج النفاذ إىل العدالة ،وكيمربيل هاينز
ويهـدف النمـوذج إىل بنـاء بنـى تحتيـة ملـا يتوافـر مـن تدخلات  KHaynes@lirs.orgمدير برنامج خدمات األطفال ،ونيكوالس
عاليـة الجـودة ومجتمعيـة ميكـن النفـاذ إليهـا وقبولهـا بهـدف كانغ  Nick_Kang@hks15.harvard.eduزميل برامج
دعـم االمتثـال إىل رشوط إطلاق السراح (منهـا ،عىل سـبيل املثال ،سابق (هو اآلن يف جامعة هارفرد كينيدي) ،وميكايل د.
جلسـات االسـتامع بشـأن إبعـاد املهاجـر) وبطريقة أقـل كلفة من لينتش  MLynch@lirs.orgمختص يف شؤون الطفل ،وكريي
منسق تصنيفي لخدمات األطفال،
تكلفـة االحتجـاز وأكثر احرتاماً لحقوق اإلنسـان وتحسـيناً لإلدماج سوتشا ّ KSocha@lirs.org
وجميعهم يعملون لدى الهيئة اللوثرية للهجرة والالجئني يف
ومتكينـ ًا لصحـة املهاجريـن ورفاههـم.
الواليات املتحدة األمريكية.
ومل يخـل ذلـك النمـوذج مـن التحديـات ،فقـد واجـه ثالثـاً منهـا
انظر :إزالة األقفال عن الحرية :طريق إىل األمام لسياسة احتجاز املهاجرين يف الواليات
تتمثـل يف النواحـي التالية :جمع التربعات وإقامـة حمالت التوعية املتحدة األمريكية
املجتمعيـة لجمـع التربعـات واسـتقطاب املتطوعين للمسـاعدة )(Unlocking Liberty: A Way Forward for U.S. Immigration Detention Policy
يف تقديـم الخدمـات  .والناحيـة الثانيـة :جميـع البيانـات لقيـاس أكتوبر/ترشين األول 2011
http://tinyurl.com/LIRS-unlocking-liberty-2011
أثـر املنهـج املجتمعـي وإثـراء التوصيـات ،ثـم الناحيـة الثالثـة:
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بدائل االحتجاز« :الوحدات العائلية املفتوحة» يف بلجيكا

ليزبيث تشوكاريت

النتائج األولية لربنامج بدائل االحتجاز يف بلجيكا ،وفقاً لنظام إدارة الحاالت الفردية و»مدربني»فرديني للعائالت ،
إيجابية وتستحق اهتامم الدول األخرى.
قـد ُيسـفر االحتجـاز عـن انتهـاكات ملجموعـة كبيرة مـن اللجـوء الخاصـة بهـم ،ومـن صـدرت بحقهم أوامـر ترحيل
حقـوق اإلنسـان ،بـدءاً مـن الحقـوق املدنيـة والسياسـية خـارج أرايض البلاد.
ووصـوالً إىل الحقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة.
ً
وقـد يتسـبب االحتجـاز ملـدة طويلـة أيضـاً يف مشـاكل ووفقـا للقانـون الـدويل ،يجـب أن يكون االحتجـاز اإلجراء
نفسـية وجسـدية يتكبـد كل مـن األفـراد واملجتمعـات األخير وليـس أمـراً روتينيـاً مثلما هو حـال طالبـي اللجوء
ـم ،ال تراعي السـلطات
ـمُ ،تحتـم الواصلين لحـدود بلجيـكا 3 .ومـن َث َّ
على حـد سـواء رضائبهـا طويلـة األجـل .ومـن َث ّ
تلـك العواقـب والتضحيـات البحـث يف بدائـل االحتجـاز الظـروف الخاصـة باملحتجزيـن وال سـيام املسـتضعفني
منهـم .وهكـذا ،جـرت العادة على احتجـاز املسـتضعفني،
ودراسـتها وتفعيلهـا.
مثـل :كبـار السـن ،والنسـاء الحوامـل ،وذوي اإلعاقـات،
وضحايـا الصدمـات النفسـية أو االتجـار بالبشر،
تعبير «بدائـل االحتجـاز» ليـس مصطلحـاً قانونيـاً ،ولكنّـه واالضطرابـات النفسـية الناتجـة عـن صدمـات الحـرب
ُيسـتخدم [ ]...بوصفه اختصاراً ُيشير إىل أي ترشيع أو سياسـة واضطـراب مـا بعـد الصدمـة ،يف مراكـز مغلقـة .و ُتفاقـم
أو مامرسـة متكـن طالبـي اللجـوء مـن اإلقامـة يف املجتمـع ضغـوط االحتجـاز معانـاة األفـراد مـن املشـاكل العقليـة
املحلي يف ظـل عـدد من الشروط أو القيـود التـي ُتفرض عىل يف الوقـت الـذي ال يوفـر فيـه الوضـع يف االحتجـاز النـوع
حريـة تنقالتهـم .وألن بعـض بدائـل االحتجـاز أيضـاً تتضمـن املناسـب مـن الرعايـة املطلوبـة.
مجموعـة متنوعـة مـن القيـود املفروضـة على التنقـل أو
الحريـة [ ،]...فهـي أيضـاً تخضـع ملعايير حقـوق اإلنسـان» .السير عىل طريـق تفعيل البدائل
(مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين  2012املبـادئ لسـنوات ،أبـدت املنظمات غير الحكوميـة وأمين املظـامل
التوجيهيـة بشـأن االحتجـاز)
االتحاديـة وآخـرون قلقهـم بشـأن ظـروف االحتجـاز يف
بلجيـكا وال سـيام احتجـاز األطفـال .ففـي أكتوبر/ترشيـن
َ
ومـن ث ّـم ،يجـب أن تتماىش بدائـل االحتجـاز مـع مبـادئ األول لعـام  ،2006متثلـت اسـتجابت الحكومـة البلجيكيـة
الرشعيـة والحتميـة والتناسـب وأن ُ
وأن
متييـز
دون
طبـق
ت
يف تكليـف املعنيني بإجراء دراسـة بشـأن بدائـل االحتجاز.
تراعـي كرامـة الفـرد.
ثـم قدمـت النتائـج إىل الربملـان يف إبريل/نيسـان عـام
 ،2007وتناولـت دراسـة جـدوى الحقـة النماذج املختلفة
ـم ،وقـع اختيـار السـلطات البلجيكيـة
يف حين ينتقـل طالبـو اللجـوء عمومـاً للعيـش يف مراكـز للبدائـل .ومـن َث َّ
االسـتقبال املفتوحـة التـي تتيـح لهـم حريـة التنقـل على منوذجـ ًا يقـوم على نظـام إدارة الحـاالت الفرديـة
املطلقـة  1أثنـاء إمتـام تنفيـذ إجـراءات طلـب اللجـوء لتنفيـذه.
الخاصـة بهـم ،يسـتمر التحفـظ على عـدد مـن طالبـي
اللجـوء يف مراكـز االحتجـاز املغلقـة ( 6799فـرداً يف عـام و ُيـوكل كل طالـب لجـوء إىل أحـد مديـري الحـاالت،
 .)2012ومـن بين القابعين يف مراكـز االحتجـاز املغلقـة املعـروف غالبـاً باسـم «املـدرب» ،الـذي يكـون مسـؤوالً
(باسـتثناء العائلات املصطحبـة ألطفـال) ،مـن تقـدم عـن جميـع شـؤون الحالـة طـوال مـدة إجـراءات تحديـد
بطلـب اللجـوء على الحـدود الخارجيـة للبلاد (مثـل :أحقيـة الحصـول على صفـة الجئ ،مثـل :توفير معلومات
املطـارات ومحطـات القطـار واملوانـئ) ،ومـن تنـوي واضحـة ومتسـقة وتقديـم النصح بشـأن إجـراءات اللجوء
الحكومـة البلجيكيـة ترحيلهـم إىل دولـة أوروبيـة أخـرى (مبـا يف ذلـك اإلجـراءات األخـرى الخاصـة بالهجـرة و/أو
يف إطـار تنفيـذ الئحـة دبلـن 2 ،ومـن ُرفضـت طلبـات العـودة إىل أرض الوطـن ،حسـب مقتضى الحـال) وبشـأن
أي ظـروف أخـرى تخـص إطلاق رساحهـم وعواقـب عدم
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التعـاون مـع السـلطات .وينصـب الرتكيـز على اتخـاذ
القـرارات السـليمة ،وتقريـر مـدى أحقيـة الحصـول على
صفـة الجـئ يف الوقت املناسـب ،وتحسين مسـتوى الدعم
املقـدم لتتماىش اآلليـات مـع ظـروف األفـراد أنفسـهم.
ويف األول مـن شـهر أكتوبر/ترشيـن األول لعام  ،2008بدأ
مشروع تجريبـي يهـدف إىل عـدم احتجاز العائلات ،التي
تصطحـب األطفـال والتـي دخلـت بالفعـل أرايض الدولـة
ويتعين عليهـا مغادرتهـا ،يف مراكـز االحتجـاز املغلقـة.
أمـا يف أكتوبر/ترشيـن األول لعـام  ،2009اتسـعت دائـرة
املشروع ليضـم العائلات التـي تطلـب اللجـوء والتـي مل
ُيسـمح لهـا بدخـول أرايض الدولـة ولكـن يتوجـب عليهـا
البقـاء أكثر مـن  48سـاعة قبـل العـودة مجـدداً إىل
موطنهـا األصلي.
تعيـش العائلات يف «الوحـدات العائليـة املفتوحـة» التـي
تتكـون مـن منـازل وشـقق .ويتمتع األفـراد بحريـة التنقل
ولكـن ُتفـرض عليهـم بعـض القيـود والقواعـد .و ُيسـمح
لهـم مبغـادرة مسـكنهم بغـرض ،عىل سـبيل املثـال ،إيصال
أطفالهـم إىل املدرسـة أو رشاء ال ِبقالـة أو زيـارة محاميهـم
أو املشـاركة يف الشـعائر الدينيـة .وبإمكانهـم أيضـاً
اسـتقبال الـزوار يف الوحـدات العائليـة .وبذلـك ،تضمـن
الوحـدات العائليـة اسـتمرار الحيـاة الطبيعيـة على نحـو
معقـول لألطفـال.
وتسـتلم كل عائلـة قسـيمة غذائية أسـبوعياً لشراء الغذاء
مـن املجمـع التجاري املحلي لتحضير وجباتهم بأنفسـهم.
ويحـق لـك فـرد مـن أفـراد العائلـة أيضـاً الحصـول على
املسـاعدة الطبيـة واالجتامعيـة والقانونيـة .و ُيغطـي
مكتـب األجانـب جميـع النفقـات التعليميـة والطبيـة
وال ّلوجيسـتية واإلداريـة والخاصـة بالتغذيـة .لكـنّ املكتب
ال يتحمـل تكاليـف زيـارة الطبيـب إال يف حالـة حـدد
املـدرب بنفسـه موعـد الزيـارة .ويحـق لجميـع العائلات
التقـدم بطلـب اإلعفـاء مـن نفقـات املحامـي .وتحـرص
املنظمات غير الحكوميـة على زيـارة الوحـدات العائليـة
بانتظـام وإجـراء حـوارات مـع املدربين والعائلات سـوياً.
وبإمـكان العائلات أيضـاً االتصـال بأنفسـهم باملنظمات
غير الحكوميـة .وبغـرض حاميـة خصوصيـة العائلـة ،ال
ُيسـمح بقـدوم سـوى عـدد محـدود مـن الـزوار.

يف انتظـار حـل دائـم لوضعهـم إمـا مبنحهـم الحـق يف
اإلقامـة أو العـودة إىل وطنهـم بكرامـة وللعمـل بوصفهـم
وسـطاء بين السـلطات البلجيكيـة وأصحـاب املصلحـة
اآلخريـن .أمـا فيما يخـص طالبـي اللجـوء املرفوضين
والعائلات األخـرى التـي ُحسـم أمرهـا نهائيـاً بضرورة
العـودة إىل أوطانهـم 4 ،يجمـع املـدرب جميـع املعلومـات
املطلوبـة (مثلا ،مـن خلال ترتيـب لقـاءات مـع املمثلين
الدبلوماسـيني والقنصليين بالتعـاون مـع مكتـب
األجانـب) ومسـاعدة العائلات على االسـتعداد للعـودة
إىل أوطانهـم .فبـادئ ذي بـدءُ ،يقـدم املـدرب برنامجـاً
(للمسـاعدة) على العـودة الطوعيـة للعائلات بالتعـاون
مـع املنظمـة الدوليـة للهجـرة ثـم يسـاعدهم على تجاوز
أي عقبـات قـد تحـول دون عودتهـم إىل بلدانهـم .وعليـه
إعلام العائلات باحتامليـة أن يتخـذ مكتـب األجانـب
قـراراً  -مبنزلـة إجـراء وقـايئ أخير  -باحتجـاز العائلـة يف
مركـز مغلـق يف حـال رفضـت تلـك العائلة التعـاون أو إذا
مل ُتحترم قواعـد الوحـدات العائليـة أو إذا فـرت العائلـة.
والهـدف الرئيسي وراء منـوذج نظـام إدارة الحـاالت
الفرديـة ذاك تهيئـة العائلات واألفـراد لجميـع نتائـج
الهجـرة املحتملـة سـواء كانـت بالعـودة مـن حيـث جاءوا
أو باإلقامـة القانونيـة .ويعتمـد ذلـك النظـام على الثقـة
التـي تسـكن صـدور العائلات تجـاه اإلجـراءات وتجـاه
دور املـدرب .ولذلـك ،فما يتمتـع بـه مديـر الحـاالت مـن
مهـارات وسمات شـخصية جـزء أسـايس يف نجـاح مرحلـة
تنفيـذ البدائـل أو إخفاقهـا .ويجـب أن ُتـدار آليـات تعيني
املوظفين وتدريبهـم بكفـاءة مـن خلال وضـع برامـج
تدريبيـة و/أو منـح شـهادات التأهيـل املخصصـة لهـم.
ويجـب إيلاء اهتاممـاً كبيراً بقواعـد السـلوك أو القوانين
األخـرى املتعلقـة بسـلوكيات املوظفين أيضـاً.
وقـد أثبتـت التجربـة العمليـة أن العائلـة تثـق أكثر يف
املـدرب الـذي يتسـع صـدره لتحديـد جميـع االحتماالت
ومناقشـتها بوضـوح .ولـذا ،ينبـع اختيـار األفـراد الذيـن ال
ُيسـمح لهـم بالبقـاء يف بلجيـكا على العـودة مـن أعامقهم
وليـس إذعانـاً لضغـوط السـلطات رشيطـة اقتناعهـم
بعدالـة إجـراءات اللجـوء.

تقييم النموذج

مـن أكتوبر/ترشيـن األول لعـام  2008إىل ديسـمرب/
ُيوظـف مكتـب األجانـب مديـري الحاالت/املدربين لدعم كانـون األول  ،2012عاشـت  423عائلـة مـع  754طف ًال يف
العائلات أثنـاء مـدة إقامتهـم يف الوحـدات العائليـة الوحـدات العائليـة املختلفـة ملـا يناهـز  23يومـاً ونصـف
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اليـوم .وإجامليـاً ،وصلـت  201عائلـة إىل الحـدود ،و
ُطبقـت على  88عائلـة إجـراءات الئحـة دبلـن ،وعاشـت
 134عائلـة بإقامـة غير نظاميـة .وتكونـت أكثر من نصف
تلـك العائلات مـن والـدة فقـط مـع أطفالها .وقـد جاءوا
معظمهـم مـن العـراق وأفغانسـتان وروسـيا ورصبيـا
وكوسـوفو.
وغـادرت  406عائلة الوحدات على النحو التايل:
■■ ُرحلـت  185عائلـة إىل أوطانهـم األصليـة أو إىل دول
ثالثـة (مـن بينهـم  33عائلـة ُرحلت مبسـاعدة املنظمة
الدوليـة للهجـرة).
■■فـرت  105عائلـة .تفـر معظـم العائالت خالل سـاعات
أو يومين عقـب وصولهـم إىل الوحـدة العائليـة أو
مبجـرد إعالمهـم بقـرار ترحيلهـم .ومعظـم الفارين من
العائلات الذيـن ُنظمـت بالفعـل ترتيبـات ترحيلهـم
مبوجـب الئحـة دبلـن.

الرعايـة الصحيـة والرشطـة واملنظمات غير الحكوميـة
واملجتمـع املحلي أيضـ ًا .وقـد تبـدو املبـادرة البلجيكيـة
بشـأن بدائـل االحتجـاز عمليـة ولكـن قـد يتسـاءل املـرء
أحيانـاً عـن مـدى جـدوى االنتقـال للعيـش يف الوحـدة
ً
أصلا .ويطـرح السـؤال نفسـه :أال ميكـن تنفيـذ
العائليـة
اإلجـراءات نفسـها أثنـاء إقامـة العائلات يف أرايض الدولة
على نحـو طبيعـي؟ وألـن تكـون العائلات التـي تقدمـت
بطلـب اللجـوء على الحـدود يف حـال أفضـل إن بقـت يف
مركـز اسـتقبال مفتـوح (بـدالً مـن مركـز اسـتقبال مغلـق)
حيـث الظـروف مالمئة أكثر لالحتياجـات الخاصـة لطالبي
اللجـوء مبـا يف ذلـك األوضـاع القانونيـة واالجتامعيـة؟
يف نوفمرب/ترشيـن الثـاين لعـام  ،2011نظـم ممثلهـا
اإلقليمـي يف أوروبـا الغربيـة مؤمتـراً بشـأن بدائـل
االحتجـاز لدراسـة النماذج املختلفـة القامئـة يف أوروبـا
الغربيـة 7 .ومـع ذلـك ،الزلنـا بحاجـة إلجـراء مزيـد مـن
األبحـاث بشـأن بدائـل االحتجـاز بغـرض ،على سـبيل
املثـال ،تقييـم كيفيـة تطبيـق بدائـل االحتجـاز املنصـوص
عليهـا يف القانـون على أرض الواقـع ومعرفة نسـب الذين
يسـتفيدون منهـا فعليـاً.

■■أطلـق رساح  115عائلـة ليعيشـوا بحريـة يف املجتمـع
5
املحلي (صـارت إقامـة  20عائلـة منهـم نظاميـة،
ومنحـت  39عائلـة صفـة الجـئ ،و ُمنحـت  13عائلـة ليزبيث تشوكاريت  schockae@unhcr.orgمسؤولة قانونية
الحاميـة ،وبقـت  18عائلـة يف انتظـار انتهـاء إجراءات مساعدة لدى املمثل اإلقليمي التابع ملفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني يف أوروبا الغربية www.unhcr.be .اآلراء
اللجـوء ولكنهـا قضـت املـدة القصـوى هنـاك).
الواردة يف هذا املقال خاصة باملؤلفة وال تعكس بالرضورة رأي
■■كان لعائلـة واحـدة فقـط وضـع خـاص؛ حيـث اتضـح مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني.
انتفـاء صلات القرابـة بين الطفـل وتلـك العائلـة.
 .1إذا تغيبوا ألكرث من عرش متتابعة ،يفقدون مكانهم يف تلك املراكز ولكن يُسمح لهم
جـاءت النتائـج األوليـة للربنامـج إيجابيـة .فلـم تفـر
معظـم العائلات وظلـت على اتصـال مـع مديـر الحاالت
الخـاص بهـم مـا ُيشير إىل عـدم رضورة احتجـاز األفـراد
املعنيين .ويرجـع ذلـك األمـر إىل تعيين مدربين مسـتقلني
ً
تحليلا مكثفـاً لحالـة كل عائلـة على
مما يسـهل إجـراء
حـدة ويسـاعد على تحديـد الحـاالت التـي تسـتحق مبا ال
يـدع مجـاال للشـك الحصـول على ترصيـح باإلقامة (سـواء
ً 6
مؤقتـاً أو دامئـا).
نظـام إدارة الحـاالت الفرديـة واالنتقـاء وشـفافية
االتصـاالت جميعهـا عنـارص أساسـية لنجـاح اسـتخدام
بدائـل االحتجـاز ،وأضـف إىل ذلـك التعـاون مـع
السـلطات املحليـة والخدمـات االجتامعيـة وخدمـات

ليالٍ
بتقديم طلب جديد لإلقامة يف مركز آخر.
 .2يُحتجز طالبو اللجوء عىل وجه الخصوص مبوجب إجراءات الئحة دبلن  ،حتى إن مل
يصدر قرار نهايئ برضورة ترحيلهم إىل أحد الدول املوقعة عىل «الئحة دبلن».
 .3عندما يتقدم فرد بطلب اللجوء عىل الحدود ،ال ُينح ذلك الفرد األذن بدخول أرايض
الدولة ويصدر مكتب األجانب أمراً باحتجازه حتى انتهاء إجراءات النظر يف طلب اللجوء
املقدم عىل الحدود.
 .4إما ألنهم غري مقبولني أو لرفض طلب لجوئهم أو ألنهم يقيمون بصورة غري منتظمة
يف الدولة.
 .5صارت إقامتهم قانونية يف الدولة عىل أسس إنسانية أو طبية.
 .6يُرتك أمر منح ترصيح اإلقامة ملكتب الهجرة.
 .7طرح املؤمتر عرضاً شام ًال لألطر القانونية الدولية املتعلقة باحتجاز طالبي اللجوء
والالجئني وفاقدي الجنسية وتناول املامرسات الخاصة املتعلقة ببدائل االحتجاز يف بلجيكا
وهولندا واململكة املتحدة .ووضعت فيه»خارطة طريق بشأن بدائل احتجاز طالبي اللجوء
يف بلجيكا» .ملزيد من التفاصيل والتوصيات األساسية للمؤمتر ،انظر
http://tinyurl.com/UNHCR-WE-conf-alternatives
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مراكز االحتجاز املجتمعية يف أسرتاليا :وسيلة متقدمة أكرث إنسانية

كاثرين مارشال وسومة بيالي ولويز ستاك

إثر أزمة التحفظ عىل طالبي اللجوء املستضعفني من األطفال غري املصحوبني ببالغني يف مراكز االحتجاز ،نجحت
مجموعة من النشطاء األسرتاليني يف الضغط إلقامة مراكز احتجاز مجتمعية بوصفها بدي ًال فاع ًال وإنسانياً تتيح فرصة
املشاركة لطالبي اللجوء وتجعل لوجودهم معنى يف انتظار نتائج طلبات اللجوء التي قدموها.
لتجربـة البقـاء يف مراكـز االحتجـاز  -أي «مراكـز االحتجـاز واالكتئـاب لديهـم 1.وقـد أدت تلـك الظـروف إىل إقبـال كثير
املغلقـة»  -تأثير سـلبي وطويـل األمـد على الصحـة العقليـة مـن املحتجزيـن على االنتحـار وإيـذاء النفـس واالحتجاجـات
لكثير مـن الرجـال والنسـاء واألطفـال مـن طالبـي اللجـوء وعىل واالنهيـارات السـلوكية.
رفاههـم يف أستراليا .و ُتسـاهم عوامـل ،مثـل :الحرمـان مـن
الحريـة ،والشـعور بالظلـم ،واالنعـزال عـن املجتمـع الخارجـي وذهبـت الدراسـات إىل َّأن لالحتجـاز تأثيراً مسـتق ًال وعكسـياً
الواسـع ،وتنامـي مشـاعر اإلحبـاط واليـأس ،وطـول الوقت الذي على الصحـة العقليـة للمحتجزيـن ألنـه ُيفاقـم أثـر الصدمـات
تسـتغرقه إجـراءات تحديـد أحقيـه منـح صفـة الجـئ ،واملخاطر النفسـية السـابقة وهـو يف حـد ذاتـه صدمـة نفسـية مسـتمرة،
املرتتبـة على الرتحيـل ،واإلجـراءات القانونيـة ا ُملربكـة ،جميعهـا و ُيعـد األطفـال غير املصحوبين ببالغين خصوصـاً أكثر عرضـة
يف إصابـة املحتجزيـن مبشـاكل عقليـة وزيـادة مشـاعر القلـق الضطرابـات الصدمـات العقليـة والحرمـان مـن الرفـاه.
تاكفر

مسرية نظمتها هيئة العمل الجامعي لالجئني (فيكتوريا) قبالة مركز اإليواء االنتقايل للمهاجرين يف برودميدوز ،ملبورن ،أبريل/نيسان .2013

55

56

56

االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل

نرشة الهجرة القرسية 44
نوفمرب/ترشين الثاين 2013

ويف بدايـات عـام  ،2010بـدأت مجموعـة مـن النشـطاء دراسـة
منـاذج مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة املناسـبة لألطفـال طالبـي
اللجـوء غير املصحوبين ببالغين .وقـد ُأجريـت عـدد مـن
التشـاورات مـع طائفـة واسـعة مـن املعنيين ومقدمـي خدمات
الشـباب ،ومبجـرد االتفـاق عىل النمـوذج ا ُملالئم وتحديـد املواقع
السـكنية املناسـبة ومقدمـي الخدمـاتُ ،قـ ِّدم اقتراح لـوزارة
الهجـرة واملواطنـة لتغيير نظـام االحتجـاز الخـاص باألطفـال غري
املصحوبين ببالغين .وقـد رحبـت الحكومـة األسترالية بذلـك
االقتراح ونقلـت عـدداً كبيراً مـن األطفـال غير املصحوبين
ببالغين والعائلات خـارج مراكز احتجـاز املهاجريـن املغلقة منذ
إعالنـات السياسـة األوىل يف عـام  .2010ولـذا ،صـار األطفـال غري
املصحوبين ببالغين ُينقلـون إىل شـقق مـن أربـع أو خمس غرف
ميكـن جعـل أحدهـا غرفـة مكتـب وجعل أخـرى غرفـة للضيوف
ليقضي بهـا الشـباب العاملـون وقتهـم ً
ليلا.
وهكـذا ،دفـع اسـتفحال أزمـة الصحـة العقليـة ا ُمللحـة يف مراكـز
احتجـاز املهاجريـن وزارة الهجـرة واملواطنـة إىل زيـادة عـدد
العقـود ا ُملربمـة مـع الهيئـات ا ُملختـارة لتوفير املسـكن والدعـم
للرجـال البالغين املسـتضعفني والقابعني يف االحتجـاز أيضاً .ومنذ
مـارس/آذار  ،2012طبقـت منظمـة خدمات الالجئني اليسـوعية،
بالتعـاون مـع منظمـة ماريسـت لرعايـة الشـباب ،برنامـج مراكز
االحتجـاز املجتمعيـة املعنـي بالرجـال البالغين املسـتضعفني
(مشروع تحديـد اإلقامـة للرجـال البالغين املسـتضعفني) .ففـي
بـادئ األمـر ،اسـتخدم املشروع فندقـاً وخمسـة منـازل ضمـوا
نحـو ً 40
رجلا بالغـاً ذوي احتياجـات متعـددة ومعقـدة ،مثـل:
مشـاكل الصحـة العقليـة والصحـة الجسـدية .ثـم اتسـعت تلـك
الخدمـة الحقـاً وضمـت عائلات وصـارت تقـدم خدمـات صحية
وسـكنية وأسـاليب الرفـاه والدراسـة املكثفـة للحـاالت نفسـياً
واجتامعيـ ًا لطالبـي اللجـوء الذيـن أطلـق رساحهـم يف مراكـز
الرعايـة املجتمعيـة .وبـدءاً مـن أغسـطس/آب لعـام ،2013
اتسـعت الدائـرة السـكنية لتشـتمل على فنـدق ومثانيـة منـازل
وصـارت الخدمـات ُتقـدم لنحـو  83عميل (مـن الرجـال البالغني
املسـتضعفني والعائلات).

واألمنيـةُ ،أطلـق رساح معظـم املحتجـزون لينطلقـوا يف املجتمـع
األسترايل بحريـة و ُمنحـوا تأشيرات إقامـة مؤقتـة ُتجيـز لهم حق
العمـل ،أمـا مـن أسـفر تقييمهـم عـن أنهم مسـتضعفون بشـدة،
فقـد ُأطلـق رساحهـم ليعيشـوا يف مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة
التـي تحرمهـم حـق العمـل.

ملـاذا مراكز االحتجاز املجتمعية؟

يف أستراليا ،تعاقـدت املنظمات املجتمعيـة والكنسـية عىل توفري
خدمـات مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة .ومبجـرد إطلاق رساحهـم
مـن االحتجـاز ،يتمتـع طالبـو اللجـوء املسـتضعفون واألطفـال
غير املصحوبين ببالغين والعائلات بتلـك الخدمـات ويحصلـون
على خدمـات سـكنية وصحيـة ووسـائل الرفـاه ويخضعـون
كذلـك لدراسـة مكثفـة لحاالتهـم نفسـياً واجتامعيـاً .ومـع أن
مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة نـوع مـن أنـواع االحتجـاز ،إال أن
طالبـو اللجـوء ال يخضعـون ملراقبـة حـراس االحتجـاز مثلما هـو
الحـال يف مراكـز االحتجـاز املغلقـة .ففـي املراكـز املجتمعيـة،
يتمتـع املحتجـزون بفرصـة التحـرك يف أرجـاء املجتمع واالشتراك
يف األنشـطة واألحـداث االجتامعيـة يف املجتمـع ويشـعرون
وكأنهـم يعيشـون حيـاة طبيعية .ويـروي العمالء أنهم يشـهدون
مسـتوى مرتفـع مـن االسـتقالل يلمسـونه ،على سـبيل املثال ،يف
قدرتهـم على الذهـاب للتسـوق من محـال البقالة التـي يرغبون
يف التعامـل معهـا ،وتحديـد نوعيـة وجباتهـم وطهيهـا بأنفسـهم،
وتنظيـم مواعيـد ذهابهـم للمقابلات بأنفسـهم .وتتيـح لهم تلك
املراكـز املجتمعيـة فرصـة البقـاء على اتصـال دائـم بأصدقائهـم
وأفـراد عائالتهـم وبشـبكات الدعـم .وأعربـت العائلات عـن
ارتياحهـا لتحسـن أحـوال أطفالهـم كثيراً يف مراكـز االحتجـاز
املجتمعيـة عـن أوضاعهـم يف مراكـز االحتجـاز املغلقـة.

مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة أقـل تكلفـة مـن إدارة مراكـز
االحتجـاز مشـددة الحراسـة (التـي تسـتلزم تشـييد أبنيـة عاليـة
األسـوار وتكاليـف مرتفعـة ً
فضلا عن اآلثـار غري امللموسـة ،مثل:
تدهـور الصحـة العقليـة للمحتجزيـن) .ويف املقابـل ،تكاليـف
مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة اقتصاديـة أكثر يف جميـع تلـك
املسـتويات 2.وتقلـص إجـراءات املراكـز املجتمعيـة أيضـاً ضغوط
ويف منتصـف  ،2010أجـرت الحكومة األسترالية تحوالً يف سياسـة التمويـل املسـتقبيل ألنظمة الرعايـة الصحية وآليـات الرفاه التي
إجـراءات االحتجـاز الخارجيـة يف دولـة ثالثـة .إال أنـه رسعـان ما تتفـاوت احتياجـات طالبـي اللجـوء القابعين يف االحتجـاز ملـدة
أخفقـت تلـك السياسـة يف مجابهـة رفـض تعـاون حكومـة تيمور طويلـة لهـا.
الرشقيـة وقـرار املحكمـة العليـا بشـأن حظـر انتقـال طالبـي
اللجـوء إىل ماليزيـا .ويف أكتوبر/ترشيـن األول  ،2011أعلنـت «ولكـن األمـر مختلـف يف مراكز االحتجـاز املجتمعية .فأنا أشـعر
السـلطات رضورة خضـوع جميـع طالبـي اللجـوء إلجـراءات بقيمـة أين غير محـاط  ...بالحـراس ملـدة  24سـاعة يومـاً طـوال
االحتجـاز داخـل أرايض البلاد ،ثـم بعـد مـرور مـدة أوليـة األسـبوع .فنحـن نتمتـع هنـا بقـدر أكرب مـن الحرية».
مـن االحتجـاز بسـبب الهويـة أو إلجـراء الفحوصـات الصحيـة
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وتسـاعد مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة األفـراد على فهـم الحيـاة
بصـورة أفضـل يف أستراليا ومتنحهـم فرصـاً أفضـل لتعلـم اللغـة
اإلنجليزيـة والتواصـل مـع سـكان املجتمـع املحلي مـا يعـزز
آمالهـم يف إمكانيـة إعـادة التوطين إذا مـا حصلـوا يف نهايـة
املطـاف على تأشيرة دامئـة .يف حين أبـدى مـن مل ُينحـوا صفـة
الجـئ رغبتهـم القويـة يف العـودة إىل أوطانهـم األصليـة بعـد أن
منـوذج جديـد
ذاقـوا العيـش يف املراكـز املجتمعيـة .ولوحـظ أيضـاً انخفـاض ويف اآلونـة األخيرة ،تعقـد الربنامـج جـراء إضافـة
ً
معـدل حـاالت االنتحـار وإيـذاء النفـس والفـرار مـن إجـراءات للرعايـة مبوجـب سياسـة نبـذ التمييـز التـي وضعتهـا الحكومـة
املراكـز املجتمعيـة بين صفـوف املحتجزيـن.
يف عـام  .2012ووفقـاً لتلـك السياسـة ،يحصـل طالبـو اللجـوء
الواصلـون عقـب  13أغسـطس/آب  2012عىل بدل معيشـة أقل
التحديات
ويحرمـون حـق العمـل وينتظـرون نتائـج إجـراءات دعواتهـم
ً
اعتبـاراً مـن  31مايو/أيـار لعـام  ،2013انتقـل  2820فـردا مـن ملـدة قـد تصـل إىل خمـس سـنوات وقـد ُينقلـون دون سـابق
طالبـي اللجـوء إىل مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة و 8521فـرداً إىل إنـذار إىل أي مركـز إقليمـي يف أي وقـت أثنـاء إقامتهـم يف مراكز
مراكـز احتجـاز املهاجريـن وإىل أماكـن بديلـة لالحتجـاز 3.ورغـم االحتجـاز املجتمعيـة.
النجـاح الباهـر الذي أحـرزه برنامج مراكـز االحتجـاز املجتمعية،
ال يخلـو األمـر مـن التحديـات .فمـع أن الحكومة متـول الربنامج ،على مجموعـات حقـوق اإلنسـان والهيئـات الكنسـية االسـتمرار
مـازال مثـة قصـور يف الخدمـات التـي ُتقـدم للقاطنين يف مراكـز يف الدعـوة برشاسـة إىل إدخـال تحسـينات على برامـج مراكـز
االحتجـاز املجتمعيـة والتـي يعجـزون عـن الحصـول عليهـا ،االحتجـاز املجتمعيـة .فعلى عكـس حـال األفـراد القابعين يف
مثـل :خدمـات اإلعاقـة وامتيـازات السـفر .وعادة يحصـل طالبو مراكـز االحتجـاز املغلقـة ،يعيـش طالبـو اللجـوء والالجئـون يف
اللجـوء يف مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة على بدل شـهري أسـايس مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة حيـاة شـبة طبيعيـة على الرغـم
يدفعـون منـه مثـن الطعام والسـفر واملرافـق والنفقـات اليومية .مـن الظـروف غير املعتـادة هنـاك و ُيتـاح لهـم إضفـاء طابعهـم
إذ إنـه ال ُيسـمح لهـم بالعمـل ولذلـك يعتمـدون على ذلـك الشـخيص على املـكان الـذي يعيشـون فيـه .وتسـاعد الظـروف
الدخـل الضئيـل فقـط.
يف املراكـز املجتمعيـة األفـراد على التعايـش مـع ضغـوط اجتياز
إجـراءات تقييـم مـدى اسـتحقاق الحصـول على صفـة الجـئ
ً
«نعـم ،قـد ال ُيحيـط بنـا أسـوار شـائكة ونسـتطيع التحـرك يف التـي عـادة مـا تسـتغرق وقتـاً
طويلا وتسـبب صدمات نفسـية،
أرجـاء املركـز املجتمعـي ولكن مثة كثير من القيـود األخرى التي ويف حـال اشـتملت تلـك املراكـز على الفـرص املناسـبة والدعـم،
تعيـق حركتنـا .فمازال قانـون حظـر التجـول ُيطبـق هنـاك .وال تصير منوذجـ ًا إنسـانياً وفعـاالً أفضـل بكثري مـن مراكـز االحتجاز
نحصـل سـوى على الفتـات من املـال ،ويبـدو وقت انتظـار إمتام املغلقـة.
إجـراءات التأشيرة وكأن ال نهايـة لـه .وتظـل حياتنـا كالجحيـم».
(طالـب لجـوء محتجـز يف مركـز هـزارة ظـل يف مراكـز االحتجـاز لويز ستاك  ، louise.stack@jrs.org.auوسومة بيالي
 ، suma.pillai@jrs.org.auوكاثرين مارشال catherine.
املجتمعيـة أكثر مـن عام)
 marshall@jesuit.org.auيعملون لدى منظمة خدمات
ومـع ذلـكُ ،يسـمح للعملاء باالنخـراط يف عمـل تطوعـي غير الالجئني اليسوعية األسرتاليةwww.jrs.org.au .
مدفـوع األجـر كوسـيلة للرتفيـه عـن أنفسـهم يف مجتمعاتهـم
 .1سيلوف د ،.ماكينتوش ب ،.بيكري ر« ،.مخاطر إعادة تعرض طالبي اللجوء يف أسرتاليا
املحليـة ولتكويـن العالقـات وتحسين مهاراتهـم يف اللغـة للصدمات النفسية»
اإلنجليزيـة واكتسـاب مهـارات جديـدة .وقـد ُيسـاعدهم ذلـك،)Risk of retraumatisation of asylum-seekers in Australia( ،
جنبـاً إىل جنـب مـع تجاربهـم يف مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة ،مجلة الطب النفيس األسرتالية والنيوزيلندية ،1993 ،املجلد  ،27رقم  ،4ص.ص.
http://tinyurl.com/Silove-McIntosh-Becker-1993
ً
على دخـول سـوق العمـل رسيعا مبجـرد حصولهم عىل التأشيرة .2 .تقديرات مجلس الشيوخ ،الشؤون القانونية والدستورية ( 13فرباير/شباط )2012
أوجـه القصـور يف توفير وسـائل االتصـاالت ،على سـبيل املثـال،
دليلا على أنـه ليـس مـن اليسير دامئـاً تدفـق طالبـي اللجـوء
مـن مراكـز االحتجـاز إىل مراكـز االحتجـاز املجتمعيـة مـا يطـرح
احتمال بقـاء طالبـي اللجـوء مـدة أطـول مـن اللازم يف مراكـز
االحتجـاز املغلقـة.

يصعـب على منظمات ،مثـل :منظمـة خدمـات الالجئين
اليسـوعية ،غالبـاً إيجـاد املسـكن املناسـب للمحتجزيـن وتوفير
املسـتوى املطلـوب مـن الخدمـات لهـم .أضـف إىل ذلـك أن

http://tinyurl.com/Aus-Senate-13Feb2012
 .3مراكز احتجاز املهاجرين مباين ُشيدت لغرض االحتجاز .أما األماكن البديلة لالحتجاز
فمكان ،مثل :الفندق أو املستشفى ،يُستخدم كمركز لالحتجاز يبقى به املحتجزون تحت
الحراسة.
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عيوب عملية التقييم تقود إىل قلة استخدام البدائل يف السويد

مايتة زاماكونا

غالباً ما ُينظر للسويد عىل أنها البلد التي تتبع «أفضل املامرسات» يف الترشيعات الخاصة باالحتجاز وبدائل
االحتجاز ،لكنَّ البحوث التي أجراها الصليب األحمر السويدي تسلط الضوء عىل عدد من العيوب.
يعــر معظــم املحتجزيــن يف مراكــز االحتجــاز يف الســويد
ّ
عــن عــدم فهمهــم لســبب احتجازهــم هنــاك ،وعــى ضــوء
ذلــك ،أجــرى الصليــب األحمــر الســويدي دراســة عــى
تنفيــذ ترشيعــات االحتجــاز بالرتكيــز عــى مســوغات وأســس
االحتجــاز وتفضيــل االحتجــاز عــى إطــاق ال ـراح املــروط.
تتعلــق الغالبيــة العظمــى مــن القـرارات التــي حللهــا الصليــب

التــي حللهــا الصليــب األحمــر الســويدي ،يقــدم الشــخص
املعنــي طلبـاً الحقـاً يشــتمل عــى الظــروف الجديــدة الناشــئة
التــي مــن شــأنها «الحــول دون إنفــاذ» أمــر الرتحيــل؛ ففــي
تلــك القضايــا ،ســيكون تناقضــاً أن ُيعــرب الشــخص عــن
رغبتــه يف العــودة إىل أرض الوطــن واإلذعــان إلجـراءات إنفــاذ
أمــر الرتحيــل.

األحمــر الســويدي باالحتجــاز يف انتظــار إنفــاذ إجــراءات اإلرشاف بوصفــه بدي ًال عملياً

الرتحيــل .وقــد خلــص البحــث إىل أن تقييــم مخاطــر الفــرار
عنــر رئيــي يف تحديــد مرشوعيــة االحتجــاز مــن عدمهــا،
ولكــنَّ النتائــج أظهــرت غيــاب التقييــم الشــامل للمعايــر
املتنوعــة املســاهمة يف ظهــور خطــر الفــرار.

ُيحتجــز مــن أظهــرت ســلوكياتهم 1جليـاً عــدم نيتهــم لالمتثــال
إلجــراءات إنفــاذ رفــض دخولهــم أو أوامــر ترحيلهــم.
ولكــن ،إضافــة إىل مــا ســبق ،مثــة عــدد كبــر مــن الق ـرارات
والتحليــات التــي تســتند إىل إفــادات طالبــي اللجــوء وحســب
بشــأن عزوفهــم عــن العــودة إىل أوطانهــم األصليــة التــي
أدلــوا بهــا يف «مقابــات العــودة» (مقابــات الرتحيــل) مــع
الرشطــة الســويدية أو مصلحــة الهجــرة الســويدية بوصفهــا
العامــل الرئيــي يف التقييــم .ويف مقابلــة العــودةُ ،تطــرح
املعلومــات بشــأن البدائــل املتنوعــة املتاحــة للعــودة طوعـاً أو
قـراً ،ولكــن ال ُيخــر الفــرد عــادة باحتامليــة أن تكــون اإلجابة
بالنفــي عــى ســؤال مــدى الرغبــة يف العــودة إىل أرض الوطــن
ســبباً يف احتجــازه.

تناولــت الدراســة أيضـاً مــا إذا كانــت الجهــات القضائيــة التــي
تنظــر يف قضايــا الرتحيــل تراعــي دامئ ـاً البدائــل املتاحــة قبــل
إصــدار أمــر االحتجــاز .ووفق ـاً لقانــون األجانــب يف الســويد،
ميكــن اســتبدال االحتجــاز بــاإلرشاف ،البديــل املفضــل
لالحتجــاز يف الســويد ،إذا بــدا كافيـاً لتحقيــق الغــرض املنشــود.
الحــظ َّأن عــدد أوامــر االحتجــاز الصــادرة أكــر
ومــع ذلــكُ ،ي َ
مــن عــدد أوامــر اإلرشاف.

وينــص قانــون األجانــب عــى رضورة أال يتســبب تطبيــق
القانــون يف حرمــان األفــراد مــن حريتهــم عــى نحــو مبالــغ
فيــه يف كل قضيــة عــى حــدة .وينــص ذلــك القانــون أيضــاً
عــى رضورة إجــراء التقييــم دامئــاً لتحديــد مــدى إمكانيــة
تطبيــق اإلج ـراء املخفــف؛ أي :اإلرشاف ،بــدالً مــن االحتجــاز.
ومــع ذلــك ،يف حــن تشــر مصلحــة الهجــرة الســويدية
ومحاكــم الهجــرة عــادة إىل اإلرشاف يف قراراتهــم وأحكامهــم
بشــأن االحتجــاز ،تثبــت الدالئــل عــدم إجـراء التقييــم الفــردي
ملعرفــة مــا إذا كان اإلرشاف قــادراً عــى تحقيــق الغــرض نفســه
أم ال .أمــا ســلطات الرشطــة فــا تشــر إىل اإلرشاف يف أي مــن
قــد تكــون هنــاك أســباباً عــدة تدفــع األفــراد للتعبــر عــن قراراتهــا ،وذلــك يــدل عــى أنهــا ال تراعــي اإلرشاف بوصفــه
عزوفهــم عــن العــودة إىل أوطانهــم األصليــة يف مثــل تلــك بديــ ًا لالحتجــاز عــى اإلطــاق .وهكــذا ،ال ُيطبــق القانــون
املقابــات .فكثــر مــن طالبــي اللجــوء يعيشــون تحــت كــا ينبغــي.
ضغــوط نفســية جســيمة وقــد يشــحذ أمــر الطــرد خــارج
البــاد مشــاعر القلــق والصدمــة والعجــز لديهــم .وهــذا ال يجــب أن يكــون مثــة متطلبــات صارمــة لإلج ـراءات القانونيــة
يعنــي بالــرورة َّأن الفــرد ســيعزف عــن االمتثــال إلنفــاذ أمــر الواجبــة الخاصــة بقـرارات الحرمــان مــن الحريــة أو تقييدهــا.
الرتحيــل .ومــن غــر املعقــول أن تكــون نتيجــة اإلفــادات تحــت فــا يكفــي تحديــد أن هنــاك أســباباً الفــراض أن األجنبــي
الضغــط النفــي يف نهايــة املطــاف الحرمــان مــن الحريــة يف ســيهرب وال ينبغــي تفضيــل االحتجــاز تلقائي ـاً عــى اإلرشاف.
الوقــت الــذي ال ُتعطــى فيــه معلومــات كافيــة ملــن ُتجــرى ويجــب أن تكــون األســس القانونيــة والواقعيــة التــي تســتند
معهــم املقابــات .وإضافــة إىل ذلــك ،يف كثــر مــن الق ـرارات
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إليهــا ســلطة مــا لحرمــان الفــرد مــن حريتــه مســوغة بدقــة (Detention Under Scrutiny: A study of the due-
ومحــددة جلي ـاً يف نــص الق ـرار.
)process for detained asylum-seekers,
مايو/أيار 2012
مايتة زاماكونا أغريي  Maite.Zamacona@redcross.seتعمل امللخص باللغة اإلنجليزية:
يف الصليب األحمر السويديwww.redcross.se .
http://tinyurl.com/SRC-detention-Eng-2012
انظر «االحتجاز تحت املجهر» :دراسة بشأن اإلجراءات القانونية
الواجبة الخاصة بطالبي اللجوء املحتجزين،

 .1مثل :االختباء أو إعطاء معلومات مغلوطة أو انتهاك حظر إعادة الدخول أو اإلفصاح
عن الرغبة يف عدم مغادرة الدولة ،إلخ.

تساؤالت بشأن برامج بدائل االحتجاز

ستيفاين ج .سيلفرمان

عموماًُ ،يفهم من برنامج بدائل االحتجاز عىل أنه وسيلة تتعقب
الهيئات الحكومية من خاللها غري املواطنني دون تكبد جميع
النفقات وانتهاكات الحقوق املرتبطة باحتجاز املهاجرين .فتلك
الربامج أقل ُكلفة ،إىل حد كبري ،من اإلرشاف الرسمي املؤقت
عىل مراكز احتجاز املهاجرين .ويحظى املشرتكون يف تلك الربامج
مبساحة أكرب من الحقوق والحريات ويلبون يف الوقت نفسه
املطلب الرئييس للدولة برضورة تواجد غري املواطنني صوب أعينها ويرى معظم املراقبني أن تقديم املشورة القانونية املختصة عنرص
يف حال صدر بحقهم أوامر ترحيل خارج أراضيها.
أسايس النخفاض معدالت الفرار عموماً املرتبطة «ببدائل االحتجاز»
وذلك نظراً لتمكن املشرتكني يف تلك الربامج من بناء جسور الثقة
فاإلقامة الجربية املصحوبة مبزيج من املراقبة االلكرتونية و/أو مع النظام القضايئ للجوء والهجرة .و ُي ّصعب الدور الرئييس لتقديم
متطلبات املثول أمام ضابط اإلقامة الجربية يومياً أو أسبوعياً و /املشورة القانونية املختصة من تقييم أدوار الجوانب األخرى لإلقامة
أو حظر التجول ميكن أن تكون جميعها بدائل لالحتجاز االحرتازي الجربية أو اإلرشاف املجتمعي .وبعبارة أخرى ،هل سبب عدم فرار
ويكن إلباس األفراد أيضاً (كعالمة) سواراً للمراقبة املشرتكني إذعانهم لقرارات املراقبة؟ أم ألن إجراءات مراقبتهم
الرسميُ 1.
االلكرتونية يف كاحلهم يتصل بنظام مراقبة عرب األقامر االصطناعية .متنعهم من الفرار؟ أو لشعورهم بأنهم مراقبون حتى يف املجتمع؟
ومع أن ذلك النظام ال يستطيع تتبع جميع تحركات مرتدي السوار أو ألن فهمهم العميق لوضعهم القانوين مينحهم ثقة يف القضاء
اإللكرتوين بدقة مثلام يفعل جهاز اإلرشاد ،إال إنه قادر عىل تحديد العادل وحافزاً ملعرفة الحكم النهايئ يف قضاياهم؟
ما إذا كان حامل السوار يف املنزل كام هو متوقع أم ال .وإذا كان
سوار الكاحل مرئياً لل ِعيان ،سيصبح وصمة عار اجتامعية ُتشني ستيفاين ج .سيلفرمان  sj.silverman@gmail.comزميل ما
مرتديه .وحتى إن مل يكن مرئياً ،قد ُيسبب ذلك السوار مضايقات بعد الدكتوراة يف مركز ناثانسون املعني بحقوق اإلنسان والجرائم
جسدية الحتكاكه بجلد حامله ،واضطرابات نفسية أيضاً نظراً والقضايا األمنية عرب الوطنية
 http://nathanson.osgoode.yorku.ca/ومنسق مجموعة
الرتباطه بالسجون واحتاملية الرتحيل خارج البالد.
املناقشات يف ورشة العمل املعنية باالحتجاز ،ومثة قامئة بريدية
أما اإلرشاف املجتمعي فربنامج أقل تطفلية من االحتجاز االحرتازي تضم عناوين الربيد اإللكرتوين للمشرتكني متاحة للباحثني
أو اإلقامة الجربية املصحوبة باملراقبة .وعادة ما تشتمل تلك واملامرسني وواضعي السياسات املهتمني بقضايا االحتجاز.
الربامج عىل العنارص األساسية لتقديم املشورة القانونية املختصة
 .1كراويل هـ“ :.إنهاء احتجاز األطفال :وضع نهج بديل للم شمل األرسة”
ونظام إدارة الحاالت الفردية األقرب إىل النفس ،ونرش الوعي (بني (Ending the detention of children: developing an alternative approach to
املشرتكني) بعواقب عدم االمتثال .و ُيسمح للمشرتكني يف برامج family returns)، 2011 http://tinyurl.com/Crawley-familyreturns-2010
اإلرشاف املجتمعي بالعيش مع أفراد عائالتهم و/أو زمالئهم يف مركز ناثانسون املعني بحقوق اإلنسان والجرائم والقضايا األمنية عرب الوطنية
الكنيسة أو مع غريهم من أعضاء املنظامت املجتمعية األخرى،
و ُيسمح لهم أيضاً بالعمل ويتمكن أطفالهم من الذهاب للمدرسة
وتحديد مواعيد لزيارة الطبيب .وبذلك ،تستفيد تلك الربامج من
الثقة املجتمعية وصالت القرىب والشبكات اإلميانية عىل عكس ما
تفعله أساور الكاحل ومتطلبات املثول أمام الضابط املسؤول عن
اإلقامة الجربية.
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نفور الدول من استخدام بدائل االحتجاز

كليمن دي سيناركلينز

ما زالت الدول مستمرة يف إظهار مقتها امللحوظ لتطبيق بدائل احتجاز املهاجرين .وقد ُيعزى سبب ذلك إىل تجاهل
تلك البدائل الوظيفة االنضباطية لالحتجاز التي تتبعها الدول يف إجبار الناس عىل التعاون معها.
انتــرت كثــر مــن التقاريــر يف الســنوات القليلــة املاضيــة
مؤكــدة عــى رضورة عــدم اســتخدام خيــار احتجــاز املهاجريــن
ّإل كمــاذ أخــر .وأكــدت التقاريــر أيضـاً عــى املزايــا التــي تتمتــع
بهــا بدائــل االحتجــاز للــدول مــن ناحيــة احــرام حقــوق اإلنســان
الرئيســية ومــن ناحيــة التكلفــة املرتتبــة عــى ترحيــل املهاجريــن
مــن البــاد .ومــن هنــا ،يطــرح الســؤال نفســه :ملــاذا ال تبــدي
الــدول مــن االهتــام ّإل القليــل يف اتبــاع بدائــل االحتجــاز رغــم
كل املزايــا غــر القابلــة للجــدل التــي تتمتــع بهــا تلــك البدائــل؟ أشــر إىل وظيفــة االحتجــاز االنضباطيــة هــذه رصاحــة يف قانــون
ورمبــا تتمثــل اإلجابــة عــى هــذا الســؤال يف َّأن البدائــل املقرتحــة الغربــاء الجديــد لعــام  2005الــذي تضمــن مــادة جديــدة عنوانها
تتجاهــل الوظيفــة االنضباطيــة الحتجــاز املهاجريــن.
«االحتجــاز القــري» .وكان الهــدف مــن تلــك املــادة عــى وجــه
الخصــوص مواجهــة عــدم تعــاون األف ـراد ،فعندهــا ُيصــدر ق ـرار
ومــع أن العــادة جــرت عــى النظــر إىل احتجــاز املهاجريــن عــى باالحتجــاز عــى أســاس َّأن الرتحيــل مــا كان مــن املمكــن تطبيقــه
أنــه طريقــة لتســهيل ترحيــل األجانــب الذيــن يقيمــون يف البــاد نتيجــة ســلوك الفــرد .ومجــدداًُ ،مـدِّد الحــد األقــى لالحتجــاز إىل
إقامــة غــر نظاميــة  ،1أود القــول إ َّنــه مــن الــروري التمييــز بــن  24شــهراً 2وبنــى الربملــان الســويرسي مســوغات التمديــد عــى
طريقتــن مختلفتــن تســعى مــن خاللهــا الــدول إىل تنفيــذ ذلــك افــراض َّأن ذلــك اإلجـراء ســيكون فعــاالً يف إجبــار األفـراد ،حتــى
الهــدف .يتمثــل األول (واألكــر شــيوعاً) يف مــا ميكــن أن أســميه العنيديــن منهــم ،عــى االمتثــال لقـرارات الســلطات.
«الوظيفــة اإلداريــة» الحتجــاز املهاجريــن وهــي الطريقــة البحتــة
املتبعــة يف ضــان وجــود األفـراد تحــت التــرف عنــد الــروع يف ظاهرة ســويرسية فقط أم منحى عام يف أوروبا؟
ترحيلهــم .لكنَّنــا نلحــظ َّأن أعــداداً متزايــدة مــن الــدول أصبحــت هنــاك كثــر مــن العوامــل التــي تشــر إىل َّأن الوظيفــة االنضباطية
تع ـ ِّول عــى طريــق آخــر مــن طــرق اســتخدام احتجــاز الهجــرة؛ لالحتجــاز ليســت حك ـراً عــى ســويرسا وحدهــا بــل إنهــا منهــج
ر مصممــة إلجبــار النــاس راســخ يف أوروبــا كاملــة .وأول تلــك العوامــل َّأن ســويرسا دولــة
حيــث تنظــر إليهــا عــى أ َّنهــا أداة قـ ٍ
عــى التعــاون يف ســبيل ترحيلهــم ،وهــذا مــا أســميه «الوظيفــة موقعــة عــى االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان وعضــو يف
منطقــة الشــنغن ،وعليــه مــا كان لهــا أن تعــر بتلــك الرصاحــة
االنضباطيــة» لالحتجــاز.
عــن أي هــدف ال ينســجم مــع اإلطــار القانــوين األورويب .وعــدا
والتطــور مــن الوظيفــة اإلداريــة إىل الوظيفــة االنضباطيــة واضــح عــن ذلــك ،صــدر كثــر مــن األحــكام القضائيــة عــن املحكمــة
للعيــان خاصــة يف حالــة ســويرسا .فالقانــون الســويرسي املتعلــق الفدراليــة الســويرسية بــأن يتوافــق «االحتجــاز القــري» مــع
بالغربــاء لعــام  1986يســمح “باالحتجــاز مــا قبــل الرتحيــل” ملــدة االتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان ،وهــذا إن دل عــى يشء،
أقصاهــا ثالثــون يومـاً مــن اتخــاذ القـرار بالرتحيــل وعندمــا يحــن دل عــى وجــود اعتقــاد راســخ يف القضــاء الســويرسي َّ
بــأن
وقــت تنفيــذ القــرار ،عــى افــراض َّأن الفــرد املحتجــز ســوف الوظيفــة االنضباطيــة لالحتجــاز ال تخالــف القانــون األورويب
يســعى إىل تجنــب ترحيلــه .ولكــن شــهد عــام  1995تغيــراً عــى العــام.
قانــون الغربــاء فأصبــح يتيــح مســوغات لالحتجــاز القائــم عــى
رفــض التعــاون (كأن يرفــض الفــرد تأكيــد هويتــه الشــخصية أو أمــا العامــل الثــاين فيتمثــل يف التفســر الفضفــاض للــادة
االنصيــاع إىل أوامــر الجلــب دون إبــداء أســباب مقنعــة ،الــخ)(5.1 .و) الــذي قدمتــه املحكمــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان
ومنــذ ذلــك الحــن ،اصبــح إصــدار أمــر باالحتجــاز ممكن ـاً ليــس نفســها .فالبنــد (و) مــن الفقــرة ( )1تنــص عــى أ َّنــه ال يحــق
بعــد صــدور القـرار القطعــي بالرتحيــل فحســب ،بــل حتــى بعــد حرمــان أي أحــد كان مــن حريتــه ّإل يف حالــة احتجــاز الشــخص
صــدور ق ـرار مــن الدرجــة األوىل غــر قطعــي وحتــى لــو كانــت «الــذي يخضــع إىل إجـراءات الرتحيــل أو التســفري» .وقــد اســتنتج
إج ـراءات اللجــوء مل تنتــه بعــد .ثــم رفــع القانــون ســقف مــدة
االحتجــاز إىل ســنة واحــدة مــا يشــر بوضــوح إىل ّأن االحتجــاز
مل يعــد الهــدف الوحيــد منــه منــع األفــراد مــن الهــرب عنــد
اقــراب موعــد ترحيلهــم ،بــل أصبــح يهــدف إىل إجبــار املواطنــن
األجانــب الذيــن مل يصــدر بعــد قــرار برتحيلهــم عــى التعــاون
تحــت وطــأة خطــر زيــادة مــدة احتجازهــم.

نرشة الهجرة القرسية 44

االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل

61

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

عــدد مــن املعلقــن القانونيــن مــن ذلــك َّأن اســتخدام احتجــاز يســاعد انتشــار املنهــج االنضباطــي لالحتجــاز يف تفســر عــدم
املهاجريــن كان ينبغــي أن ُيق َّيــد «بوظيفتــه اإلداريــة» 3لكــنّ رغبــة الــدول يف البحــث عــن بدائــل لالحتجــاز.
محكمــة حقــوق اإلنســان األوروبيــة أصــدرت عــام  1996قرارهــا
بخصــوص قضيــة تشــاهال ضــد اململكــة املتحــدة لتحكــم بـ َّ
ـأن :ليــس الهــدف مــن هــذه املقالــة أن نرفــض بدائــل االحتجــاز بــل
«هــذا النــص (املــادة (5.1و)) ال يطلــب بالــرورة األخــذ يف عــى العكــس ،نريــد أن نســلط الضــوء عــى املنهــج االنضباطــي
االعتبــار إىل حــد معقــول مســألة احتجــاز الشــخص الــذي يخضــع ونثــر التســاؤالت حولــه ألنــه املنهــج الــذي تقــوم عليــه سياســة
إىل إجــراء للرتحيــل ،ألســباب مــن قبيــل منعــه مــن ارتــكاب الــدول يف العــودة .وال يجــب أن تقتــر مثــل تلــك التســاؤالت
الجرائــم أو الهــرب 4 »....وبهــذا النــص الرصيــح حــول أ َّنــه ال عــى وجهــة نظــر امتثــال املنهــج االنضباطــي مــع القانــون الــدويل
ينبغــي تقييــد احتجــاز املهاجريــن مبنــع األفــراد مــن الهــرب ،فحســب بــل يجــب أن تســلط الضــوء أيض ـاً عــى مــدى األثــر
لكــن دون التخطيــط ألي طريــق آخــر ميكــن اســتخدامه بهــا ،املفــرض إلنفــاذ قـرارات الرتحيــل .وقــد أثــارت بالفعــل كثــر مــن
فقــد فتحــت املحكمــة املذكــورة البــاب عــى احتــال اســتخدام الدراســات فعاليــة اســتخدام القيــود بوصفهــا وســيلة لتشــجيع
االحتجــاز لغايــات انضباطيــة».
النــاس عــى االمتثــال ألوامــر الســلطات .وخالفــاً لالفرتاضــات
الحاليــة للحكومــات التــي يــزداد تركيزهــا عــى القمــع والتقييــد،
ويتمثــل العامــل الثالــث يف توجيــه االتحــاد األورويب لعــام  2008تشــر األدلــة إىل َّأن تنفيــذ سياســة شــفافة تلبــي حاجــة األف ـراد
بشــأن العــودة 5الــذي نجــد فيــه التأكيــد األكــر رصاحــة الخــاص للكرامــة يجعلهــا قــادرة عــى ضــان امتثــال األشــخاص للقـرارات
باســتخدام املنهــج االنضباطــي لالحتجــاز .فاملــادة (15.1ب) التــي تصــدر بشــأنهم.
منــه باإلضافــة إىل املــادة  15.5تحظــر األمــر باالحتجــاز يف حالــة
كان الفــرد املعنــي اعــرض عــى عمليــة الرتحيــل خــال ســتة ومــن هنــا ،فتــح بــاب الحــوار بشــأن االحتجــاز اإلداري مــن
أشــهر .وكذلــك تنــص املــادة (15.6أ) عــى أ َّنــه يف حالــة عــدم األمــور املســاعدة عــى متكــن الحكومــات مــن بنــاء سياســاتها
تعــاون الشــخص املعنــي ،يجــوز متديــد االحتجــاز إىل  12شــهراً ليــس عــى افرتاضــات غــر مس ـ َّوغ لهــا ومشــكوك بهــا أخالقي ـاً
إضافيـاً؛ أي مبعنــى آخــر ،تؤكــد أســس االحتجــاز ومدتــه القصــوى بــل عــى أســاس نتائــج البحــوث التجريبيــة .وانطالقـاً مــن وجهــة
بحســب نــص توجيــه العــودة عــى اســتخدام االحتجــاز ألهــداف النظــر هــذه ،ينبغــي أن يكــون دور منظــات حقــوق اإلنســان
تشــكيل مجموعــات ضغــط لتأييــد سياســة العــودة لألشــخاص
انضباطيــة كــا الحــال يف الترشيــع الســويرسي.
املجربيــن عــى مغــادرة أرايض الدولــة بــدالً مــن أن تكــون تلــك
بالحوار ال بالقرس
السياســة مبنيــة عــى القمــع .وهــذا كلــه لــن ينصــب يف النهايــة
إذا مــا أقررنــا بالبعــد االنضباطــي الحتجــاز املهاجريــن ،فقــد يف مصالــح األفــراد فحســب بــل ســيكون مــن مصلحــة الــدول
نتســاءل حــول مــدى رشعيــة املامرســات اإلداريــة املبنيــة عــى أيضــاً إذا كانــت ترغــب يف البحــث عــن حلــول للمصاعــب
منطــق تحكمــه منظمــة العدالــة الجنائيــة .لكــنَّ الوظيفــة املرتبطــة بتنفيــذ ق ـرارات الرتحيــل.
االنضباطيــة لالحتجــاز تســاعدنا حق ـاً عــى فهــم أحــد األســباب
الرئيســية وراء عــدم اهتــام الحكومــات بتطبيــق بدائــل كليمن دي سيناركلينز clement.desenarclens@unine.ch
االحتجــاز .فــا تهــدف جميــع بدائــل احتجــاز مــا قبــل الرتحيل إال طالبة يف مستوى الدكتوراه يف مركز قانون الهجرة القرسية يف
لتقديــم الضــان بشــتى الوســائل بــأن الشــخص املعنــي ســيكون جامعة نوشاتيل (سويرسا) www2.unine.ch/ius-migration
حــارضاً عنــد صــدور قـرار برتحيلــه .وتــراوح هــذه التدابــر مــن
 .1هنا ،أؤكد عىل وجهة نظري إزاء مسألة االحتجاز ما قبل الرتحيل وقد أهملت مسألة
إطــاق الــراح بالكفالــة إىل اســتخدام األســاور اإللكرتونيــة أو االحتجاز ما قبل الوصول وهو إجراء يُتخذ ملنع الغرباء من الوصول إىل البالد بطرق غري
اإلقامــة الجربيــة أو التوقيــع يف أوقــات محــددة منتظمــة لــدى مرشوعة.
الســلطات املعنيــة .وهــي أيضـاً أقــل تقييــدا ً وأقــل كلفــة لضــان  .2ستُخفض إىل  18شهراً بعد إدماج التوجيه األورويب يف القوانني املحلية
(التوجيه .)EC/115/2008
وجــود الفــرد عنــد حلــول موعــد ترحيلــه .لكــنَّ مؤيــدي املنهــج  .3عىل سبيل املثال ،راجع نول ج« ،طالبو لجوء مرفوضون :مشكالت العودة»
االنضباطــي يعتقــدون َّ
أن الطبيعــة االنضباطيــة لالحتجــاز ذاتهــا ()’Rejected Asylum Seekers: The Problems of Return
هــي األكــر أهميــة يف تنفيــذ الرتحيــل الناجــح .فمــن وجهــة بحث منشور يف مجلة  ،International Migrationالعدد 1999 ، 281:)1(37
http://tinyurl.com/IM-Noll-1999
نظرهــم ،كلــا قــل تقييدهــا ســتكون التدابــر األكــر تحــررا ً  .4قضية تشاهال ضد اململكة املتحدة ،1996/11/15 ،الطلب رقم ،662/576/1995/70
أقــل فعاليــة يف تحقيــق النتيجــة النهائيــة املتوخــاة .ومــن هنــا ،الفقرة 112
http://tinyurl.com/Return-Directive-2008 .5
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فقدان أهلية اللجوء ملن مل يعد طف ًال :من اململكة املتحدة إىل أفغانستان
كاثرين غالدويل

اليافعون األفغان املجربون عىل العودة إىل كابل بعد أن قضوا سنوات تأسيسية من حياتهم يف اململكة املتحدة
يواجهون مخاطر خاصة ويفتقرون إىل الدعم املناسب لحالتهم الخاصة عند عودتهم.
وصل محب الله اململكة املتحدة غري مصحوب ببالغني وهو يف
الثالثة عرشة من عمره طالباً للجوء عىل أمل أن يجد سبي ًال أفضل
للتخلص من ال ِّنزاع والفقر الذين َّ
عم أفغانستان .1فبعد رحلة
استغرقت مثانية عرش شهراً ،وصل محب الله إىل اململكة املتحدة
وبنى عالقات الصداقة وبدأ بشق حياته ومستقبله .لكنَّه عندما
وصل سن البلوغ وأصبح عمره  18عاماًُ ،أخرب أ َّنه مل يعد له حق يف صعوبات يف إعادة االقرتان بالشبكات األرسية :فجميع اليافعني
البقاء يف اململكة املتحدة وهكذا أعيد قرساً إىل أفغانستان.
الذين أعيدوا إىل أفغانستان كانوا مديونني؛ فقد دفعت أرسهم ما
يصل معدله إىل  10000دوالر أمرييك عن الشخص الواحد للمهربني
وبعد أن وصل محب الله إىل كابل ،تواصل مع إحدى فرق كوادرنا لقاء تهريب أبنائهم إىل اململكة املتحدة .وذكر العائدون اليافعون
ممن قدموا له الدعم عندما كان يف اململكة املتحدة فأرسل لنا أ َّنهم يخشون العودة خاوين الوفاض َّ
وأن شعوراً بالعار يغمرهم
رسالة نصية يقول فيها« :أنا يف كابل .ال أعرف أين أذهب .هل لعدم قدرتهم عىل سداد الديون .وقد رشح لنا أحد املهنيني األفغان
أستطيع أن أعرث عىل أحد مثلكم هنا؟ هال ساعدمتوين؟» ومن هنا ،الوضع قائ ًال« :أعرف ولداً أفغانياً وصل إىل اململكة املتحدة قارصاً
بدأت شبكة دعم ال َّالجئني بإجراء بحث للوقوف عىل ما يحدث ثم أعيد إىل أفغانستان .وكان أبوه قد باع بيته من قبل لتأمني
بعد الرتحيل القرسي لليافعني ممن قضوا سنواتهم التأسيسية يف سفر ولده ،واآلن ها هو الولد قد عاد خاوي الوفاض .من املهم
نظام الرعاية يف اململكة املتحدة بصفتهم طالبي لجوء أطفال غري أن نفهم كيف تجري األمور يف أفغانستان .ففي بلدي إذا كان
2
مصحوبني ببالغني.
للوالد بيت ثم مات ،يرثه أوالده .وهذا يعني أن بيع األب للبيت
ملصلحة ولد واحد يعني السعي وراء تأمني سفر الولد إىل لندن وأنَّ
ويف عام  ،2011تقدم  1168قارص غري مصحوبني ببالغني بطلبات أخوته وأخواته ينتظرون أن يرسل لهم املال ليك يتزوجوا به ويدبروا
للجوء يف اململكة املتحدة ،وكانت أفغانستان البلد األصلية أمورهم .وعودته بخفي حنني ستثري غضبهم جميعاً من منطلق أنه
ملعظمهم .ووفقاً للقوانني الدولية واملحليةُ ،ي َ
حظر عىل اململكة مل يفعل ألرسته أي يشء».
املتحدة أن تعيد ال َّالجئني األطفال إىل بلدانهم األصلية ما مل تقدم
نصت لجنة األثر النفيس واالجتامعي النعدام األمن والفقر يف أفغانستان :تعم
لهم تسهيالت استقبال كافية إلعادتهم إليها .فقد َّ
حقوق الطفل عىل أ َّنه ال يجوز إعادة الطفل إىل بلده األصيل إذا يف أفغانستان حالة موثقة جيداً من االنفالت األمني والفقر الحاد.
كان هناك مثة خطر «معقول» يرتتب عىل العودة ويحتمل أن لكنَّ البحوث مل تتطرق بالقدر نفسه إىل أثر اإلعادة الفجائية
يتسبب يف انتهاك الحقوق اإلنسانية األساسية للطفل.
للشخص إىل تلك الظروف بعد أن عاش حياته التأسيسية لسنوات
عدة يف مجتمع مسامل مورس .وجميع األوالد الذين تعقبناهم عانوا
قد ُينح القارصون غري املصاحبني ببالغني إذناً تقديرياً بالبقاء لثالث من القلق واالكتئاب ،بل َّإن أحدهم عاىن من نوبات من الذعر يف
سنوات أو إىل حني بلوغ سن السابعة عرش ونصف أيهام أوالً .وعند حني هدد آخر باالنتحار.
انتهاء مدة اإلذن ،يحق لهم وقتها التقدم بطلب لتمديد اإلذن
بالبقاء ،لكنَّ الواقع يشري إىل َّأن قلة من طلبات التمديد تلك ُتقبل غياب فرص التعليم والتوظيف :غالباً ما يصف طالبو اللجوء
مبا يعني َّأن الغالبية العظمى تواجه احتاملية االحتجاز واإلعادة اليافعون يف اململكة املتحدة النظام التعليمي عىل أ َّنه من أكرث
القرسية إىل بلدانهم األصلية عند وصولهم سن الثامنة عرش أو األمــور إيجابية وأهمية يف حياتهم ،ويعربون عن قلقهم من
عندما يتوقف اعتبارهم عىل أنهم أطفال.
اضطرارهم الستكامل تعليمهم والحصول عىل الوظائف إذا ما
ُأجــروا عىل العودة إىل أفغانستان .ويف سياق ارتفاع معدالت
وخالل األشهر الثامين عرشة املاضية ،تع ّقبنا اليافعني الذين ُأعيدوا البطالة وندرة الفرص ،يواجه العائدون مشكلتني خاصتني إضافيتني،
إىل كابل رغم إرادتهم وأجرينا املقابالت مع املهنيني العاملني مع هام :غياب السجالت املدرسية املناسبة وانخفاض معدالت محو
العائدين اليافعني يف كابول ،وقدمنا الدعم لليافعني الذين واجهوا
يف اململكة املتحدة احتامل اإلعادة القرسية إىل أفغانستان .وإثر
ذلك ،تبني لنا وجود الصعوبات الرئيسية التالية أمام اليافعني
املعادين قرساً إىل بالدهم وتتضمن تلك الصعوبات ما ييل:
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كابل

األمية بلهجتي داري أو باشتو .فقد قال أحد املهنيني األفغان« :
يعود لنا [األوالد] وقد تعلموا شيئاً من اللغة اإلنجليزية (املستوى
األسايس الجيد غالباً وكثري من اللهجة العامية) لكنهم ال يتقنون
أياً من اللهجتني املحليتني داري أو باشتو َّ
فأن لهم أن يحصلوا عىل
عمل يف مكان جيد؟»
وسم العائدين «بالتغريب» – الواقع واملتصور :عاىن ربع األوالد
الذين تعقبناهم من األذى أو من الصعوبات نتيجة النظر إليهم
عىل أنهم «أجانب ُمستَغ َربني» .وتعرض بعضهم للرسقة نتيجة
شيوع التصور َّ
بأن عودتهم من أوروبا تعني َّأن معهم كثري من
املال .وقد اختُطف أحد األوالد ألجل الفدية فاضطر األهل إىل بيع
مزيد من األرايض لدفع الفدية .أما البعض اآلخر فواجه صعوبات
العتبار الناس لهم عىل أنهم مرتاخون يف مامرسة شعائرهم الدينية
اإلسالمية.

يبدو َّأن هناك مسألتني اثنتني تفاقامن من تلك التحديات .أوالهام،
َأن القارصين غري املصحوبني ببالغني يف اململكة املتحدة ُينظر إليهم
عىل أنهم أطفال يحتاجون الرعاية يف وقت ما ،لكنهم مبجرد البلوغ
يصبحون تلقائياً طالبي لجوء مرفوضة طلباتهم وال يتمتعون إال
بقدر محدود جداً من الحقوق .وهذا االنتقال املفاجئ له أثر سلبي
عىل الصحة العقلية لليافعني الذين يجدون أنفسهم وحيدين دون
دعم ُيذكر يف واحدة من أكرث املراحل غموضاً وإخافة يف رحلة
هجرتهم .وثانياً ،لقد بدا جلياً قبل أي وقت مىض غياب الروابط
الفعالة الكافية بني ال َّالجئني املركزين عىل اململكة املتحدة وقطاع
دعم اللجوء والقطاع اإلمنايئ الدويل .وهذا يعني أن غالبية الكوادر
التي تبقى يف اململكة املتحدة عىل تواصل مع العائدين اليافعني
يفتقرون إىل أدىن املعرفة الالزمة عن األوضاع والسياقات التي يجد
اليافعون أنفسهم فيها أو باملنظامت التي ميكنها أن تساعدهم.
ونتيجة لذلك ،ال يوجد إال قليل من الدعم املتاح للعائدين قرساً
فور مغادرتهم اململكة املتحدة بل إنهم ُيرتكون وحيدين متاماً
لحامية أنفسهم بأنفسهم.

الهجرة مجدداً :أكرث من نصف عدد األطفال الذين تعقبناهم يف
الدراسة سعوا إىل الهجرة مجدداً وغالباً ما كان ذلك من خالل
اللجوء إىل أساليب خطرة .ومتكن بعضهم من الوصول إىل اليونان واستجابة لتلك القضايا وللطلبات املتكررة التي قدمها اليافعون
العائدون إىل كابل ،أطلقنا يف شهر فرباير/شباط  2013برنامجاً
أو تركيا قبل إعادتهم قرساً إىل أفغانستان مجدداً.
3
ً
جديدا باسم «يافعون يف طور االنتقال» ويف هذا الربنامج ،نعتمد
عىل خربة كوادرنا يف االستجابة الدولية واإلمنائية/الطارئة وقطاعات
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دعم ال َّالجئني للتأكد من َّأن اليافعني املواجهني للتسفري لن يكونوا بطلبات لتمديد اإلذن التقديري بالبقاء عند بلوغهم سن السابعة
بعد اآلن مرتوكني عىل غري هدى .ونحن نعمل اآلن عىل مساعدتهم عرشة والنصف.
ليك يستكشفوا جميع الطرق املتحملة التي تسمح لهم بالبقاء
يف اململكة املتحدة وبتوفري شبكة األمان لدعمهم يف حالة انتهى كاثرين غالدويل cgladwell@refugeesupportnetwork.org
مديرة شبكة دعم ال َّالجئني
املطاف بهم بالعودة القرسية.
 www.refugeesupportnetwork.orgومستشارة لشؤون
كام أننا ندرك أيضاً رضورة توافر املعلومات األفضل واألكرث موثوقية التعليم يف حاالت الطوارئ والهجرة القرسية لدى رشكة جيغسو
حول ما يحدث للمرحلني قرساً من اليافعني .وقد التزمنا أن نعمل لالستشارات.
خالل السنوات القادمة عىل توثيق النتائج الحقيقية والدقيقة
 .1ليس االسم الحقيقي.
املتعلقة بجميع اليافعني الذين نعمل معهم ،مبا يف ذلك الدرجة  .2انظر Catherine Gladwell and Hannah Elwyn ‘Broken Futures: Young
التي يسعى بها اليافعون العائدون إىل الهجرة من جديد .ونأمل ’‘Afghans in the UK and on return to their country of origin
(مستقبالت ّ
محطمة :اليافعون األفغان يف اململكة املتحدة ووضعهم عند العودة إىل
أن تساهم تلك املعلومات يف بناء عدد حيوي من األدلة والبينات
بلداهم األصلية)
لتحسني الفهم الجامعي للمخاطر والفرص الحقيقية التي يواجهها http://tinyurl.com/RSN-Broken-Futures-2012
اليافعون إذا ُأعيدوا إىل بالدهم فذلك سيساعد يف إثراء عملية www.refugeesupportnetwork.org/content/youth-on-the-move .3
صناعة القرارات و»تقرير املصلحة الفضىل» لليافعني املتقدمني

أوجه القصور يف تقديم املساعدة لليافعني األفغان ا ُمل ّرحلني
نسيم مجيدي

تخفق برامج مساعدة اليافعني األفغان ا ُمل ّرحلني إلعادة إدماجهم التدريبية قصرية فلم تتح الفرصة لتعلم املهارات الحقيقية أو
لدى عودتهم فش ًال ذريعاً .ولذا ،ينبغي توعيتهم أكرث مبا سيكون صقلها فلم تؤ ِّد إىل وظائف مدفوعة األجر ،ويف حني اختار %16
عليه حالهم عند عودتهم ألوطانهم وبأفضل الطرق عند لتنفيذ من املقا َبلني الحصول عىل املؤهالت مل يتمكنوا من االستمرار
تلك الربامج.
بالدفع بعد انقضاء األشهر الستة األوىل .أما بالنسبة ملرشوعات
انطالق األعامل فقد أخفق منها  %40خالل ستة أشهر.
منذ عام  ،2008دأبت الحكومة الربيطانية عىل ترحيل اليافعني
األفغان قرساً إىل أفغانستان من خالل صندوق العودة وإعادة ومن بني اليافعني الذين أعيدوا قرساً إىل أوطانهم وعقدت معهم
مرح ًال مقابالت يف عام  ،2008مل يبق سوى ثلثهم فقط يف أفغانستان
اإلدماج .وتشري املقابالت التي أجريت مع  50شخصاً َّ
يف عام  2008ثم يف عام  20111مجدداً إىل غياب الفهم الالزم يف عام  .2011أما اآلخرون ،فقد غادروا البالد؛ بعضهم يف غضون
لخلفيات أولئك اليافعني أو سياق الحياة يف أفغانستان والصدمات سنة والبعض اآلخر يف غضون سنتني إىل ثالث سنوات من تاريخ
االقتصادية والنفسية االجتامعية للعودة عىل اليافعني .وملا عودتهم .وهكذا مل تتمكن برامج إعادة االندماج من الحيلولة
كان التصميم والتخطيط للربنامج مل يراعي إدماج الخصائص دون الوقوع مجدداً يف حلقة الديون والهجرة ،وحتى يف أفضل
االجتامعية االقتصادية الواقعية لليافعني وخربة العودة (سواء األحوال مل تتمكن تلك الربامج إال من تأخري ميقات تلك الحلقة.
أكانت طوعية أم قرسية) فقد نتج عن ذلك ارتفاع كبري يف
2
معدالت الترسب ما قوض يف نهاية املطاف من أثر املساعدات التوصيات
تقليص الفجوة يف املهارات مبجرد العودة إىل أرض الوطن من
املقدمة للعائدين.
خالل منحهم رواتب ودعم لركوب املواصالت وتوفري الغذاء
وعىل وجه الخصوص ،مل تتناول برامج املساعدات سوى الحياة والسكن ملدة عام واحد إلعطائهم فرصة سنة واحدة عىل األقل
للم ّرحلني .وينخرط املستفيدون يف برنامج تدريبي بغرض للتدريب.
املادية ُ
الحصول عىل مؤهل أو عىل التدريب املهني أو لبدء نشاط
تجاري لكن دون مراعاة التحديات االجتامعية للعودة أما الحلول زيادة معدل املراقبة والرصد عىل الدورات التدريبية ا ُملقدمة
االقتصادية فقد كانت مؤقتة يف أحسن أحوالها .وكانت الدورات لضامن تحقيق الربامج األهداف التعليمية واملهنية املناسبة
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والفعالة ،بل وتخطي ذلك لتقديم الدعم املادي قصري األجل .نسيم مجيدي  nassim.majidi@samuelhall.orgمرشحة
ويتطلب ذلك استغالل الوقت لفهم طبيعة مهارات العائدين للحصول عىل درجة الدكتوراه يف معهد الدراسات السياسية
ومستويات تعليمهم واهتامماتهم الوظيفية ،وربطهم بسوق بباريس ،فرنسا ،ومديرة مكتب صموئيل هول لالستشارات
www.samuelhall.org
العمل املحيل من خالل استجابات مالمئة خاصة باليافعني.
إنشاء شبكة غري رسمية بني ا ُمل ّرحلني وبذلك يتشاركون خرباتهم عن
العودة والصعوبات التي يواجهونها .وقد تساعد فرص التشبيك
بني العائدين عىل إيجاد جو من التضامن وتوفري املعلومات فيام
بينهم الذي غالباً ما يفتقده اليافعون العائدون يف حياتهم.

 .1مجيدي ،ن“ .فهم العودة وعملية إعادة االندماج لألفغان العائدين من اململكة
املتحدة”
(‘Understanding the Return and Reintegration Process of Afghan returnees
from the UK’) http://tinyurl.com/Majidi-2009
املهجرون الحرضيون يف كابل
 .2صامويل هول ( 2013قيد النرش) اليافعون َّ
مهجر وعائد.
( ،)Urban displaced youth in Kabulدراسة مسيحة متثيلية أللفي يافع َّ

برامج املساعدة عىل العودة الطوعية

آن كوخ

يف السنوات األخــرة ،انترشت برامج «املساعدة عىل العودة (حالياً هيئة العمل من أجل الالجئني ،منظمة غري حكومية) ،تقع
الطوعية» أو «املساعدة عىل العودة الطوعية وإعادة اإلدماج» يف مهمة اإلرشاف الرئييس عىل إجراءات العودة بنوعيها تحت مظلة
جميع أرجاء أوروبا والعامل الصناعي الغريب؛ فقد ارتفع عددها من مؤسسية واحدة.
خمسة برامج يف عام  1995إىل  35برنامجاً يف عام  .2011و ُتيرس
تلك الربامج ،التي ُيدير غالبيتها املنظمة الدولية للهجرة ،عودة ومبقارنة برامج العودة الطوعية يف مختلف دول أوروبا ويف جميع
طالبي اللجوء املرفوضني (وحتى املهاجرين غري النظاميني أيضاً يف أرجاء العامل ،نجد أن اختيار اململكة املتحدة للنظام املؤسيس
بعض البلدان) إىل أوطانهم األصلية .وتوفر تلك الربامج عىل نحو يعكس فكراً تنموياً أوسع نطاقاً .ففي حني ُتدار برامج املساعدة
منوذجي رحالت عودة جوية وبداالت نقدية وأحياناً املساعدة عىل عىل العودة الطوعية وبرامج العودة القرسية يف الدول التي
إعادة اإلدماج إثر العودة إىل أرض الوطن يف بعض الحاالت ،وعادة وضعت برامج املساعدة عىل العودة الطوعية خالل السبعينات
ما تشتمل تلك الربامج أيضاً عىل حظر عودة مؤقت .و ُتتيح تلك أو الثامنينات (مثل :أملانيا وبلجيكا) من قبل إدارات حكومية
الربامج فرصة «العودة املنظمة» للمهاجرين املرفوضني بدالً من منفصلة ،متيل الدول التي وضعت برامج مامثلة يف اآلونة األخرية
استخدام آليات اإلكراه املبارش.
(مثل :كندا وأسرتاليا ومعظم بلدان أوروبا الرشقية) إىل إتباع
النموذج الربيطاين وإلقاء مسؤوليات اإلرشاف عىل برنامجي العودة
وعىل الرغم من أن برامج املساعدة عىل العودة الطوعية األفضل عىل كاهل السلطات املحلية نفسها.
عىل نحو جيل للرتحيل ،كان للمنظامت غري الحكومية واألكادمييني
عىل حد سواء تحفظات قدمياً عىل تلك الربامج من حيث تصنيفها قد ُيرحب املهاجرون الراغبون يف العودة إىل أوطانهم بخيار برنامج
ا ُملضلل وغياب مبدأ الطوعية الحقيقية بها .وتدرك املنظمة الدولية املساعدة عىل العودة الطوعية ،ولكن عندما ُتلوح يف األفق برامج
للهجرة أن العودة القرسية الحل البديل الوحيد لربنامج املساعدة العودة «القرسية» جنباً إىل جنب مع برامج العودة «الطوعية»،
عىل العودة الطوعية واملتاح لكثري من األف ـراد ،وتعرتف بعض يتقلص مفهوم الطوعية .ولذلك ،فالطريق الوحيد لتجنب النظر
الحكومات برصاحة بأن التهديد بالرتحيل يزيد معدالت املشاركة لربنامج املساعدة عىل العودة الطوعية عىل هذا النحو وإدراك
يف برامج املساعدة عىل العودة الطوعية.
فوائده املحافظة عىل انفصاله مؤسسياً عن هيئة العودة القرسية.
و ُتنصح الحكومات امللتزمة بحامية الالجئني من العودة القرسية
وضعت اململكة املتحدة أول برنامج للمساعدة عىل العودة مبراعاة ذلك عند وضع برامج جديدة للمساعدة عىل العودة
الطوعية يف عام  .1999وتقع حالياً مسؤولية «الرتحيالت القرسية» الطوعية.
و»الرتحيالت الطوعية» عىل عاتق إدارة شؤون العائدين يف وحدة
إنفاذ قوانني الهجرة التابعة لهيئة الحدود الربيطانية ،و ُيستخدم كال آن كوخ  koch@transnationalstudies.euمرشحة لنيل
الطريقني لزيادة العدد اإلجاميل للعائدين سنوياً .وعىل الرغم من درجة الدكتوراه يف كلية برلني العليا للدراسات العابرة للقوميات.
اضطالع فاعل آخر بتنفيذ برنامج املساعدة عىل العودة الطوعية
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ترحيل جنوب السودانيني من إرسائيل

لوري اليندرس

تتعارض حملة االعتقاالت العدائية التي تشنها إرسائيل عىل طالبي اللجوء من جنوب السودان مع مبدأ منع اإلعادة
القرسية واملعايري الدولية للعودة الكرمية.
يف  ،2012/6/17غادرت من تل أبيب طائرة عىل متنها  120مواطناً
من جنوب السودان باتجاه جوبا ،عاصمة جنوب السودان ،الدولة
الوليدة آنــذاك .وكانت تلك الرحلة األوىل التي أطلقت عليها
الحكومة اإلرسائيلية اسم «عملية العودة إىل الوطن» .وبعد أشهر
من ذلك ،تقررت ست رحالت جوية تحمل ما مجموعه 1038
1
سودانياً جنوبياً إىل جوبا.
تنظر إرسائيل إىل السودان عىل أنها دولة عدو ،وفور وصول
السودانيني ،مبن فيهم السودانيون الجنوبيون ،كانت إرسائيل
تطلق عليهم اسم “مواطنون معادون” إىل أن استقلت جنوب
السودان وأصبحت دولة .إال أ َّنه لغاية يونيو/حزيران  ،2012كانت
سياسة “عدم الرتحيل” هي املطبقة عىل السودانيني بغض النظر
عن املنطقة التي قدموا منها وبذلك ُسمح لهم باإلقامة املؤقتة يف
إرسائيل .ومع َّأن إقامتهم كانت قانونية ،مل ُتدرس طلبات لجوئهم
الفردية استناداً إىل اتفاقية الالجئني لعام  1951التي وقعت عليها
إرسائيل .ومن هنا ،رغم َّأن كثرياً من السودانيني الجنوبيني القادمني
إىل إرسائيل مسجلون لدى مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
ويحملون بطاقاتها الصادرة لهم من مرص ،مل تعرتف إرسائيل بهم
كالجئني ،ومل ُتق ُّر رسمياً أبداً بحاجتهم للحامية مبوجب اتفاقية
الالجئني.

الثاين أن يسجلوا أسامءهم «للعودة الطوعية» .أما الخيار الثالث
فهو االحتجاز .وبالنسبة لألشخاص املحتجزين حالياً فأمامهم
خياران :التسجيل للعودة الطوعية أو البقاء يف الحجز .وهذا يعني
َّأن أياً من «الخيارين» يخالف مفهوم العودة الطوعية .إضافة إىل
ذلك ،فق َد جميع السودانيون الجنوبيون صفتهم يف إرسائيل ،كام
فقدوا وظائفهم وأصبحوا عاجزين عن إيجاد عمل بديل .وهكذا،
دفع غموض االحتجاز والخوف منه كثرياً منهم للتسجيل «للعودة
الطوعية».

االعتقال واالحتجاز

بعد مرور يومني بالضبط من  2012/6/7عندما صدر اإلعالن
للسودانيني الجنوبيني مبنحهم مهلة أسبوع واحد للتسجيل للعودة
الطوعية ،اعتقلت رشطة الهجرة يف إيالت أحد عرش سودانياً جنوبياً
ومواطناً من السودان الشاميل أثناء توجههم للعمل .ويف اليوم
التايل ،اع ُت ِقل  105سودانيني جنوبيني معظمهم يف إيالت .ويف اليوم
الثالث ،اعتقلت الرشطة  73أفريقياً من طالبي اللجوء من غري
السودانيني الجنوبيني يف تل أبيب وإيالت ومدن أخرى .ويف األيام
الثالثة التالية ،اع ُت ِقل كثري من السودانيني الجنوبيني واحت ُِجزوا.
ونتيجة ذلك ،تفككت العائالت باحتجاز النساء واألطفال يف
سهارونيم وكتزيوت ،والرجال يف غيفون وهو معتقل يف غاية
الخطورة يتضمن قس ًام خاصاً لطالبي اللجوء .ومل يتضح ما إذا
سي َّحلون عىل الرحلة ذاتها أم ال .بل
كان أفراد األرسة الواحدة ُ
َّإن والدتني اشتكيتا من انتزاع السلطات البنيهام القارصين وعزال
عن بقية أفراد أرستيهام .وحتى الذين سجلوا أسامءهم للعودة
الطوعية قبل احتجازهم فلم ينجوا من االعتقال :ففي حني كانت
عنارص سلطة السكان والهجرة والحدود تصطحب بعضهم إىل
بيوتهم لحزم متعلقاتهم وحوائجهم ،مل تكن متنح ذلك الوقت
لغريهم .وفور وقوع الشخص رهن االحتجاز ،لن يتمكن من سحب
املال من حساباته املرصفية أو إغالقها بل سيعجز عن تحصيل
رواتبه النهائية وتعويضاته من املكان الذي عمل فيه لسنوات عدة.

ويف  ،2012/1/31نرشت سلطة السكان والهجرة والحدود “ندا ًء إىل
شعب جنوب السودان” ذكرت فيها “ما دام َّأن جنوب السودان
أصبحت اآلن دولة مستقلة ،فقد حان الوقت لكم أن تعودوا إىل
أوطانكم....ودولة إرسائيل ملتزمة مبساعدة من يرغب يف العودة
طوعاً يف املستقبل القريب ”.وتقرر تسليم كل عائد طوعي مبلغ
 1000يورو ،أما بالنسبة ملن ال يغادر إرسائيل طوعاً مع حلول
 2012/3/31فسوف يكون مصريه االعتقال والرتحيلُ 2 .وأعلن أيضاً
ِّ
املوظفني للسودانيني الجنوبيني
َّأن أصحاب العمل اإلرسائيليني
سح كثري من السودانيني
سوف يتعرضون للعقوبة .ونتيجة لذلكِّ ُ ،
الجنوبيني من أعاملهم مبارشة ما ترك جميع أفـراد الجاليات
السودانية الجنوبية تقريباً يف إيالت و ِعراد من غري وظيفة وزاد من
ً
عجزهم عن دفع أجور السكن وفواتري استخدام املنافع.
لقد كان الرتحيل “الطوعي” للسودانيني الجنوبيني جزءا من سياسة
أوسع نطاقاً تهدف إىل الردع والطرد يف آن واحد .ففي أغسطس/
و ُترك السودانيون الجنوبيون بثالثة خيارات .األول أن يتقدموا آب  ،2012بعد شهر من مغادرة الطائرة السابعة إرسائيل وعىل
رصح وزير الداخلية إييل ييشاي
بطلب للجوء دون أن يكون هناك فرصة مبعالجة طلباتهم ،والخيار متنها السودانيون الجنوبيونَّ ،
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ناشطون إرسائيليون يعرتضون حافلة عىل متنها الجئون سودانيون جنوبيون أثناء طريقها إىل مطار بن غوريون لرتحيلهم إىل جنوب السودان.

َّأن إرسائيل ابتدا ًء بـ  2012/10/15سوف تطبق نظام االحتجاز خطراً حقيقياً بالتعرض لالضطهاد أو دون االستقصاء عام إذا كان
الوضع يف جنوب السودان املستقلة حديثاً يو ّفر لهؤالء الناس مالذاً
الجامعي للسودانيني الجنوبيني.
آمناً .فالوضع السيايس الحايل يشري إىل َّأن املصلحة املحلية هي التي
يف األشهر التي تلت الرتحيالت ،أفادت تقارير نق ًال عن العائدين تقود أجندة صنع السياسات املتعلقة بطالبي اللجوء بدالً من أن
إىل جنوب السودان عن مزاعم َّ
بأن عدداً من األشخاص توفوا بعد يقودها االمتثال إىل املعايري الدولية.
َّ
عودتهم إىل جنوب السودان ،يف حني زعم آخرون أنهم احتُجزوا بعد
عودتهم وصودرت منهم متعلقاتهم .ومع َّأن تأكيد تلك التقارير لوري اليندرس  laurielijnders@gmail.comمتخصصة يف علم
3
أمر صعبَّ ،
فإن إرصارهم وتكرار مزاعمهم يشريان إىل رضورة إجراء اإلنسان وناشط حقوقية.
مزيد من التحقيق حول وضع العائدين .أما يف إرسائيل ،فقد لقيت
 .1تقدر املنظامت غري الحكومية والجهات الحكومية عدد السودانيني الجنوبيني ما بني
السياسات اإلرسائيلية «للعودة الطوعية» يف النص فاألول من عام  700و 3000شخص .أما ممثلو جالية السودانيني الجنوبيني فيقدرون الرقم بحوايل .1100
 2013انتقادا ً متزايداً .ويف فرباير/شباط  ،2013طالبت مفوضية  .2أودعت كثري من االستئنافات لكنَّ املحكمة يف نهاية املطاف أصدرت أحكامها يف
 2012/6/7ملصلحة السياسة وعىل ضوء ذلك ُمنح السودانيون الجنوبيون أسبوعاً واحداً
األمم املتحدة السامية لالجئني بتفسريات من دولة إرسائيل حول
للتسجيل للعودة الطوعية.
ً
سياسة الرتحيل التي انتهجتها خالفا ملبدأ منع اإلعادة القرسية ُ .3 .بني هذا البحث عىل عمل أجراه مركز إمناء الالجئني األفارقة www.ardc-israel.org
وجاء رد الحكومة عىل صورة «إجراء للعودة التطوعية لإلريترييني» ومنظمة الخط الساخن للعامل املهاجرين  www.hotline.org.ilيف تل أبيب باإلضافة إىل
الذي مبوجبه أعيد  14أريتريياً إىل إريترييا بعد أن سجلوا أسامءهم مقابالت مع مواطنني من جنوب السودان واملحامني ونشطاء حقوقيني يف إرسائيل وعائدين
إىل جنوب السودان .التقرير بالكامل موجود عىل الرابط التايل:
–تحت الضغط« -للعودة الطوعية» من االحتجاز .إذن ،ال ميكن  www.ardc-israel.org/sites/default/files/do_not_send_us.pdfبتمويل من
اعتبار العودة الطوعية عىل أ َّنها طوعية فع ً
ال إذا ما جرت يف مكان االتحاد األورويب والسفارة الهولندية يف إرسائيل .أجري البحث مبساهامت من يائيل أبريدام
االحتجاز وإذا كان طالب اللجوء يفتقر إىل حق الوصول إىل سياسة وسيغال روزين وأساف فايتسن وهادا سيارون-ميسغينا ومبساعدة من ماري كيناست وأنا
ماسليانسكايا وبني ولسون ودافيد جاكوبس.
عادلة للجوء ،وال ينبغي تطبيق تلك السياسة عىل وجه الخصوص
يف حالة بلدان ،مثل :أريترييا والسودان حيث يواجه العائدون
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الرصد ما بعد الرتحيل :ملاذا وكيف ومن يتواله؟

ليانا بوديشفا وفريديريكا فيتري

ُي ّثل رصد طالبي اللجوء املرفوضني يف مرحلة ما بعد الرتحيل أمراً مه ًام للحامية الف ّعالة.

ّ
تبين دراسـة أجرتهـا املفوضيـة األوروبيـة عـام َّ 2011أن معظـم ■ ■ينشروا النتائـج ويسـلطوا الضـوء على أي حالـة مـن حاالت
أعضـاء االتحـاد األورويب املشـاركني يف الدراسـة يرصـدون مراحل
إسـاءة املعاملـة إن ُوجدت
مـا قبـل الرتحيـل لكـن نسـبة مـن يرصـد مـا بعـد الرتحيـل ال
تتجـاوز  1 .%13وسـبب أهميـة الرصـد مـا بعـد الرتحيـل أنـه وأشـارت الدراسـة إىل َّأن  %61مـن الـدول األعضـاء املشـاركة يف
مي ّكـن مـن حامية األفراد وكشـف الثغـرات يف منظومـات اللجوء الدراسـة إمـا ُتطبـق نظامـاً أو تخطـط لتطبيـق نظـام مـا َّ
وأن
الوطنيـة .ويف املقابـل ،هنـاك دراسـة أخـرى بعنـوان «العـودة معظـم تلـك النُظـم «تحتـوي على عنـارص تضاهـي املعايير
اآلمنـة» ( )Safe Returnأجرتهـا املفوضيـة املسـتقلة للجـوء [التوصيـات املذكـورة آنفـاً]»
وهيئـة الحـدود الربيطانيـة عـام  ،2008تقـول“ :نحـن ال منـارس
الرصـد ولسـنا نشـطني يف رصـد األفـراد العائديـن بعـد ترحيلهم :لكـنَّ غيـاب آليـات ممنهجـة تدعمهـا الدولـة يف رصـد مـا بعـد
بـل نعتقـد َّأن الطريـق األمثـل لتجنـب سـوء املعاملـة تكمـن الرتحيـل ألقـى املسـؤولية على عاتـق منظمات املجتمـع املـدين
املرحلـة واملسـتقبلة على حـد سـواء ،منهـا مجموعـة
يف التأكـد مـن أننـا لـن نعيـد األفـراد الذيـن يواجهـون أخطـاراً يف الـدول ِّ
حقيقيـة ،وليـس مـن خالل إجـراء الرصـد عليهم بعـد عودتهم ”.دعـم املحتجزيـن يف كليـة الدراسـات الرشقيـة واإلفريقيـة،
ومـع ذلـك ،تشير البحـوث إىل َّأن ربع قـرارات رفض اللجـوء ُتر ُّد التـي تأسسـت عـام  2006بغـرض زيـارة املحتجزيـن ودعمهـم
2
بعـد الطعـن بهـا.
والحشـد لزيـادة الضغـط إلنهـاء اسـتخدام منهجيـة احتجـاز
3
املهاجريـن .ومـن أمثلـة األعمال التـي تتوالهـا تلـك املنظمـة
للرصـد مـا بعـد الرتحيـل القـدرة على تسـليط الضـوء على بهـدف املحافظـة على االتصـال مـع طالبـي اللجـوء املرحلين
النواحـي التـي ُرفـض ألجلهـا على سـبيل الخطـأ منـح اللجـوء قضيـة أحـد مراجعيهـا ممـن ُر ِّحلـوا على متن طائـرة عارضة من
ألشـخاص يواجهـون فعليـاً خوفـاً مبرراً مـن املالحقـة ثـم أعيدوا اململكـة املتحـدة إىل جنـوب رشق آسـيا .وكان ذلـك الشـخص
إىل البلاد التـي أتـوا منهـا .وإضافـة إىل ذلـك ،مبقـدور املحامين ينتمـي إىل أقليـة دينيـة وتعـرض إثـر ذلك إىل عـدة اعتداءات يف
اسـتخدام التقاريـر املنشـورة الخاصـة بانتهـاكات حقـوق بلـده فسـعى إىل اللجـوء يف اململكـة املتحدة التـي رفضت طلبه.
اإلنسـان بعـد الرتحيـل بوصفهـا أداة إستراتيجية يف التقـايض ويف ومبـا أنـه كان محتجـزاً ومل يحـظ مبـن يرتافـع عنـه ،مل يتمكن من
تثبيـت السـوابق القضائيـة ،وهـي أداة مفيـدة أيضـاً للناشـطني تقديـم اإلثباتـات الالزمـة املؤيـدة ملزاعمـه .وهكذاُ ،رفـض طلبه
وللمنظمات التـي تحشـد مجموعـات الضغـط بهـدف تحسين باللجـوء ثـم ُّرحـل مـن البلاد .وعندمـا وصـل إىل بلـده األًصلي،
إجـراءات اللجـوء .واألهـم مـن ذلـك َّأن املنظمات العاملـة يف تعـرض لالعتـداء مجـدداً وعـاش حيـاة مليئة بالرعـب من تعرض
البلـدان املسـتقبلة التـي ترصد وصـول طالبي اللجـوء املرفوضني عائلتـه لالعتـداء أيضـاً .فاضطـر إىل الهـرب مـن بلاده مجـدداً.
سـتكون ذات قـدرة أفضـل ليسـفي عرض املسـاعدة فحسـب بل
يف هـذا املثـال ،متكنـت مجموعـة دعـم املحتجزيـن مـن البقـاء
يف إنقـاذ حيـاة النـاس أيضـاً.
على اتصـال مـع ذلـك الشـخص لكـنَّ األمـر مل يكـن كذلـك
وبنـا ًء على التوصيـات التي اقرتحتها الدراسـة ،ينبغـي للراصدين دامئـ ًا مـع غريهـم .وبهـذا الصـدد ،يشرح لنـا الناطـق الرسـمي
باملرحلين ً
قائلا
للمجموعـة سـبب صعوبـة البقـاء على اتصـال
أن:
َّ
«لقـد صـودرت هواتـف [املرحلين] أثنـاء احتجازهـم أو مل يكـن
لديهـم رصيـد وال مـال إلجراء االتصال لدى عودتهـم .وكثري منهم
■ ■يلحظوا التفاعالت بني املسـؤولني والعائدين
ليسـوا مسـتعدين كفايـة لرتحيلهـم ألنهـم مل يتوقعـوا الرتحيـل
ً
ً
فضلا عـن ضيـاع األرقـام وعناويـن الربيـد اإللكتروين التي
أصلا
املرحلني
■ ■يتمكنـوا من التواصل مع َّ
كتبـت على عجـل يف مـزق مـن األوراق مـا يجعلنـا غير قادرين
على التواصـل معهـم مجـدداً وال سـبيل أمامنـا السـتعادة سـبل
■ ■يتحققـوا من ظروف االحتجاز وأماكن االنتظار
التواصـل معهـم».
■ ■يتحققـوا من ملفات العائدين
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وهنـاك كاثريـن رامـوس (منظمـة العدالـة أوالً) التـي سـافرت
إىل جمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة للتحقـق مما حـدث
لطالبـي اللجـوء املرفوضين ممـن ُر ِّحلـوا مـن اململكـة املتحـدة.
ويف تقريرهـا «عـودة غير مأمونـة :اإلعـادة القرسيـة لطالبـي
اللجـوء الكونغوليين» (Unsafe Return: Refoulement of
 )Congolese Asylum Seekersو َّثقـت تعـرض طالبـي اللجـوء
الكونغوليين لالعتقـال والتعذيـب أثنـاء عودتهـم .وغالبـاً ما كان
املرحلين يف خطر.
التقـدم لطلـب اللجـوء ذاتـه هـو الذي وضـع َّ
فقـد علـم أحـد األفـراد ،على سـبيل املثـال ،مـن ضابـط األمـن
أنهـم عليهـم اعتقالـه «مـن حيـث املبـدأ» ألنـه ذهـب إىل بلـد
آخـر وادعـى هنـاك «أ َّننـا ال نحترم حقـوق اإلنسـان هنـا [أي يف
4
جمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة]».

يجعـل التفاعـل مـع الحـدث صعبـاً على املنظمات يف البلـدان
املسـتقبلة .وإضافـة إىل ذلـك ،قد يؤدي مسـاعدة طالبـي اللجوء
املرفوضين واملرحلين يف البلـدان املسـتقبلة إىل ظهـور مخاطـر
أمنيـة على األعضـاء املحليين للشـبكة.

ومـع ذلـك ،قـد يكـون لألدلـة املجموعـة من خلال الرصـد قدرة
على إحـداث الفـرق والتغيير .فاملعلومـات املتعلقـة بإسـاءة مـا
بعـد الرتحيـل يف أريترييـا واملعلـن عنهـا يف تقريـر منظمـة العفو
الدوليـة لعـام  2009بعنـوان :أريرتيـاُ :يرسـلون إىل بالدهم حيث
االحتجـاز والتعذيـب (Eritrea: Sent Home to Detention
 )and Tortureسـاعدت يف تعليـق عمليـات الرتحيل إىل أريرتيا.
 7ويف وقـت أكثر حداثـة ،كان لتقريـر كاثريـن رامـوس أثـر يف
إطلاق بعثـة لتقصي الحقائـق يف خدمـات معلومـات الـدول
«عندمـا نصـل كنشاسـا ،تعتقلنـا الرشطـة وضبـاط الهجـرة .كنـا األصليـة يف هيئـة الحـدود الربيطانيـة كما اسـتخدم املحامـون
وقتهـا يف وضـع مـزر للغايـة بعـد رحلـة العـذاب الطويلـة تلـك .ذلـك التقريـر يف محاوالتهـم للحصـول على أوامـر قضائيـة ضـد
لقـد وضعونـا يف مـكان اسـتُخدم لالحتجـاز...مل يكـن باسـتطاعة الرتحيل.
األطفـال تحمـل ذلـك فتعرضـوا للجفـاف والصدمـة النفسـية»
ويعمـل مشروع حقـوق اإلنسـان يف مرحلـة مـا بعـد الرتحيل يف
(عائـد كونغـويل)
جامعـة بوسـطن يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة على تأسـيس
وهنـاك بعـض املنظمات يف البلـدان املسـتقبلة تسـعى لرصـد اتفاقيـة لحقـوق املرحلين التـي ستسـاهم يف حاميـة جميـع
وضـع طالبـي اللجـوء املرفوضين بعـد ترحيلهم .فمشروع قانون املرحلين مبـن فيهـم طالبـي اللجـوء املرفوضني 8 .ومـن الرضوري
الالجئين يف كامبـاال يسـتضيف برنامجـ ًا لتلقـي طالبـي اللجـوء توفير نظـام مسـتقل وممنهـج للرصـد لضامن حاميـة الالجئني يف
املرحلين ودعمهـم .ويف الكاميرون ،تسـعى منظمـة نظـام قضـايئ يعـاين مـن الثغـرات ونقـص يف الكـوادر والتمويـل.
املرفوضين َّ
«الحقـوق للجميـع» إىل توفير تلـك املسـاعدات لكنّهـا واجهـت ويف غضـون ذلـك ،يبقـى رصـد مـا بعـد الرتحيـل معتمـداً على
صعوبـات يف سـبيل ذلـك .فقد أشـار املتحدث الرسـمي باسـمهم األفـراد املخلصين ومنظمات املجتمـع املـدين الصغيرة.
املرحلين مـن املطـار
إىل َّأن املحـاوالت األربـع األخيرة يف نقـل َّ
قـد أخفقـت َّ
ألن السـلطات الكامريونيـة ببسـاطة أنكـرت وجـود ليانا بوديشفا وفريديريكا فيتري مديران مشاركان لشبكة
املرحلين على متن الرحلات التـي ذكرتهـا املنظمات يف البلدان رصد ما بعد الرتحيل وميكن االتصال بهام عىل العنوان التايل
5
failedasylumseekersdeportation@gmail.com
املرحلـة.
ِّ

شـبكة رصد ما بعد الرتحيل

تأسسـت شـبكة رصـد مـا بعـد الرتحيـل يف عـام  2012على
يـد برنامـج الجئـي فاهامـو بهـدف متكين املنظمات يف بلـدان
الرتحيـل واالسـتقبال مـن التواصـل بعضهـا مـع بعـض وتحسين
تبـادل املعلومـات وجمـع البيانـات حـول انتهـاكات حقـوق
6
اإلنسـان يف مرحلـة مـا بعـد الرتحيـل.

وقـد اسـتُخدمت الشـبكة مؤخـراً لتنبيـه مرشوع قانـون الالجئني
يف كامبـاال بشـأن املرحلين الواصلين إىل مطـار عنتيبـي لتمكين
كـوادر املشروع من الذهـاب إىل املطـار وأخذ املرحلين وتقديم
املشـورة القانونيـة والدعـم النفسي لهـم .لكـنّ املعلومـات
حـول الرتحيلات اآلنيـة غالبـاً مـا تصـل يف اللحظـة األخيرة مـا

 .1املديرية العامة للعدالة ،املفوضية األوروبية ،الحرية واألمن «دراسة مقارنة حول
املامرسات الفضىل يف مجال رصد العودة القرسية»
(‘Comparative Study on Best Practices in the Field of Forced Return
)’Monitoring
 ،نوفمرب/ترشين الثاين http://tinyurl.com/EC-forced-return-monitoring ،2011
 .2مجلس ال َّالجئني «بني املطرقة والسندان :املعضلة التي تواجه طالبي اللجوء املرفوضني»
(Between a rock and a hard place: the dilemma facing refused asylum
)’seekers
ديسمرب/كانون األول .2012
http://tinyurl.com/RC-2012-rock-and-hard-place
/http://soasdetaineesupport.wordpress.com .3
http://tinyurl.com/JusticeFirst-Ramos-Dec2011 .4
www.irinnews.org/Report/97637/New-network-monitors-deportee-abuses .5
www.refugeelegalaidinformation.org/post-deportation-monitoring-network .6
http://tinyurl.com/AI-2009-Eritrea .7
www.bc.edu/centers/humanrights/projects/deportation.html .8
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التحديات اإلنسانية والطبية أمام مساعدة الالجئني الجدد يف لبنان والعراق

كارولني أبو سعدة وميكائيال سريافيني

أظهرت التدفقات الكبرية واملستمرة لالجئني السوريني والفلسطينيني الوافدين عىل الدول املجاورة لسوريا محدودية
املامرسة اإلنسانية وأ َّنها متثل أيضاً تحديات جديدة للتدخالت الطبية واإلنسانية.
مــع اســتمرار األزمــة يف ســوريا ،تشــهد الحاجــات اإلنســانية
داخــل البــاد وخارجهــا تصاعــداً رسيعـاً .فمنــذ بدايــة األزمــة
يف شــهر مــارس/آذار  ،2011تأثــرت قــدرة املنظــات الدوليــة
عــى توفــر املســاعدات داخــل ســوريا وخضعــت إىل قيــود
كبــرة .ولذلــك ،ر َّكــزت معظــم الهيئــات الدوليــة اهتاممهــا
عــى وضــع الالجئــن الذيــن عــروا الحــدود إىل كل مــن
تركيــا ولبنــان واألردن والعــراق .وتقــ ِّدر مفوضيــة األمــم
املتحــدة الســامية لالجئــن إجــايل عــدد الالجئــن مبــن فيهــم
املوجوديــن يف مــر وغــر ذلــك مــن دول أخــرى مبليــوين
1
الجــئ ابتــدا ًء بأواخــر شــهر أغســطس/آب .2014
لقــد كان هنــاك أثــر كبــر للتدفــق الجامعــي لالجئــن
خــال العامــن املاضيــن عــى دول الجــوار ،لكــنَّ املجتمــع
الــدويل مل يعالــج ذلــك األثــر عــى نحــو مالئــم .فــا زالــت
معظــم األولويــات الحاليــة واملامرســات الخاصــة بتوفــر
الرعايــة الصحيــة يف بيئــات النــزاع ،لســوء الحــظ ،قامئــة
لعقــود منرصمــة كان ُينظــر للنــزاع فيهــا عــى أنــه مصاحــب
ملخيــات الالجئــن املكتظــة التــي تــؤوي فئــات مــن الشــباب
مــن البلــدان الناميــة .لكــنَّ األمــر غــر ذلــك ،فالحــروب
املعــارصة تندلــع يف بيئــات ذات مســتويات أعــى مــن الدخــل
يصاحبهــا مــؤرشات صحيــة أساســية أفضــل وعــادة مــا تكــون
مدتهــا مطولــة .وتغــر هــذه الحقائــق الرتكيبــة الســكانية
تغيــراً كبــراً وكذلــك تغــر الســات الرئيســية لألمــراض التــي
تصيــب الســكان املتأثريــن بالنــزاع.

شاميل العراق

خــال عــام  ،2012فــ َّر كثــر مــن األكــراد الســوريني إىل
العــراق املجــاور ،وخاصــة إىل إقليــم حكومــة كوردســتان.
ويف محافظــة دهــوك العراقيــة ،افتُتــح مخيــم دوميــز يف
أبريل/نيســان  2012وكذلــك افتتحــت الحكومــة املركزيــة
يف بغــداد مخيمــن آخريــن يف املنطقــة الجنوبيــة الغربيــة
للعــراق .وبعــد مثانيــة عــر شــهراً ،اتضــح ّأن املســاعدات
املقدمــة يف مخيــم دوميــز أقــل مــن املســتوى املقبــول ،فلــم
يكــن االســتثامر املطلــوب يف امليــاه واإلصحــاح كافيــاً ومل
يكــن هنــاك أي تخطيــط صحيــح وســليم ملختلــف مراحــل
املخيــم .أمــا فيــا يخــص حضــور املنظــات الدوليــة ،فهــو ال

يــكاد ُيذكــر .وهنــاك شــح كبــر يف رؤيــة متوســطة إىل بعيــدة
األمــد يف توقــع وصــول الالجئــن الجــدد إىل املخيــم .ويف
حــن أبــدت الســلطات الكرديــة يف البدايــة سياســة ترحيبيــه
باالجئــن ،مــا زال غيــاب دعــم املجتمــع الــدويل ســبب ٌا يف
دفعهــم إىل تقييــد املســاعدة بطــرق مختلفــة تضمنــت ،عــى
ســبيل املثــال ،إغــاق الحــدود يف مايو/أيــار  .2013ومــع َّأن
حكومــة إقليــم كوردســتان ســمحت لالجئــن بالوصــول إىل
الخدمــات العامــة ،دون مقابــل ،فقــد بــدأت هــذه الخدمــات
تشــح عــا كانــت عليــه يف الســابق.
ومــع انــدالع املناوشــات مؤخــراً رشقــي ســوريا ،أعــادت
ســلطة حكومــة كوردســتان العراقيــة فتــح الحــدود يف
 .2013/8/15وإثــر ذلــك ،تدفــق مــا يزيــد عــى 30000
شــخص إىل اإلقليــم خــال بضعــة أيــام .فامتــأ بذلــك مخيــم
كاوارغوســت يف أربيــل الــذي افتُتــح مؤخــراً ووصــل إىل
طاقتــه االســتيعابية القصــوى .ومــن املقــرر افتتــاح مخيمــن
آخريــن يف املنطقــة لكــنَّ أي ـاَ منهــا لــن تكــون لــه القــدرة
عــى اســتيعاب التدفقــات الجديــدة .ولــن يقدمــا أي يشء
لألغلبيــة الســاحقة لالجئــن املتناثريــن يف املناطــق الحرضيــة.

لبنان

دخلــت أفــواج الالجئــن لبنــان تباعــاً عــى عــدة مراحــل.
ففــي حــن كان عــدد الالجئــن الســوريني  20000الجــئ
يف شــهر مايو/أيــار  2012يف املناطــق الشــالية مــن لبنــان،
وصــل العــدد بدايــة شــهر أغســطس/آب  2013مــا يقــدر
بـــ  570000وفــق أرقــام مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية
لالجئــن أو  1.3مليــون وفقــاً ألرقــام لحكومــة اللبنانيــة.
وإضافــة إىل الالجئــن الفلســطينيني املســجلني يف لبنــان
قبــل الحــرب البالــغ عدهــم  425000الجــئ ،تقــدر األونــروا
َّأن  50000الجــئ فلســطيني إضــايف وصلــوا إىل لبنــان مــن
املخيــات الســورية منــذ بدايــة الحــرب .ومــن بــن 4.2
مليــون شــخص يقيــم يف لبنــان ،ميثــل الالجئــون يف لبنــان
اآلن حــوايل  %25مــن عــدد الســكان اإلجــايل .أمــا الحكومــة
اللبنانيــة التــي اتبعــت سياســة رســمية بعــدم التدخــل
باألزمــة الســورية ،فقــد تركــت حدودهــا مفتوحــة ورفضــت
إقامــة املخيــات إليــواء الالجئــن .ولذلــك ،تشــتت النــاس يف
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جميــع أنحــاء البــاد خاصــة يف املناطــق الفقــرة التــي تعــاين تعــود كثــر مــن معــدالت انتشــار األمــراض والوفيــات إىل
باألصــل مــن اســتنزاف شــديد جــداً للخدمــات مــا أدى إىل تــردي وضــع األمــراض املزمنــة الحاليــة (مثــل :أمــراض
تأثــر االســتجابة إىل حاجــات الالجئــن تأثــراً كبــراً جــداً .القلــب واألوعيــة الدمويــة ،وارتفــاع ضغــط الــدم ،والســكري،
والســل ،واإليــدز) .ففــي تلــك الحــاالت ،كان اســتمرار العــاج
املنظومات الصحية
أمــراً رضوريـاً .ومــن هنــا ،تفــرض تعقيــدات األمــراض املزمنــة
رغــم تد ُّمــر املستشــفيات يف ســوريا وتــرر الصناعــة وطــول أمدهــا رضورة انتهــاج اســراتيجية جديــدة ملواجهتهــا.
الدوائيــة فيهــا ،فقــد حظيــت ســوريا بأفضــل منظومــة
صحيــة يف املنطقــة قبــل األزمــة ولذلــك تختلــف الســات ميكــن القــول َّ
إن معظــم استشــارات الرعايــة الطبيــة
الرئيســية لألمــراض الوبائيــة التــي يعــاين منهــا الســكان األساســية ،التــي تقدمهــا منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف لبنــان
وكذلــك الحاجــات املرتبطــة بهــا اختالقــا كبــراً عــا يعــاين والعــراق منــذ أوائــل عــام  ،2012تتعلــق باألمــراض املزمنــة.
منــه َّ
اللجئــون يف بيئــات اللجــوء األخــرى املألوفــة لــدى ومــن هنــا ،ال يقــل اســتمرار العــاج أهميــة عــن الحصــول
َّ
الفاعلــن اإلنســانيني.
عليــه .لكــنَّ املقابــات التــي أجريــت مــع الالجئــن الســوريني
يف ســهل البقــاع وصيــدا يف لبنــان تشــر إىل ّأن أكــر مــن
ويف العــراق ،اســتُنزفت املنظومــة الصحيــة العراقيــة عــر نصــف املســتجيبني ( )%52قالــوا إ َّنهــم مل يكونــوا مقتدريــن
ســنوات مــن الحصــار تبعهــا احتــال قادتــه أمريــكا ثــم ماديــاً عــى بــذل تكاليــف عــاج األمــراض املزمنــة ،بينــا
حــرب أهليــة .أمــا يف لبنــان ،فتعتمــد املنظومــة الصحيــة أشــار الثلــث ( )%30إىل أنهــم اضطــروا إىل تعليــق العــاج
عــى القطــاع الخــاص مــا يجعــل الحصــول عــى الرعايــة نظــراً الرتفــاع التكاليــف .ويف العــراق ،يفــرض أن يكــون
الصحيــة أمــراً صعبــاً ملعظــم املســتضعفني .فعــى ســبيل العــاج مجانيـاً .أمــا عــى أرض الواقــع فاألمــر يختلــف حيــث
املثــال ،أجــرت منظمــة أطبــاء بــا حــدود دراســة مســحية ُيضطــر الالجئــون نظــراً النقطــاع التزويــد إىل رشاء أدويتهــم
وجــدت مــن خاللهــا أن قرابــة  %15مــن ال َّالجئــن املقا َبلــن مــن الصيدليــات الخاصــة.
مل يتكمنــوا مــن الحصــول عــى الخدمــات يف املستشــفيات
لعــدم قدرتهــم عــى دفــع الرســوم (مــع َّأن نســبة مشــاركتهم ومتثــل األمــراض املعرضــة للتفــي يف أي وقــت خطــراً عــى
يف التكاليــف تســاوي  %25يف حــن تغطــي املفوضيــة باقــي الســكان املتأثريــن بالنــزاع يف الــدول متوســطة الدخــل.
الرســوم) .وأفــاد  9مــن أصــل  10مقا َبلــن َّأن أســعار األدويــة فقــد عــاىن العــراق ،عــى ســبيل املثــال ،مــن انتشــار وبــاء
املوصوفــة كانــت العائــق األســايس لحصولهــم عــى العنايــة الحصبــة وتطلــب الســيطرة عليــه التطعيــم الجامعــي يف
الطبيــة 2 .أمــا اســتمرار تدفــق ال َّالجئــن فقــد مــارس ضغوطـاً مخيــم الالجئــن .وكذلــك يعــاين لبنــان مــن تفــي األمــراض
عــى كال املنظمتــن الصحيتــن .وتــؤدي الضغوطــات الكبــرة التــي ،وإن كانــت أقــل حــدة مــا عليــه الحــال يف العــراق،
تلــك إىل منــع البنــى الصحيــة مــن اســتقبال أعــداد أكــر مــن يصعــب الســيطرة عليهــا نتيجــة تشــتت تــو ُّزع الســكان
املــرىض .وتثــر هــذه الصعوبــات ،مــن جهتهــا ،حــاالت التوتــر الالجئــن .ووقــوع حــاالت انتشــار األمــراض املعديــة ،حتــى
بــن املجتمعــات املضيفــة والســكان ال َّالجئــن ،وهــو أمــر لــو كان أقــل مــا عليــه يف البيئــات األخــرى ،يبقــى أمــراً ال
يســتدعي املعالجــة بأقــى رسعــة وفعاليــة.
ميكــن تجاهلــه .وبالنظــر لهــذه الوقائــع ،ال بــد مــن تطويــر
االســتجابات الوقائيــة والعالجيــة وال بــد مــن عــدم حرصهــا
عبء األمراض عىل متوســطي الدخل
بالرعايــة الصحيــة األساســية بــل يجــب أن متتــد لتغطــي
ً
تختلــف صفــات ال َّالجئــن مــن دول متوســطي الدخــل مــن العــاج الثانــوي والثالثــي أيضــا دون مقابــل.
ناحيتــي الرتكيبــة الســكانية وعــبء األمــراض عــن صفــات
ال َّالجئــن التقليديــن الذيــن اعتــاد الفاعلــون اإلنســانيون التحديات الصحيــة يف البيئات املفتوحة واملخيامت
يف جميــع أرجــاء العــامل عــى العمــل معهــم .ويف املــايض ،مــن املســائل األساســية املثــرة لالهتــام العالقــة التــي
شــهدت أوضــاع التدفقــات الجامعيــة لالجئــن ارتفاعــاً تربــط تســجيل األشــخاص والوصــول إىل الخدمــات مبــا فيهــا
كبــراً يف معــدالت الوفيــات عندمــا تحتــد حــاالت الطــوارئ .الخدمــات الصحيــة  .3فقــد أشــار  %41مــن املقا َبلــن إىل أنهــم
وكانــت تلــك الوفيــات نتيجــة رئيســية لألوبئــة أو لــردي مل يكونــوا مســجلني ويعــود الســبب يف ذلــك بصــورة رئيســية
األوضــاع املرضيــة املعديــة وســوء التغذيــة الحــاد .لكــنَّ إىل افتقارهــم للمعلومــات حــول أيــن وكيــف ميكنهــم أن
الوضــع اليــوم يختلــف عــا كان عليــه يف الســابق ،حيــث يســجلوا أنفســهم أو لبعــد نقــاط التســجيل عنهــم أو بســبب

71

72

72

األزمة السورية

نرشة الهجرة القرسية 44
نوفمرب/ترشين الثاين 2013

التأخــرات التــي عانــوا منهــا يف مراكــز التســجيل أو ألنهــم
كانــوا خائفــن مــن عــدم حصولهــم عــى الوثائــق الرســمية
املناســبة مــا يجعلهــم يخافــون أيضـاً مــن إعادتهــم قـراً إىل
ســوريا.
ويف لبنــان ،يف ســهل البقــاع خاصــ ًة ،يعيــش َّ
اللجئــون يف
أماكــن مبعــرة ويجعــل ذلــك وصولهــم إىل املستشــفيات
أمــراً يف غايــة الصعوبــة .وإضافــة إىل ذلــك ،حتــى لــو أن
املفوضيــة تغطــي بعــض تكاليــف املستشــفيات لالجئــن،
فهــي ال تغطــي جميــع ال َّالجئــن .ويف نهايــة املطــاف ،يجــد
معظــم ال َّالجئــن أنفســهم مضطريــن لدفــع النقــود مــن
أجــل الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة الثانويــة والثالثيــة.

يالحــظ َّأن املنظومــة الصحيــة تســتقبل أعــداداً
الظاهــرَ ،
تفــوق طاقتهــا االســتيعابية .وكذلــك الحــال يف لبنــان حيــث
ال ميكــن التنبــؤ بتوزيــع املســاعدات عــى الالجئــن الســوريني
مــا يقــود إىل ارتفــاع التنافــس عــى املــوارد النــادرة .وينتــج
عــن هــذا التوزيــع غــر املتكافــئ تباين ـاً اقتصادي ـاً مــا يلبــث
أن يولِّــد مقتــا وكراهيــة تجــاه الالجئــن الســوريني .وتبقــى
الظــروف املعيشــية لالجئــن يف البيئــات املفتوحــة غــر
متناســبة ،فدفــع إيجــارات املنــازل متثــل عبئ ـاً إضافي ـاً عــى
املــوارد املاليــة لالجئــن ناهيــك عــن َّأن معظمهــم يعيشــون
يف دور إيــواء غــر مناســبة كاملــدارس واملســاجد واألبنيــة
املهدَّ مــة ،أمــا املســاعدات املقدمــة إىل الالجئــن الســوريني
فــا زالــت عمومــاً قــارصة عــن تلبيــة حاجاتهــم.

يعيــش معظــم ال َّالجئــن الســوريني حاليــاً يف البيئــات الخالصات

الحرضيــة وليــس يف املخيــات .وهــذا مــا ميثــل تحديــات
كبــرة جــداً عــى التدخــات الصحيــة .فوفقـاً ملفوضيــة األمــم
املتحــدة لالجئــن يعيــش  %65مــن الالجئــن باملنطقــة خــارج
املخيــات .ويف حــن يعيــش َّ
اللجئــون الســوريون يف لبنــان
يف مناطــق مبعــرة ضمــن أكــر مــن  1000بلديــة معظمهــا يف
األماكــن الحرضيــة الفقــرة ،يعيشــون يف العــراق يف املخيــات
واملــدن .وميثــل هــذا التنــوع يف مــكان اإلقامــة تحدي ـاً أمــام
التدخــات الطبيــة والصحيــة.

ويف املخيــم ،ميكــن تصميــم منظومــة شــاملة ومركزيــة لضــان
الحصــول عــى الخدمــات الصحيــة وقــد يكفــي لذلــك تقديــم
منظومــة بســيطة للرقابــة للتأكــد مــن التصــدي لألمــراض
الرئيســية التــي ميكــن أن تتفــى بــن النــاس .لكــنَّ ظهــور
تلــك االمــراض ،لســوء الحــظ ،يحــدث بــن ال َّالجئــن املشــتتني
يف لبنــان وهكــذا ال يتمكــن نظــام الرقابــة مــن التنبــؤ بتلــك
األمــراض خــال مــدة مبكــرة كافيــة .ويواجــه َّ
اللجئــون يف
البيئــات الحرضيــة عــى أي حــال تقطعــاً يف القــدرة عــى
الوصــول إىل الخدمــات الصحيــة نتيجــة الضغــوط الكبــرة
عــى املنظومــات العامــة يف البــاد املضيفــة لهــم التــي ال
تتمكــن مــن اســتيعاب ضغــوط مواطنيهــم أصــ ًا .وغالبــاً
مــا يعيــش الالجئــون الحرضيــون بصــورة غــر رســمية مــع
املواطنــن األصليــن .ومبــا َّأن كال الفئتــن مــن النــاس لديهــا
الحاجــات واالســتضعافات نفســها ويشــركان باملنظومــة
الصحيــة ضعيفــة املــوارد فذلــك ســيؤدي حتــ ً
ا إىل توليــد
اإلقصــاء وعــدم املســاواة يف تقديــم الخدمــات.
ويف العــراق ،يعيــش معظــم الالجئــن يف بيئــات حرضيــة.
ومــع َّأن العــاج الصحــي األســايس والثانــوي مجــاين يف

مل تتكمــن السياســات وال التدخــات الصحيــة مــن مســايرة
التغــرات العامليــة العميقــة يف بيئــات النِّــزاع .وليســت
األزمــة الســورية اســتثنا ًء لتلــك القاعــدة .وعــى الفاعلــن
اإلنســانيني أن يكيفــوا اســراتيجياتهم حســب الواقــع الــذي
يعيشــه َّ
اللجئــون اليــوم وحســب أعبــاء األمــراض الخاصــة.
وحيــث َّ
إن عــبء األمــراض انتقــل إىل األمــراض املزمنــة ،فهــذا
ً
يفــرض رضورة تقديــم التدخــات األكــر تعقيــدا التــي تضــع
يف االعتبــار مســألة اســتمرار الرعايــة الصحيــة .ومــع ذلــك،
مــا زالــت األمــراض التــي يحتمــل تفشــيها بــن النــاس أمــراً
قامئــاً مــا يتطلــب إقامــة منظومــات رقابيــة جيــدة ميكنهــا
التنبــؤ مبــا ســيحدث واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة.
ثــم هنــاك عوائــق أمــام الحصــول عــى الرعايــة الصحيــة
الثانويــة والثالثيــة ،مثل:تكلفــة الخدمــات وضيــق أوقــات
الــدوام وبعــد املســافات ،ويجــب وضعهــا يف االعتبــار
عنــد مســاعدة الالجئــن الســوريني .وهنــاك أيضــاً حاجــة
لدمــج منظــم لعــاج ميكــن تحمــل نفقاتــه لألمــراض غــر
الســارية .وعــاوة عــى ذلــك ،ينبغــي توفــر الرعايــة الكاملــة
والرسيعــة يف املستشــفيات لجميــع الالجئــن املســتضعفني
الذيــن يعانــون مــن الظــروف الصحيــة الحــادة.
وفيــا يخــص االجئــن الحرضيــن املشــتتني يف جميــع أنحــاء
كوردســتان العــراق ولبنــان ،فيواجهــون كثــراً مــن املصاعــب
يف الحصــول عــى املســاعدات ،وهــذا مــا يثــر أيض ـاً قضيــة
الكيفيــة األفضــل للتعامــل مــع حاجــات األشــخاص املهجريــن
يف البيئــات املفتوحــة.
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ويف أغســطس/آب  ،2013تحــدث املفــوض “ما أمثن يشء أحرضته معك من الديار؟”

كارولني أبو سعدة

caroline.abu-sada@geneva.msf.org

أحمد يحمل عكازه التي يقول إنه ال ميكنه بدونها الوصول إىل الحدود العراقية يف
رحلة تستغرق ساعتني مشياً( .مخيم دوميز يف إقليم كوردستان العراق)
[استُبدلت األسامء لغايات الحامية] مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /برايان سوكولa

الســامي لألمــم املتحــدة لالجئــن،
أنطونيــو غوتــراس ،عــن وجــود رضورة
ملحــة لتبنــي منهــج أكــر كرمــاً واتســاقاً
يف التعامــل مــع الســوريني الباحثــن
عــن املــاذ واللجــوء يف أوروبــا علــ ً
ا َّأن
أملانيــا والســويد اســتقبلتا ثلثــي الســوريني
الباحثــن عــن الحاميــة يف االتحــاد
األورويب .وباملثــل ،ال بــد مــن حشــد مزيــد
مــن الــدول ملســاعدة جــران ســوريا يف
تــويل العــبء عــن طريــق تقديــم خيــار
اللجــوء أو إعــادة التوطــن يف بلــد ثالثــة.
فقــد انكشــفت األزمــة الســورية عــى
فجــوة كبــرة بــن الحاجــة للمســاعدات
واالســتجابة الحقيقيــة لتلــك الحاجــة.
وهــذا النــوع مــن األزمــات بعيــدة األمــد
يتطلــب أيضـاً التخطيــط وااللتــزام بعيــدي
األمــد مــن املانحــن والــدول والهيئــات
الدوليــة .ويف حــن رحــب جــران ســوريا يف
معظــم األوقــات بال َّالجئــن واســتضافوهم
َّ
فــإن نقــص الدعــم الــازم
وأعانوهــم،
للســلطات املحليــة والبنــى ســوف يجعــل
التدفقــات الجامعيــة ســبباً يف إثــارة
الرفــض لــدى املجتمــع املضيــف عنــد بــدء
تجــاوز الطاقــات االســتيعابية املحليــة
واســتنزافها.

متارة أحرضت شهادتها العلمية ليك تكمل تعليمها (مخيم أديامان لالجئني ،تركيا)

رئيسة وحدة البحوث يف منظمة أطباء
بال حدود ،سويرسا ،وميكائيال سريافيني

micaela.serafini@geneva.msf.org

مسؤول للعمليات الصحية ،منظمة أطباء بال
حدود ،سويرسا www.msf.ch
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php .1
 .2دراسة مسحية أجرتها منظمة أطباء بال حدود يف ديسمرب/
كانون األول .2012
www.doctorswithoutborders.org/publications/
article.cfm?id=6627
 .3دراسات مسحية عشوائية عىل األرس يف صيدا ومخيم عني
الحلوة وسهل البقاع وطرابلس أجرتها منظمة أطباء بال حدود
يف مايو/أيار  2012وديسمرب/كانون األول  ،2012ويونيو/
حزيران .2013
عبد يحمل مفاتيح بيته يف دمشق .يقول ملصوره“ :عندما يشاء الله ،سوف أراك
يف هذا الوقت من العام القادم يف دمشق” (سهل البقاع ،لبنان)
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اإلخفاق يف التكيف :املساعدات يف األردن ولبنان

جون بينيت (مستشار مستقل)

كثري من هيئات املساعدات يف لبنان واألردن تجد أنفسها عالقة يف منوذج غري مالئم باملرة من مناذج املساعدة
وتعجز عن التخلص منها.
ـرح الكامل آلليات املساعدات عىل حالة
بعد أن انهار الـ ُ
الطوارئ األخرية يف العامل ،رسعان ما اتضح ضعف تسلحها مبا
املهجرين من البلدان متوسطة
يكفي للتصدي لحاجات السكان َّ
الدخل.

وهناك بعض األمثلة الواضحة عن منظامت عندها الحلول لكنها
تختلق املشكالت .ففي لبنان ،يتمثل العبء األكرب عىل السكان يف
ارتفاع إيجارات املنازل التي تزداد سوءاً بانخفاض فرص العمل.
ورغم انعدام األمن الغذايئ لالجئني عىل العموم ،يتلقى الالجئون
قسائم نقدية ( 27دوالراً أمريكياً شهرياً) من برنامج األغذية
العاملي ،لكنَّ تلك القسائم ال تغطي إال جزءاً صغرياً من حاجات
الغذاء الفعلية ألشخاص اعتادوا عىل إنفاق أكرث من ذلك بكثري يف
الشهر الواحد عىل الحاجات الرضورية .والقسائم الغذائية ،بدالً
من استخدامها عىل أ َّنها ُّ
تدخ ٌل إلنقاذ الحياة ،متثل واحدة من
“اسرتاتيجيات التكيف” التي قد يلجأ إليها الالجئون ،فال غرابة أن
يباع ما تصل نسبته إىل  %40من هذه القسائم بدالً من استبدالها
للحصول عىل املواد الغذائية .ويف هذه املرحلة من األزمة بالذات،
ال يتعلق استنزاف املوارد األرسية بأزمة يف الغذاء أو يف املواد
الغذائية .أما أن نسلم بقدرة القسيمة الغذائية الشهرية التي ال
تتعدى قيمتها اإلسمية  27دوالراً أمريكياً عىل تغطية النفقات فهذا
ال يس َّوغ تلك املخاطرة املكلفة التي تستنزف إدارتها املوارد املالية
والبرشية معاً.

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /صالح ملكاوي

ومع َّأن غالبية الالجئني يف األردن يقيمون يف املضافات أو يف
املساكن املؤجرة ،ميثل مخيم الزعرتي (أكرب مخيم لالجئني يف العامل)
أكرب جهة منظورة ُتعنى «بإدارة» الالجئني السوريني يف األردن .لكنَّ
ذلك املخيم يضم يف املقابل جميع األخطاء التي ميكن أن تلتصق
مبخيامت الالجئني ،فالحكومة األردنية متنع سكانه من الخروج
وتضع يدها عىل أوراقهم الثبوتية وتقيد حرية تنقلهم يف البالد ،أما
هيئات املساعدات فتتواطأ مع الحكومة الحتواء األزمة عن طريق
تقديم املعونات .وكال الطرفني يجدان ارتباكاً وحري ًة كلام تراشقت
عليهم حجارة السكان املحبطني يف املخيم .فتاريخ هذه املنطقة
حافل بالهجرة اإلقليمية ويرتبط الناس فيها بأوارص وطيدة تجعل
سكان املخيم املتمتعني مبستوى عام جيد من التعليم غري قادرين
عىل إبداء «االمتنان» لقاء جعلهم ينتظرون يف طوابري من أجل
الحصول عىل رغيف للخبز أو طرد غذايئ عالقني يف مكان تعصف
به األتربة والغبار عىل الحدود السورية-األردنية.
وملرتني يف الشهر الواحد عىل األقل ،يضطر الناس إىل االصطفاف
يف الطوابري للحصول عىل قسامئهم الغذائية
يف املستودعات أو يف مالعب كرة القدم يف
املركز الحرضية حيث ُتوزع عليهم حزمة من
«املواد غري الغذائية» (من مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني) والقسائم الغذائية
(من برنامج األغذية العاملي) والتربعات
العينية من دول الخليج العريب ومن األفراد.
وقد ُصممت عملية التسجيل بطريقة متنع
االحتيال ولــو أن ذلــك كــان عىل حساب
الوقت واملال .ثم يأخذ املستفيد القسيمة
الغذائية إىل أحد املتاجر املعتمدة الخاضعة
«لرصد» أحد موظفي هيئة املساعدة لضامن
عدم رصف القسيمة الغذائية إال عىل املواد
الغذائية بدالً من رصفها مث ًال عىل معجون
األسنان أو الشامبو أو الشوكوالتة .ويف حالة
مخالفة املتجر للقواعد أو تكرار مخالفته لها،
ُيعاقب بإلغاء اسمه من قامئة املتعاقد معهم

الجئون سوريون يقفون عىل طابور املواد اإلغاثية يف مخيم الزعرتي ،األردن.
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يف مرشوع تجاري ينظر إليه كثري من أصحاب املتاجر عىل أنه
مدر للربح.
وحت ًام ،استقطبت القسائم الغذائية الورقية قطاعاً اقتصادياً عىل
املستوى األصغر خاصاً بها .والعملية الحسابية بسيطة :فلو فرضنا
َّأن املستفيد باع القسيمة الغذائية لقاء  20دوالراً أمريكياً إىل
الوسطاء (وهم عادة خارج موقع التوزيع) ثم باعها الوسطاء إىل
صاحب املتجر بقيمة  23دوالراً أمريكياً ثم استبدل بها صاحب
املتجر القيمة اإلسمية لها وهي  27دوالراً أمريكياً فهذا يعني
أ َّنه لدينا تجارة رائجة وكبرية وتداوالً مالياً يقدر بعرشين مليون
دوالر أمرييك شهرياً .ومن هنا ،جاءت املساعي ملنع تلك الصفقات
املشبوهة بإحالل نظام البطاقة اإللكرتونية بدالً من القسائم
الغذائية الورقية بحيث تتضمن البطاقة مساهمة نسبية للمواد
غري الغذائية .ومع أننا ال نعرف كيف سيستهدف الوسطاء تلك
البطاقة الجديدة فنحن نعلم يقيناً أنهم سيفعلون ذلك.

الذين يخلون خيمهم عىل اعتبار أنهم مل يتوقعوا املكوث فيها ألكرث
من بعضة شهور قبل العودة إىل أوطانهم .أما أرس الطبقة املتوسطة
الذين وصلوا يف السيارات املريحة فرسعان ما يتبني لهم أنهم بدأوا
يستنزفون مدخراتهم برسعة ،ومن هنا يبدو التناقض الظاهري
عند قدوم أرسة يف سيارة فارهة كاملرسيديس لطلب طرد غذايئ
أو قسيمة غذائية.
من املؤكد أنه ال جدوى ُتنتظر من امليض يف االستفاضة بالحديث
عن التكاليف العالية للقسائم الغذائية والطرود الغذائية
واملعونات غري الغذائية والعوامل اللوجستية يف التوزيع يف بلد تكرث
فيه التموينيات الالزمة .أما األمر الواضح فهو التعامي املقصود
من جانب الجهات املانحة وهيئات املساعدات العالقة يف منظومة
منطية متكررة من مساعدات الالجئني .وإذا ما أزيلت الشكليات
غري الرضورية «لصناعة» املساعدات عىل أرض الواقع ،قد يتمكن
الالجئون السوريون من استالم ما ال يقل عن ضعفي املبالغ املالية
يف عملية بسيطة لتسليم املعونات النقدية.

ويف غضون ذلك ،تستعد األمم املتحدة إىل االنتقال من التوزيع
العام إىل التوزيع املستهدف بتحديد األرس «األكرث استضعافاً» .جون بينيت  Jon.Bennett@dsl.pipex.comمستشار مستقل
وهذا الهدف املنشود يكاد يتغري يومياً نتيجة ارتفاع عدد األشخاص

أبعاد العنف القائم عىل النوع االجتامعي املامرس ضد ال َّالجئني السوريني يف
لبنان
غيداء عناين

تشري تقييامت أثر األزمة السورية عىل ارتفاع مستويات العنف الجنيس والعنف القائم عىل النوع االجتامعي،
ويالحظ تزايد انتشار االغتصاب واالعتداء والعنف من جانب الرشيك الحميم والجنس من أجل البقاء .وأمام
الهيئات اإلنسانية حاجة ماسة للعمل معاً للتعامل مع ذلك التوجه.
يف أوقـات النِّـزاع ،يتأثـر الجميـع بالعنـف .لكـنَّ النسـاء والبنـات
على وجـه الخصـوص يتعرضـن ملخاطـر أكبر ألنـواع مختلفة من
العنـف ،منهـا :العنـف الجنسي والقائـم على النـوع االجتامعـي
نتيجـة غيـاب الحاميـة االجتامعيـة وعـدم القـدرة على الحصـول
على الخدمـات بأمـان .ويف حين هنـاك إقـرار كبير َّ
بـأن العنـف
الجنسي مي ِّثـل سلاحاً ُيسـتخدم يف الحـروب ،هنـاك منـاذج أخرى
للعنـف الـذي ُيرتكـب ضـد النسـاء خلال النزاعـات مبـا فيهـا
العنـف األرسي واالسـتغالل الجنسي والـزواج املبكـر.
يف أوائـل سـبتمرب/أيلول  ،2013قـ َّدرت مفوضيـة األمـم املتحـدة
السـامية لالجئين عـدد ال َّالجئين السـوريني يف لبنـان بقرابـة
املهجريـن يف ازديـدا.
 720003الجـئ والجئـة ومـا زالـت أعـداد َّ

وقـد أجـرت كثير مـن املنظمات املحليـة والدوليـة تقييمات
رسيعـة للوقـوف على فهـم أوضـح حـول جسـامة األزمـة وأثرها
هجريـن السـوريني يف لبنـان .ومـن املشـكالت التـي
على ا ُمل َّ
حددتهـا تلـك التقييمات :االكتظـاظ وعـدم كفايـة الحصـول عىل
الخدمـات الرئيسـية وارتفـاع أجـور السـكن والغـذاء واملنافسـة
على فـرص محـدودة للعمـل .وسـاعدت التقييمات أيضـاً يف
تحديـد النسـاء واألطفـال على أنهم مـن الفئات األكرث اسـتضعافاً
على أسـاس االنتماء إىل جنـس معين أو فئـة عمريـة مـا أو
بسـبب الوضـع االجتامعـي .وقـد سـلط ذلـك الضـوء بـدوره عىل
ارتفـاع مسـتويات العنـف الجنسي واملمارس على أسـاس النـوع
االجتامعـي بين ال َّالجئين ما يدعـو املنظامت اإلنسـانية إىل العمل
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حـاالً على تصميـم اسـتجابة مخصصـة للحـد مـن ذلك النـوع من أعـاق ضعـف التنسـيق وعـدم االمتثـال إىل املعايير الدوليـة
العنف.
للمسـاعدات اإلنسـانية قـدرة النسـاء والنبـات على الحصـول عىل
الخدمـات .ويعـد التمييـز وإسـاءة املعاملـة عائقان رئيسـيان أمام
وال يوجـد أي بيانـات كميـة تتعلـق بالعنـف املمارس ضد النسـاء ،الحصـول على الخدمـات.
املهجرات
ومـع ذلك ،يشير عـدد مـن النسـاء والبنـات السـوريات َّ
إىل أ َّنهـن تعرضـن ألشـكال العنـف ،خاصـة االغتصـاب .ويف تقييـم قـدرة النسـاء والبنـات للحصـول على املعلومـات حـول توافـر
رسيـع أجرتـه عـام  2012لجنـة اإلنقـاذ الدولية بالتعـاون مع مركز الخدمـات والدعـم محـدودة خاصـة حين يتعلـق املوضـوع
املـوارد للمسـاواة بين الجنسين ،قدّم املركـز تقيي ًام ملسـائل تعرض بالناجيـات مـن العنـف القائـم على النـوع االجتامعـي .وقـد
النسـاء والبنـات املتزايـد إىل العنـف القائـم عىل النـوع االجتامعي اتفـق املسـتجيبون للدراسـة بقـوة على َّأن هنـاك عـدد قليـل من
قبـل عبـور الحـدود وبعـد ذلـك يف املجتمعـات املضيفـة .وخلـص الخدمـات املتاحـة حاليـاً واملصممـة لتلبيـة حاجـات الناجيات من
ً
التقريـر إىل مـا ييل:
فضلا عـن عـدم إتاحتهـا
العنـف القائـم على النـوع االجتامعـي
1
لالجئين السـوريني.
حـددت مجموعات الرتكيز واملسـتجيبني الرئيسـيني عىل حد سـواء
االغتصـاب والعنـف الجنسي على أنهما الشـكل األكثر انتشـاراً يحـدث االسـتغالل الجنسي أو العمـل يف الجنس غير الرضايئ «من
أجـل البقـاء» عندمـا تقدم النسـاء والبنات الجنس لقـاء الطعام أو
للعنـف املمارس ضـد النسـاء والبنـات داخل سـوريا.
غيره مـن السـلع أو لقـاء املـال ليتمكنَّ من تسـديد أجور السـكن
حددت النسـاء البالغـات والفتيات املراهقـات العنف املامرس من خاصـة يف لبنـان« .وإذا ما أردت أي مسـاعدة أخـرى من املنظامت
الرشيـك الحميـم والـزواج املبكـر والجنـس مـن أجـل البقـاء على غير الحكوميـة األخرى..فعليـك أن ترسـل ابنتـك أو أختـك وأحياناً
أنهـم مـن أنـواع العنـف األخـرى التي تعرضـن لهام منـذ وصولهن عليـك أن ترسـل زوجتك...واضعـة مسـتحرضات التجميـل كاملـة
إىل لبنان .وأشـارت املشـاركات البالغات يف عدة مجموعات للرتكيز لكي تتمكـن مـن الحصـول على أي يشء...أعتقـد أنـك تفهـم مـا
إىل ارتفـاع العنـف املمارس مـن الرشيك الحميم منـذ وصولهن إىل أقـول( ».أحـد املشـاركني يف نقـاش مجموعـة الرتكيز).
لبنـان .أمـا املراهقـات فـأرشن إىل ارتفاع حاالت الـزواج املبكر التي
تأطـر معظمهـا ضمـن الجهـود التـي تبذلهـا العائلات «لحاميـة» ومـع َّأن زواج البنـات املبكـر كان مـن العادات الشـائعة يف سـوريا
بناتهـن مـن االغتصاب ولضمان «وجودهن تحت حاميـة الرجل» .قبـل بـدء ال ِّنزاع ،فقد أشـارت التقارير إىل ارتفاع ذلك كاستراتيجية
وحـددت مجموعـات الرتكيـز نوعـاً آخـر مـن العنـف الـذي واجـه مـن استراتيجيات مواكبـة الظـروف إمـا لحاميـة الشـابات أو
النسـاء والفتيات السـوريات وهو مامرسـة الجنس يف سـبيل البقاء لتخفيـف الضغـوط على املـوارد املاليـة األرسيـة.
الـذي ارتبـط بحاجـة النسـاء والبنـات املاسـة للحصـول على املـال
أمـا الرجـال فيجعلهـم اللجـوء يشـعرون بانخفـاض احترام ذاتهـم
لتغطيـة تكاليف املعيشـة منـذ وصولهـن إىل لبنان.
وهـذا مـا يقودهـم يف بعـض األحيـان إىل طـرق سـلبية يف التعبير
يعيـش كثير من النسـاء والفتيات الواصالت مؤخراً يف مسـتوطنات عـن الصفـة الذكوريـة (املرجلـة) ،وهكـذا ارتفعـت وتيرة العنـف
ال َّالجئين املكتظـة وغير َّ
املنظمـة التـي ال تتوافر على أدىن درجات الواقـع عىل النسـاء واألطفال نتيجة شـعور بعـض الرجال باإلحباط
الخصوصيـة والسلامة خاصة بين الفئات السـكانية التي تعيش يف وإسـاءة اسـتخدام سـلطتهم داخـل البيـت« .مل أعـد أشـعر أننـي
رجـل حقيقـي بعـد ما حـدث يل ،وبكل رصاحـة ،مل أعد قـادراً عىل
األبنية العامـة املهجورة.
الترصف»....».عندمـا تطلـب زوجتـي أن أحضر بعـض الخرضوات
ال متيـل الناجيـات إىل اإلبلاغ عما يتعـرض منـه مـن عنـف جنيس أو اللحـم ِّ
لتحضر الطعـام أرضبهـا .إنهـا ال تعـرف ملـاذا أرضبها وال
قائـم على النـوع االجتامعـي ويخشين طلـب الدعـم خوفـاً مـن حتـى أنـا أعرف ملـاذا».
أن يجلبن «العـار» على أرسهـن .فاملـرأة هنـاك تتعـرض ملخاطـر
إضافيـة مـن عنـف بـدين وجنسي إن أبلغـت عـن تعرضهـا للعنف وخـارج البيـت ،هنـاك أمثلـة أيضـاً عـن النسـاء والفتيـات اللـوايت
القائـم على النـوع االجتامعـي بـل قـد تتعـرض للمـوت على يـد تعرضـن للمضايقـة البدنيـة واللفظية مبا فيهـا التحرش الجنيس ويف
عـدة أماكـن تخشى املـرأة على نفسـها مـن االختطـاف والرسقـة
أفـراد أرستهـا .ويتكـرر هـذا النمـط يف كثير مـن السـياقات.
واالعتـداءات .وعلى وجـه الخصـوصُ ،تسـتَهدف األرامـل والنسـاء
اللـوايت يعشـن وحيـدات .ويعمـد بعضهن إىل إخفـاء حقيقة مقتل
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أزواجهـن أو اختطافهـم بـل يتظاهـرون أمـام النـاس أنهـن يتلقين االستجابة
اتصـاالت هاتفيـة مـن أزواجهـن السـابقني ،وكل ذلـك سـعياً وراء
الحاميـة مـن تحـرش الذكـور بهن.

يف حين تغيـب املعلومات الالزمة حول مدى انتشـار العنف القائم
على النـوع االجتامعـي بين الرجـال واألوالد الذكـور وأثـر ذلـك
العنـف ،يؤكـد بحـث أعـده مركـز املـوارد للمسـاواة بني الجنسين
مؤخـراً بدعـم مـن منظمـة األمومـة والطفولـة (اليونيسـف) َّ 2أن
الرجـال واألوالد الذكـور عانـوا أيضـاً أو/و يحتمـل أن يعانـون مـن
العنـف القائـم عىل النـوع االجتامعي والعنـف الجنيس القائم عىل
النـوع االجتامعـي يف سـوريا أو يف املجتمعـات املضيفـة الجديـدة.
وأشـارت املقابلات التـي أجريـت مع الشـباب الذكـور واألوالد إىل
عـدم معرفتـه مبصطلـح «العنـف القائـم على النـوع االجتامعـي»
مـع َّأن جميعهـم تقريبـاً حـددوا أنـواع مختلفـة مـن ذلـك العنف
مبـا فيـه العنـف املنـزيل والتمييـز القائـم على النـوع االجتامعـي
كما يرونـه يف مجتمعاتهـم املضيفـة بعـد هربهـم مـن سـوريا،
وقالـوا إنهـم شـهدوا ذلـك العنـف أو كانـوا ناجين منـه يف حين
قـال  %10.8منهـم إنهم تعرضـوا لألذى/التحرش الجنيس يف األشـهر
الثالثـة املاضيـة لكنهـم مل يربطوا أشـكال العنف القائـم عىل النوع
االجتامعـي التـي تعرضـوا لهـا مـع صفتهـم كالجئين سـوريني و/أو
فلسطينيني-سـوريني .وهـذا يعنـي ّأن التمييـز والتفرقـة العنرصية
غ َّيبـت قدرتهـم على تحديـد العنـف على أنه مـن أشـكال العنف
القائـم على النـوع االجتامعي.

تعمـل عـدة منظمات محليـة ودولية على الحد من العنـف القائم
على النـوع االجتامعـي الواقـع على الالجئـات السـوريات بالرتكيـز
على برامـج الوقايـة والحاميـة وباسـتخدام املنهـج الشـمويل متعدد
القطاعـات .ويغطـي ذلـك املنهـج نطاقـاً مـن الخدمـات ،مثـل:
الخدمـات القانونيـة وتوفير املعلومـات ورفـع الوعـي والخدمـات
الصحيـة والنفسـية وغريها .لكنَّ تلك الخدمـات غري مركزية ومبعرثة
يف شـتى املناطـق وتختلـف الجهـات التـي تقدمهـا من مـكان آلخر،
ولذلـك ،ميثـل االضطـرار إىل الذهـاب إىل أمـكان مختلفـة للحصـول
على الخدمـات عائقـاً (إمـا ألسـباب ماديـة أو ثقافيـة) أمـام قـدرة
النـاس على الحصـول على الخدمـات التـي يرغبـون بها.

وهنـاك مبـادرات جديـدة ملعالجـة مشـكلة تبعثر نقـاط تقديـم
الخدمـات مـن خلال إقامة منظومـة واضحة لإلحـاالت بني مقدمي
الخدمـات لتسـهيل وصـول املسـتفيدين إليهـا .ومـن أمثلـة ذلـك
افتتـاح مركـز املـوارد للمسـاواة بني الجنسين بالتعاون مـع مفوضية
األمـم املتحـدة السـامية لالجئين واليونيسـف واملجلـس الدامنـاريك
لالجئين لثالثـة دور للرعايـة يف ثلاث مناطـق مختلفـة يف لبنـان
تشـهد تركيزات عالية للسـكان السـوريني فيهـا .وتقـدم دور الرعاية
تلـك مصـدراً ومكانـاً يضمـن رسيـة املعلومـات لالجئات السـوريات
وأطفالهـن ممـن نجين مـن العنـف القائـم على النـوع االجتامعي
أو املحتمـل تعرضهـن لخطـر ذلك العنف تعرضـاً كبيراً .وإضافة إىل
توفير اإلسـكان مدة  60يوماً ،توفر املراكز أيضـ ًا يف مكان واحد نظام
إدارة الحـاالت الفردية واستشـارة األزمات والدعـم النفيس والقانوين
وعندمـا سـؤل املقا َبلـون بالتحديد عـن أثـر األذى/التحرش الجنيس والرعايـة الطبيـة والرشعيـة واإلحـاالت لتوفري الخدمـات االجتامعية
عليهـم ،أجـاب الغالبيـة منهـم َّ
بـأن الـرد كان بالتجاهـل ومبحاولـة (الفـرص االقتصاديـة واإلقامـة يف دار الرعاية ملـدة طويلة والخدمات
َّ
نسـيان األمـر يف حين قـال بعضهـم إن الخطـأ خطأهـم يف حدوث الطبيـة الخ).
ذلـك .وإضافـة إىل ذلـك ،ذكـر قلـة منهـم ممـن أخبروا أحـداً آخر
عـن املوضـوع إ َّنـه مل يحدث أي يشء جـراء ذلك العنـف .فقد كان التوصيات
مـن الواضـح َّأن سـلوك الغالبيـة من الخاضعني للدراسـة املسـحية فيما يلي التوصيـات التـي توصلـت إليهـا دراسـتنا الحديثـة والتـي
قـد تغيروا تغيراً جذريـاً بسـبب تهجريهـم وبسـبب ما شـهدوه ما نرشناهـا مـع منظمـة أوكسـفام .تقيم الدراسـة أثـر األزمة السـورية
نتـج عنـه نـزاع مسـتمر داخلي ضمـن األرس .وعبروا عـن مشـاعر مـن وجهـة نظـر النـوع االجتامعـي وتنظـر يف مـدى شـيوع العنف
انعـدام األمـن والحـزن والشـك والغضـب والوحـدة بـل كانـوا يف القائـم على النـوع االجتامعـي وأثره:3
بعـض األحيـان عنيفين .ومل يكـن لديهم قـدرة كبرية على الوصول
■ ■زيادة عدد األماكن اآلمنة للنساء والرجال واألوالد والفتيات
إىل املـوارد والدعـم االجتامعـي الالزمني ملسـاعدتهم.
واليافعـون واألوالد على وجـه الخصـوص معرضون أيضـاَ إىل درجة ■ ■تنظيـم التوزيع الجامعي لرسـائل الحامية التوعوية عىل النسـاء
والرجال.
كبيرة للعاملـة القرسيـة واملبكـرة بسـبب النظـرة العامـة لهم منذ
طفولتهـم على أنهـم مصـدر لتوفير الدخـل للأرسة ،وهـذا األمـر
■ ■بنـاء قدرات مقدمـي الرعاية يف مجال الرعايـة العيادية للناجني
بحـد ذاتـه نـوع مـن العنف القائـم على النـوع االجتامعي.
مـن االعتـداء الجنسي إضافـة إىل مجـايل إدارة حـاالت العنـف
القائـم على النـوع االجتامعـي ورعايـة األطفـال الناجني.
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■ ■إجراء مراجعات السالمة املجتمعية إلجراء مزيد من التقييامت
للوضع األمني يف املناطق املعنية ،ووضع آليات الحامية
املجتمعية عىل أساس مراجعات منتظمة للسالمة يف املجتمعات
املحلية مبا يف ذلك دعم املجموعات النسوية وبرماج بناء قدرات توفري الجلسات التوعوية بشأن العنف القائم عىل النوع االجتامعي
النساء يف مجال الحامية.
الذي يؤثر عىل اليافعني الذكور ملوظفي منظامت املساعدات والبدء
بجلسات مجموعات الدعم لليافعني واألوالد.
■ ■تحسيس أصحاب املصلحة املجتمعيني والفاعلني املعنيني
بخطورة املشكلة وإرشاكهم يف قطاع األمن لغايات تأسيس تدابري غيداء عناين  ghida.anani@abaadmena.orgمؤسسة
ومديرة مركز املوارد للمساواة بني الجنسني ،بريوت ،لبنان،
أمنية مناسبة حساسة للنوع االجتامعي مبا فيها آليات الرقابة
www.abaadmena.org
عىل انتشار األسلحة الصغرية.
بُني هذا املقال أيضاً عىل تقريرين مذكورين يف الحاشيتني
■ ■العمل عىل ضامن حصول جميع الفاعلني املشاركني يف توفري السفليتني 1و .3االقتباس الواردة للمشاركني يف مجموعة الرتكيز
املساعدات عىل التدريب الالزم للمساواة بني الجنسني وإزالة مأخوذ من تقرير تغيري املواقف .Shifting Sands
العنف ضد املرأة واملعايري الدنيا األخالقية يف توفري املساعدات  .1انظر امللخص التنفيذي ،النساء والفتيات السوريات :الفرار من املوت ومواجهة مستمرة
وال بد أيضاً من السعي وراء تلبية املعايري التشغيلية املعيارية .للمخاطر واإلذالل
)،(Syrian Women & Girls: Fleeing death, facing ongoing threats and humiliation
وعىل الفاعلني جميعاً أن يتعقبوا بانتظام العنف الجنيس يف أثناء
لجنة اإلنقاذ الدولية ،أغسطس/آب .2012
النزاع وأن يبنوا قدراتهم يف مجال توثيق العنف القائم عىل النوع http://tinyurl.com/IRC-Lebanon-August2012
 .2تقييم أثر العنف القائم عىل النوع االجتامعي عىل اليافعني واألوالد بني ال َّالجئني
االجتامعي.
تقديم املساعدات وإعالم النساء والفتيات السوريات عن وجود
تلك اآلليات.

■ ■ضامن متسك جميع منظامت املساعدات مببدأ عدم التسامح
مع العنف واالستغالل الجنسيني ،وتأسيس آليات اإلبالغ عن تلك
الحوادث والترصف عند مالحظة تلك الحوادث واإلبالغ عنها.
■ ■تأسيس آليات موثوقة تحافظ عىل الرسية يف املعلومات لتعقب
حوادث االستغالل والتعنيف الجنسيني واإلبالغ عنهام أثناء

السوريني/الفلسطينيني يف لبنان
(Assessment of the Impact of GBV on Male Youth and Boys among Syrian
)and Syrian/Palestinian Refugees in Lebanon
مركز موارد-اليونيسف ،تقرير قادم يتوقع نرشه يف سبتمرب/أيلول 2013
 .3روىل املرصي ،كلري هاريف وروزا غاروود ،رمال متحركة :تغيري أدوار النوع االجتامعي بني
ال َّالجئني يف لبنان
)(Shifting Sands: Changing gender roles among refugees in Lebanon
مركز املوارد للمساواة بني الجنسني ومنظمة أوكسفام ،سبتمرب/أيلول 2013
http://tinyurl.com/Oxfam-ABAAD-ShiftingSands-ar

تقييم وقتي الستجابة مفوضية األمم املتحدة لالجئني إزاء حالة طوارئ الالجئني السوريني
يف وقت سابق من عام  ،2013بدأت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني بإجراء مراجعة وقتية الستجابتها ألوضاع الطوارئ بالرتكيز عىل
كل من األردن وسوريا ولبنان وشاميل العراق .و ُنرش التقرير يف يوليو/متوز وركز عىل القضايا التالية:
■■رضورة التصدي لوضع الالجئني يف السياقات الحرضية ويف املناطق خارج املخيامت ورضورة التأكيد يف الوقت نفسه عىل املخاطر املرتبطة
باالستجابات التقليدية للمخيامت.
■■هناك فجوة كبرية تزداد اتساعاً يف ترتيبات االستجابة لحاالت الطوارئ من ناحية دعم املجتمعات املحلية املضيفة.
■■ االستجابة لحاالت الطوارئ يف البلدان ذات الدخول املتوسطة مكلفة الثمن ومعقدة
■■ ظهور كثري من الفاعلني الجديد العاملني خارج إطار تنسيق األعامل اإلنسانية.
■■ ما زال النظام الدويل لحامية الالجئني فاع ًال حتى يف البلدان التي مل متتثل رسمياً للصكوك األساسية لقانون اللجوء الدويل.
انظر “من الغليان البطيء إىل درجة االنهيار :تقييم وقتي الستجابة مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني لحالة طوارئ الالجئني السوريني”
(،)’From slow boil to breaking point: A real-time evaluation of UNHCR’s response to the Syrian refugee emergency
متاح باإلنجليزية عىل الرابط التايلhttp://tinyurl.com/UNHCR-SyriaRTE-2013 :
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جمعات السورية واستضعاف الالجئني الفلسطينيني
النزاع يف ا ُمل َّ
غافن ديفيد وايت

يف سوريا ،يجد الالجئون الفلسطينيون أنفسهم منجرفني مجدداً يف دائرة النزاع والتهجري التي ُتفاقم استضعافهم
و ُتعظم أهمية البحث عن حلول دامئة.
قبل اندالع النزاع ،كانت سوريا توفر لالجئني الفلسطينيني عموماً
أفضل أوضاع اللجوء مقارنة بالدول األخرى يف الرشق األوسط.
وطاملا متتع الفلسطينيون بالحريات نسبياً مبا يف ذلك التمتع
بالخدمات االجتامعية التي تقدمها الحكومة .ومع ذلك ،تعكس
مؤرشات التنمية هشاشة اجتامعية واقتصادية بالنظر إىل كثافة
السكان الكبرية يف سوريا.
ومن بني  12مخي ًام عتيقاً من مخيامت الالجئني الفلسطينيني يف

األصيل ،واالستفادة من آليات التعلم عن بعد ،والصفوف االفرتاضية
املتطورة عن طريق قناة تلفزيونية رقمية ،وإدماج الطالب الفارين
من سوريا ضمن النظام املدريس األوسع يف الدول املجاورة .ونتيجة
لإلغالق املؤقت لنحو  23مركزاً من مراكز الرعاية الصحية األولية
لقربهم من مناطق النزاع ،أنشأت األونروا مراكز رعاية صحية
جديدة ونقلت خدمات الرعاية الصحية إىل مناطق جديدة يقطنها
الالجئون الفلسطينيون ا ُملهّجرون.

سوريا الذين تدعمهم هيئة األونروا (هيئة األمم املتحدة إلغاثة مُهجرون مجدداً

ويف إطار استجابة األونروا ،تقدم الهيئة
املساعدات املالية والغذائية وغري
الغذائية واملــاء وخدمات اإلصحاح
والــخــدمــات الصحية والتعليمية
الطارئة واملــأوى والحامية لالجئني
الفلسطينيني ،وآليات السالمة واألمن
ملوظفي األونروا ،وأعامل التصليحات
يف حــاالت الطوارئ للبنية التحتية
القامئة .وسعياً لضامن استمرار تعليم
 67000طالب من املقيدين يف نظام
مدارس األونــروا يف سوريا ،خصصت
الهيئة مناطق تعليمية بديلة وآمنة
لهذا الغرض ،منها :االستخدام املؤقت
للمدارس الحكومية يف مدة دراسية
ثانية عقب انتهاء اليوم الــدرايس

وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدىن) ،دخلت سبعة
مخيامت ،كانت قامئة يف قلب العاصمة دمشق وحولها يف الجنوب
ويف شامل حلب ،دائرة النزاع .فقد تأذى عىل نحو مبارش الغالبية
العظمى من نحو  529000الجئ فلسطيني من املسجلني يف
الدولة جراء العنف املنترش يف البالد .ونتج عن االشتباكات املسلحة
واستخدام األسلحة الثقيلة داخل تلك
املخيامت وحولها عن أرضار بالغة
يف املنازل واملــدارس ومراكز الرعاية
الصحية والبنية التحتية اإلدارية ولقي
كثري من الالجئني الفلسطينيني ومثانية
من موظفي األونروا حتفهم.

هُ ِّجـر الالجئـون الفلسـطينيون كثيراً يف سـوريا .فمـن بين أسـوأ
األحـداث التـي شـهدوها يف أواخـر أبريل/نيسـان  2013يف مخيـم
عين التـل يف حلـب التهجري القسري لجميـع قاطني املخيـم البالغ
عددهـم  6000فلسـطينياً يف يـوم واحـد فقـط عقـب أشـهر مـن
االشـتباكات املسـلحة املتفرقة .أما سـاكنو مخيم الريموك يف جنوب

الجئون فلسطينيون نازحون داخلياً ،مخيم جرمانا ،محافظة دمشق ،مايو/أيار .2013
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دمشـق الذيـن بلـغ عددهـم نحـو  160000الجـئ ،فقـد تضـاءل
عددهـم إىل  30000الجـئ فقـط عقـب التهجير الجامعـي يف
ديسـمرب/كانون األول لعـام .2012
وهكـذا ،صـار نحو  235000الجئ فلسـطيني حاليـاً نازحني داخل
سـوريا .ومـن بينهـم قرابـة  18000الجئ ذهبوا للعيـش يف مخيم
آخـر مـن مخيمات الالجئني الفلسـطينيني األكثر أمناً حتـى وقتنا
الحـايل .ولكـن يف تلـك املخيمات ،مثلما هـو الحـال يف جميـع
أرجـاء العـامل ،فهيئـة األونـروا وغريهـا مـن املنظمات األخـرى،
مثـل :مفوضيـة األمـم املتحـدة السـامية لالجئين ،غري قـادرة عىل
توفير األمـن الشـخيص لالجئني يف املخيمات وتعتمد على الدولة
(والجهـات الفاعلـة األخـرى) يف ذلـك .أمـا مخيم حمـص يف قلب
سـوريا الـذي يبلـغ عـدد قاطنيـه األصليين نحـو  22000الجـئ
ويضـم حاليـاً  6500نـازح مـن الالجئين الفلسـطينيني ،الذيـن
قدمـوا مـن ريـف حلـب ودمشـق وحمـص ،فرسعـان مـا وقـع
فريسـة بين رضيس القتـال بني الحكومـة وقوات املعارضـة ما زاد
هجريـن
مـن احتامليـة النـزوح الجامعـي املسـتقبيل .ومـن بين ا ُمل ّ
خـارج الحـدود السـورية 93000 ،الجـئ فلسـطيني جـاءوا مـن
سـوريا وسـجلوا أسمائهم لدى هيئـة األونروا يف لبنـان ،وأكرث من
 45000الجـئ كانـوا يعتمـدون بصـورة مسـتمرة على الخدمـات
اإلنسـانية التـي تقدمهـا الهيئـة .يف حين وصـل نحـو  8500الجئ
إىل األردن .أضـف إىل ذلـك وصـول نحـو  1000الجـئ فلسـطيني
إىل غـزة عـن طريـق مصر ،بينام هربت أعـداد قليلـة بعيداً حتى
وصلـوا إىل ماليزيـا وإندونيسـيا وتايالنـد.

سـوري مـن الذيـن قدمـوا إىل البلاد مؤخـراً أيضـاً .وبعكـس
املواطنـون السـوريون ،ال يحـق لالجئين الفلسـطينيني القادمـون
ً
فضلا عـن أنهـم ال ميتلكـون أصلا
مـن سـوريا العمـل يف لبنـان
الخبرة التـي اكتسـبها العمال املهاجـرون لعقـود مثـل تلـك التي
يتمتـع بهـا املواطنـون السـوريون .وقـد انخـرط نحـو  %40مـن
الالجئين الفلسـطينيني يف سـوق العمـل بوصفهـم عمال غير
ً
فضلا عـن عـدم متتعهـم باملهـارات الخاصـة.
ماهريـن

أمـا يف األردن ،فقـد قلـص القـرار الحكومـي العـام الصـادر يف
يناير/كانـون الثـاين  2013بشـأن غلـق الحـدود األردنيـة أمـام
الفلسـطينيني الفاريـن مـن أحـداث العنـف يف سـوريا تدفـق
وصـول الالجئين إىل  8500فـرد فقـط .ويعيـش بضعـة آالف
مـن الفلسـطينيني حاليـاً يف مجتمعـات على املناطـق الحدوديـة
يف جنـوب سـوريا التـي مـازال النـزاع يشـتعل بهـا .وتعكـس
أوضاعهـم القانونيـة املقلقلـة هنـاك مـا يواجهونـه مـن صعوبات
تتعلـق باإلجـراءات املدنيـة ،مثـل :تسـجيل املواليـد ،والحصـول
على الخدمـات ،وعـدم قدرتهـم على إيجـاد عمـل ،ومجابهـة
استراتيجيات البقـاء مرتفعـة الخطـورة ،والعيش يف خطر مسـتمر
جـراء احتامليـة الرتحيـل القسري .ولـذا فمـن حـق الفلسـطينيني
الشـعور باملسـاواة يف املعاملـة وعـدم التمييـز يف تطبيـق القانون
الـدويل مبـا يف ذلـك حاميتهم مـن الرتحيـل القرسي .وعلى صعيد
آخـر ،تسـتمر األونـروا يف إرشاك أصحـاب املصلحـة الرئيسـيني
للتوسـط لـدى السـلطات بشـأن القضايـا الفرديـة ومناشـدة
الحكومـة ملنحهـم املعاملـة اإلنسـانية نفسـها التـي سـبق أن
منحتهـا مـن قبـل لالجئين اآلخرين والسماح لهم بدخـول األردن
لجئـت الغالبيـة العظمـى مـن الفلسـطينيني الذيـن غـادروا دون متييـز.
سـوريا إىل لبنـان ليعيشـوا يف واحـد مـن  12مخي ًام مـن مخيامت
الالجئين الفلسـطينيني القامئـة هنـاك .وقـد أسـفر اكتظـاظ خـوض الالجئين الفلسـطينيني تجربـة التهجير القسري تلـك
املخيمات وتهالـك بنيتهـا التحتيـة وسـوء الظـروف الصحيـة بهـا مجـدداً أمـر مـؤمل ُيعيـد تذكريهـم مبا عانـوه قدمياً ملـدة  65عاماً.
إىل تحملهـا والخدمـات بهـا أكثر مـن طاقتها يف حين يظل متويل ومـع أن تلـك املـدة أطـول أوضـاع التهجير زمنـاً على اإلطلاق،
األونـروا ضعيـف جـد ًا وال يقـوى على دعمهـا .وهكـذا ،ينخـرط ُيديـن اسـتضعاف الالجئين الفلسـطينيني يف دول الرشق األوسـط
الالجئـون الجـدد يف منافسـة للحصـول على مسـاكن محـدودة التـي تـزداد بهـا األوضـاع غير املسـتقرة املجتمع الـدويل أكرث من
وغير مناسـبة ،وهكـذا تجـد عائلات تصـل إىل عشرة أفـراد ذي قبـل ويضـع على كاهلـه عـبء ضمان رعايتهـم وحاميتهـم
يتشـاركون يف غرفـة واحـدة يتراوح إيجارهـا الشـهري مـا بين ويحملـه مسـؤولية الوصـول لحـل عـادل ودائـم ملعاناتهـم.
 400-200دوالر أمريكي .ومـع بدايـة العـام الـدرايس ،14-2013
التحـق  32213طالبـاً مـن أبنـاء الالجئين الفلسـطينيني املقيمـون غافن ديفيد وايت  g.white@unrwa.orgمسؤول العالقات
هنـاك بالتعليـم ،وكان مـن بينهـم أكثر مـن  5000طالـب إضـايف الخارجية واالتصاالت يف األونروا  .www.unrwa.orgجميع
اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتب وال تعكس بالرضورة
جـاؤوا مـن سـوريا.
وجهة النظر الرسمية ملنظامت األمم املتحدة ،مبا فيها األونروا.
ولـذا ،يجـد الالجئـون الفلسـطينيون الجـدد أنفسـهم غارقين يف أرقام الالجئني الفلسطينيني الواردة يف هذه املقالة صحيحة وفقاً
الصراع ليـس مـع الفلسـطينيني املقيمين هنـاك ً
أصلا فحسـب لتاريخ  1سبتمرب/أيلول .2013
على فـرص توليـد الدخـل املحـدودة ،ولكـن مـع  677000الجـئ
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مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف أوغندا :أفضل مام ُيذاع عنها من
أخبار
ويل جونز

تغمر مشاعر انعدام الثقة والخوف الالجئني الروانديني يف أوغندا .وعىل مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
معالجة شح املعلومات املتاحة فوراً بشأن انتهاء حالة اللجوء.

مخيم ناكيفايل لالجئني الواقع عىل حدود أوغندا مع رواندا من
أقدم مخيامت الالجئني يف إفريقيا .فقد تدفق الالجئون الروانديون
ألول مرة إىل ذلك املخيم يف أعقاب «ثورة الهوتو» يف عام 1957
ويضم هذا املخيم حالياً ما يناهز  60,000فرد من الالجئني
الروانديني والكونغوليني والصوماليني جنباً إىل جنب مع جنسيات
أخرى كثرية (حتى إن بعضهم وصف حياتهم يف ذلك املخيم وكأنهم
يعيشون فع ًال يف منظمة الوحدة األفريقية) .وليس ذلك إشارة
ملامرسات اضطهاد األقليات الذي اعتادت وسائل اإلعالم تداولها.
فمخيم ناكيفايل يتكون من مجموعة قرى تتمتع برثوة زراعية
وحيوانية تكفي إلطعام ساكنيه وتصدير الفائض أيضاً إىل مناطق
أخرى .ومع أن مخيم ناكيفايل يقع يف الخالء بعيداً عام سواه فهو
ليس معزوالً عن األنشطة الثقافية واالجتامعية واالقتصادية ،بل
يشتمل عىل أسواق وعدة دور سينام وكثرياً من الهواتف الذكية
التي تستفيد عىل نحو جيل من ميزة برج الهاتف املحمول القائم
يف وسط املخيم.

وقد أسفرت الثورات املتتابعة واملذابح املنظمة واإلبادة الجامعية
بطبيعة الحال يف عام  1994وما ترتب عليها عن تدفق موجات
متتالية من الروانديني إىل أوغندا .وبعد انتهاء أعامل اإلبادة
الجامعية واستعادة الجبهة الوطنية الرواندية مجدها ،عاد معظم
الروانديني الذين هاجروا قدميا إىل ديارهم ليجدوا أنفسهم ُيستبدل
بهم تدريجياً مجموعة من ضباط الجيش الغاضبني ونشطاء حقوق
اإلنسان والصحفيني الذين انتهكوا لوائح وسائل اإلعالم الجديدة
والذين انتهكوا ببساطة سياسات األرايض يف رواندا ما بعد اإلبادة
الجامعية حيث و َّلدت عودتهم نزاعات ضارية عدة عىل «من ميتلك
ماذا» ُوأجرب الخارسون يف تلك النزاعات عىل مغادرة أرايض البالد
عىل عجل.

انتهاء حالة اللجوء

ترص الحكومة الرواندية الحالية عىل أن رواندا املعارصة تنعم
بالسالم وأنه بإمكان الالجئني يف مخيم ناكيفايل العودة إىل أرض
الوطن إذا رغبوا يف ذلك وأن الخوف ال يسكن سوى صدور
الروانديني املجرمني الذين اقرتفوا أعامل اإلبادة الجامعية والذين
يتوجب عليهم العودة ملجابهة عدالة املحاكم .وزعمت مبا ال يدع
مجاالً للشك أن حكومة أوغندا ومفوضية األمم املتحدة السامية

لالجئني قد اتفقتا عىل مادة انتهاء حالة اللجوء التي تنص عموماً
عىل أنه يف حالة انتفاء األسباب الرئيسية ملنح الفرد صفة الجئ
«فال يحق لالجئ مطلقاً  ...االستمرار يف رفض التمتع بحامية وطنه
األصيل».

ولكنَّ الروانديون أنفسهم القابعون يف املخيامت رفضوا بشدة
اإلذعان لتلك املادة .فهم يرون أن الحكومة الرواندية مازالت
حكومة استبدادية ومتعصبة لآلراء املتناقضة وذلك من بني مساوئ
أخرى كثرية .ولذا ،فقد حاولوا إقناع الهيئات الدولية والحكومات
واملنظامت غري الحكومية وجميع املعنيني يف أفضل أوقات العقد
األخري برضورة عدم إجبارهم عىل العودة إىل أوطانهم .ويرون أنهم
يواجهون اآلن الرتحيل القرسي والعنف التعسفي واغتياالت بدون
محاكمة ورمبا أسوأ من ذلك.
وعندما قابلت أولئك الروانديني ،وضعت يدي عىل فجوة كبرية بني
ما أخربين به موظفو مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف
كمباال ومبارارا (العاصمة اإلقليمية) واملعتقدات الراسخة يف أذهان
هؤالء الالجئني الروانديني .فمن ناحية مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني ،فقد رشح يل موظفوها بصرب اإلجراءات التي تأخر
تنفيذها حتى ُأتيحت الفرصة لفرز الحاالت الفردية بغرض تجنب
األخطاء من خالل إتباع اإلجراءات األمنية وضامن عزوف حكومة
أوغندا عن االنخراط يف سلسلة من املواقف املحرجة سياسياً جراء
الرتحيالت القرسية .أما الروانديون يف املخيم فليس لديهم أدىن
فكرة عام فعلته مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني لنفعهم
أو لحاميتهم أو عن األساليب التي طرقتها لفعل ذلك بالرغم من
امتالك الالجئني لوسائل االتصال الحديثة ،مثل :الهواتف الذكية
وتيرس استخدام شبكة اإلنرتنت لديهم .ومن املثري للدهشة أنك
ستجد حول املخيم إعالنات كثرية تشجعك عىل استخدام الواقي
الذكري أو الناموسية ولكنّك لن تجد إعالنات الخدمة العامة
تتحدث كثرياً بشأن دفاع مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
عن سكان املخيم أو األعامل الحكومية الدولية التي تضطلع بها
املفوضية .وستجد خلف األسالك الشائكة والجدران الخرسانية
ُم َج َّمع تابع ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،ولكنَّك حتى
إذا متكنت من الدخول إليه ،فلن تجد ما ُيفيدك ألن املوظفني
الذين لديهم إجابات وافية يعملون إما يف كمباال أو مبارارا .فض ًال
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عن افتقاد املوقع اإللكرتوين الخاص مبفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني ألي معلومات بشأن الالجئني يف مخيم ناكيفايل.

عواقب الصمت

ينتج عام سبق أربع مشكالت .أوال ،مثل ذلك الفراغ األسود يف
املعلومات الذي تركته مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
خاوياً أرض خصبة لنرش الشائعات واملعلومات املضللة وتشويه
الحقائق .فعىل سبيل املثال ،تردد أمامي كثرياً يف لقاءايت أن مفوضية
األمم املتحدة السامية لالجئني حصلت عىل رشوة من حكومة
رواندا لتأخري إعادة توطني الالجئني املعرضني للخطر بغرض حامية
الدول أو مجرد عدم توطينهم مطلقاً .والجزء الصحيح يف تلك
الرواية أن إعادة توطني الالجئني الروانديني تستغرق وقتاً طوي ًال
ألن كثرياً من الدول تشرتط تأكيد املحكمة الجنائية الدولية لرواندا
يف أروشا (تأسست ملحاكمة املسؤولني عن أعامل اإلبادة الجامعية)
عىل أن الفرد الذي سوف ُيعاد توطينه ليس عىل قامئة املشتبه
بهم يف ارتكاب أعامل جنائية .ويحتاج ذلك طبعاً لبعض الوقت.
لكنَّ محاوالت أي رواندي يعيش يف املخيامت إليجاد سبباً واضحاً
ورسمياً يرشح ملاذا ُيعاد توطني جريانه الكونغوليني يف الغرب يف
الوقت الذي يبقى فيه قابعاً يف املخيم تذهب هبا ًء منثوراً .وعليه،
ُيأل ذلك الفراغ باجتامعات املؤامرة والخوف والشك واالرتياب.
ثانياً ،يرض ذلك الصمت من الناحية املادية مبصالح الالجئني الذين
يستحقون إعادة التوطني خارج أرايض أوغندا .ويف الوقت نفسه،
فاإلجراءات ،التي تشتمل عىل تحديد الفرد املعني بإعادة التوطني
والتأكد من صحة املعلومات ومساعدة األفراد أو العائالت عىل
إمتام اإلجراءات الغريبة عليهم الخاصة ببعض البلدان املعينة،
طويلة جدا ومرهقة .ومعظم املشاكل التي تنشأ أثناء تنفيذ
اإلج ـراءات ليست جديدة عىل الروانديني ،فهم يحرضون مراراً
وتكراراً مقابالت بوصفهم ضحايا الصدمات النفسية لريووا تفاصيل
اإلساءة التي جابهوها منذ أكرث من عقد من الزمان ويفاجئون
باستخدام السلطات أي تناقض يف الروايات لرفضهم ،وتلك من
بعض املشاكل القليلة الواضحة التي يواجهونها .ويف ظل انتفاء
جميع دواعي الثقة يف مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني،
اعتاد الالجئون الروانديون عىل حذف تفاصيل من رواياتهم يف تلك
املقابالت مع املفوضية ولكنهم ال ميانعون يف رسدها أثناء مقابالتهم
مع الحكومات التي ُيفرتض أنها سوف تستضيفهم .وهذا سبب
التفاوت بني املعلومات التي ترد يف مقابالت إعادة التوطني التي
ُتجريها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني وتلك التي ترد
الحقاً يف املقابالت مع الحكومات .ونتيجة لذلك ،تخفق السلطات
يف الفصل يف القضايا نتيجة التناقضات يف القصص التي رسدها
الالجئون.

ثالثاًُ ،يصعب ذلك األمور عىل مفوضية األمم املتحدة السامية
لالجئني نفسها .فمن الطبيعي أن تزداد كثرياً قدرة مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني عىل العمل بفاعلية ومساعدة من ترغب
يف مساعدتهم كلام استوعبت املجتمعات املحلية التي تؤدي بها
أنشطتها طبيعة عملها ووثقت بها ورغبت يف التعاون معها .وليس
غريباً أن يكون التواصل الخطوة األوىل عىل طريق تجاوز التفكري
يف اتجاهني والتفكري بدالً من ذلك يف مجموعة من املشاكل يتعاون
كل من مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني والالجئون يف إيجاد
حلول لها.
أخرياً ،يشء منطقي أن ُيولد حرمان الفرد من أبسط املعلومات
األساسية بشأن مصريه شعوراً عميقاً وقوياً باليأس والهجر
والتهميش .وقد حرر كثري من اللبقني واألذكياء خطابات وعرائض
وقدموا شهادات ملفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ومنظمة
العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان .ولكنهم مل يتلقوا رداً
من أي منهم مطلقاً .وهكذا ،غالباً ما يجتاح أولئك األفراد الشعور
بأنهم ليسوا أكرث من بضاعة برشية .فإطالع اإلفراد عىل ما سيؤول
إليه مستقبلهم يتجاوز مجرد املعرفة ،فتلك املعلومات ُتحيي
مشاعر الكرامة واالحرتام يف نفوسهم.

خطوات بسيطة لتحسني جسور التواصل

التخلص من اإلرث الكاوي من غياب الثقة الذي يغمر مشاعر
قاطني مخيم ناكيفايل أمر صعب ولكن بإمكان مفوضية األمم
املتحدة السامية لالجئني إجراء بضع خطوات بسيطة عىل الطريق
الصحيح تجاه تصحيح األوضاع.

ُيتاح لسكان مخيم ناكيفايل استخدام شبكة اإلنرتنت .فمن ميتلك
خدمات اإلنرتنت يف ذلك املخيم قادرون عىل طباعة مقاالت ملن
ال ميتلك تلك الخدمات .وميكن أن تطوف األخبار جميع أرجاء
املخيم كانتشار النار يف الهشيم .وتستطيع مفوضية األمم املتحدة
السامية لالجئني التغلب رسيعاً عىل كثري من أوجه القصور يف توفري
املعلومات لالجئي مخيم ناكيفايل إذا ما دعمت برنامجاً بسيطاً
وواضحاً ورسمياً لتوفري األخبار باللغات التي يتحدث بها من يعيش
يف املخيامت وإذا ما زودتهم باملعلومات األساسية بشأن التطورات
التي تعنيهم ولو عىل األقل باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية فام أسهل
انتشار الرتجمة بني أرجاء املخيم رسيعاً حتى إن مل تكن دقيقة يف
جميع األحوال .فعىل سبيل املثال ،عىل املفوضية أن تقدم إجابات
شافية عىل األسئلة التالية :ما هي إجراءات انتهاء حالة اللجوء؟
ومن املعفون منها؟ وإذا كانوا من املعفيني ،كيف لهم أن يتحققوا
من ذلك؟ وما هي حقوقهم يف أوغندا؟ ومع من يجب عليهم
التحدث بشأن ذلك؟ ويف حال شعروا بأنهم مجربون عىل الرتحيل
قرساً عىل نحو غري مرشوع ،فبمن عليهم أن يتصلوا؟
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ميتلك الالجئون أنفسهم وسائل اتصاالت كثرية .فعندهم محطات بعالقات ممتازة مع كثري من مجتمعات الالجئني املحلية وميكنها أن
إذاعية يف املخيامت أنشأها الالجئون وميتلكونها .وتستطيع مفوضية تكون مبنزلة قناة تزودهم باملعلومات من خالل كثري من املصادر
األمم املتحدة السامية لالجئني استخدام مثل تلك املخرجات لتعزيز اإلعالمية التي ميتلكها الالجئون فعلياً.
رسائلها داخل املخيامت.
ويل جونز  william.jones@qeh.ox.ac.ukمسؤول األبحاث يف
وأخ ـراَ ،تشتمل املخيامت فعلياً عىل كثري من البنى التحتية .مركز دراسات الالجئني.
وتتمتع املنظامت الرشيكة املحلية ،مثل :مرشوع قانون الالجئني،

إضاءات من االستجابة لالجئني يف الكامريون

آنجيال بيوتل

أصبح لالندماج بني الجئي أفريقيا الوسطى واملجتمعات املحلية يف الكامريون تأثريات تنموية بعيدة املدى يف
املنطقة والدولة ككل؛ وتقودنا هذه املالحظة إىل إعادة النظر يف أهمية أزمات الالجئني ذات النطاق الضيق التي
ال تحوز عىل القدر ذاته من االهتامم.

سوف نف ِّوت فرصة مهمة إذا ما تجاهلنا األوضاع األصغر حج ًام
واألقل بروزاً جغرافياً وسياسياً مثل تلك التي ظهرت رشقي الكامريون
منذ عام  .2005ورغم قلة اهتامم وسائل اإلعالم بهذا الوضع ،فهو
يقدم إضاءات مهمة حول كيفية إجراء االستجابات اإلنسانية اليوم
واملسؤوليات املتعلقة بجعلها أكرث فعال ّية .فاملنظامت اإلنسانية،
بدالً من إنشاء املخيامت الستيعاب تد ّفقات الالجئني ،تساعد
الالجئني يف االندماج يف مدن الكامريون .ويستقر األشخاص املنتمون
إىل قبائل بورورو وجبايا وسط جاليات تلك القبيلتني يف الكامريون
وذلك فراراً من العنف السائد يف جمهورية أفريقيا الوسطى .ولكثري

من الالجئني روابط ُأرسية قدمية مع الكامريونيني ،كام يشرتك
آخرون معهم باللغة والثقافة .ويرى العاملون يف املجال اإلنساين
تلك الروابط االجتامعية املشرتكة عام ًال أساسياً يكمن وراء نجاح
االندماج فيام بينهم.

تتمركز املساعدات التي ترمي لتلبية حاجات ال َّالجئني األكرث إلحاحاً
(توزيعات املواد الغذائية األساسية ومواد النظافة الشخصية واملياه
واإلصحاح والرعاية الصحية والتعليم) حول الزراعة :توزيع البذور
واألدوات الزراعية وتدريب مجتمعات الالجئني عىل تقنيات

مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /ف .نوي

أمادو حياتو كان يعمل يف مناجم املاس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية قبل أن يفر من بالده بسبب العنف .اآلن يعمل يف حقل
يتشارك به مع جمعية تعاونية تضم غريه من الالجئني يف الكامريون“ .البطاطا هي املاس الذي أبحث عنه اآلن!”
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التأطري .لكنَّ هذا الرتكيز عىل الزراعة يف ح ّد ذاته مي ِّثل أحد العيوب املهني بدءاً بكتابة السرية الذاتية ووصوالً إىل السفر اإلقليمي
املحتملة لنموذج االندماج يف مساعدة الالجئني وهو تضارب والدويل.
املصالح بني الالجئني ومجتمعاتهم املضيفة .فقد عاىن الكامريون عرب
تاريخ طويل من العداوة والنزاع بني املجتمعات الزراعية املقيمة وتبني املنظامت اإلنسانية غري الحكومية أيضاً رأس املال البرشي
واملجموعات الرعو ّية
املرتحلة ،وتنترش النزاعات حول حقوق مبا يتعدى حدودها .ويعمل كثري منها عن كثب مع ممثيل
ّ
استخدام األرايض يف تلك املناطق .وكان كثري من الالجئني يعملون الحكومات املحلية ملشاركتها باملعلومات عن نشاطات املنظمة
يف الرعي يف جمهورية أفريقيا الوسطى لكنهم اآلن يف الكامريون ضمن نطاق مسؤوليتها .وضمن سري العمل ،تد ِّرب تلك املنظامت
التغي مسؤويل الحكومات املحلية عىل األساليب التي سيدخلونها إىل
ُيطلب إليهم أن يكونوا مزارعني غري مرتحلني .و ُي َع ّد هذا ّ
يف أوضاع املعيشة واحتامل مشاركة الوافدين للمجتمعات املحلية املجتمعات املحلية (مثل:غسل اليدين أو صيانة اآلبار) يك يكون
الكامريونية يف األرايض الزراعية مصادر محتملة لنشوب النزاع الذي املسؤولون مهيئني ج ّيداً لتدعيم برامجهم بتلك األساليب .وعىل
يحتاج إىل املتابعة.
نحو مامثل ،عندما ترصف املنظمة ماالً لزعيم محيل تقليدي من
أجل املرشوعات املتعلقة باملجتمع ،فهي تد ِّربه ضمناً لتعزيز
وتحاول املنظامت غري الحكومية التوسط لحل تلك املشكلة من مهارات كيفية إدارة األموال لديه .وتتشارك املنظامت الدولية أيضاً
تحسباً
خالل التحدث إىل القادة املحليني يك يسمحوا لالجئني بالدخول مع املنظامت غري الحكومية لتطوير االستدامة يف برامجها ّ
إىل األرايض والزراعة فيها .لكنها وجدت ّأن الطريقة األكرث فعالية ملغادرة املنظامت الدولية غري الحكومية للمنطقة.
للحفاظ عىل عالقة تعاونية بني الالجئني واملجتمعات املضيفة
تكمن يف اشتامل الربامج اإلنسانية لتلك املجتمعات املضيفة.
فاملنطقة الرشقية يف الكامريون ،مث ًال ،معروف أنها «املقاطعة
ً
املنس ّية» نظراً لقلة مواردها ولقلة املساعدات اإلمنائية التي تلقتها واإلضــافــة إىل إفــادة املتلقني املستهدفني رصاحــة (الالجئون
مقارنة باألقاليم األخرى يف البالد .لكنَّ األغذية واآلبار واملراحيض واملجتمعات املضيفة)ُ ،تفيد املوارد الدولية املواطنني الكامريونيني
واملراكز الصحية التي توفرها املنظامت غري الحكومية لالجئني ضمن مستويات متعددة .ويف الوقت الذي نق ّيم فيه فعالية منهج
وللكامريونيني عىل ح ٍّد سواء تساعد يف حث املجتمعات املحلية دمج الالجئني يف املجتمعات املضيفة ،علينا أن نضع باالعتبار تلك
املهجرين من أفريقيا الوسطى.
التأثريات ذات النطاق األوسع والتي عاد ًة ما يكون االعرتاف بها
عىل االنفتاح عىل ّ
أقل من غريها.
يتبي إثبات فعالية تلك الجهود املبذولة لتسهيل
وميكن أن ّ
االندماج يف خيبة األمل التي عرب عنها الوفد املحيل لوزارة األمن وميكن أن يؤدي بنا النظر إىل األشكال املختلفة لألزمات إىل إعادة
الوطني .فموظفو األمن يشعرون أنه من الرضوري وجود متابعة تأطري أسئلتنا حول االستجابات املتعلقة باألزمات :ما املناهج التي
دقيقة ملعرفة من هو الالجئ ومن هو املواطن العادي يك يؤدّوا يتّبعها نظام الالجئني للتعامل مع األزمات ذات النطاق األصغر،
واجباتهم عىل أكمل وجه .ومع ذلك ،يواجه هؤالء املوظفون مثل :األزمة يف رشق الكامريون؟ وما الفرص املتاحة يف تلك األوضاع
صعوبة يف التفريق بني االثنني .لكنَّ ما يراه موظفو األمن عائقاً قد لوضع خططٍ ملساعدة الالجئني؟ وكيف لنا أن نفهم تأثريات خطط
يكون نجاحاً بالنسبة للمنظامت اإلنسانية :ذلك ّأن الجئي إفريقيا املساعدة خارج النطاق اإلنساين؟ فعند إثارة تلك التساؤالت
الوسطى أصبحوا مستقلني ومكتفني ذاتياً وأصبح من الصعب باإلضافة إىل وجهات نظ ٍر أخرى يصبح بإمكان قضية الكامريون
أن تساهم يف فهم العمل اإلنساين الحديث .ومن الجدير بنا أيضاً
التفريق بينهم وبني املجتمعات الكامريونية املضيفة.
النظر يف املناطق األخرى التي ميكن تطبيق ذلك النموذج فيها
بناء القدرات واإلمناء
بنجاح.
ً
مي ِّثل تدفق املوارد الدولية أيضا فرصة مهمة للكامريون يك تعزز
تنميتها الوطنية .فإضافةللمساهامت يف البنية التحتية ،هناك تخرجت آنجيال بيوتل  acbutel@gmail.comمن كلية
تأثريات أخرى ولو كان إدراكها أقل .وبينام ال ُي َع ّد بناء القدرات ماكاليسرت بعد دراستها لعلم اإلنسان ،وتعمل اآلن مساعدة يف
للمهنيني الكامريونيني ،عىل سبيل املثال ،من النتائج املخطط لها البحث املتعلق مبرشوع «املشاركة متعددة العقائد يف املجال
لالستجابة اإلنسانيةّ ،
توظف املنظامت غري الحكومية التي تعمل العام» يف جامعة مينيسوتا.
بفرص للتطوير
يف املنطقة الرشقية موظفني كامريونيني وتزودهم ٍ
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حرية التنقل لالجئني األفغان يف إيران
فارشيد فارزين وصافيناز جدايل

رغم املس ِّوغات القانونية ،أدت زيادة القيود املفروضة عىل حركة ال َّالجئني وعملهم يف إيران إىل آثار ضارة عىل
ال َّالجئني.
ُبعيد الثورة اإليرانية وظهور الجمهورية اإلسالمية عام  ،1979إيران ،فقد أدت يف الوقت نفسه إىل فرض قيود ال يستهان بها عىل
انتهجت الحكومة الجديدة منذ أيامها األوىل سياسية ترحيبية حرية تنقلهم وحركتهم.
بالالجئني األفغان .وهي سياسة متأصلة بالقيم واملبادئ الدينية
اإلسالمية 1 .ونتيجة لذلك ،عرب ماليني األفغان الحدود واستقروا يف انضمت إيران إىل اتفاقية شؤون ال َّالجئني لعام  1951لكنَّها تحفظت
شتى أنحاء إيران واستقروا فيها دون أي قيد أو رشط .بل متكن عىل أربع مواد منها املادة ( )26التي تسمح بحرية الحركة لالجئني.
َّ
اللجئون األفغان من االندماج بسهولة كبرية بسبب عاميل اللغة ومن هنا ،ال تعد إيران نفسها ملزمة بتطبيق أحكام تلك املادة التي
ً
والثقافة املشرتكتني .ثم نجحوا أيضا يف دخول سوق العمل املحيل يلزم القسم األخري منها الطرف املوقع عليها بأن يوفر حرية الحركة
ولو َّأن طبيعة األعامل التي وجدوها جعلت عدداً كبرياً منهم يعمل لالجئني رشيطة التقيد بأي لوائح واجبة التطبيق عىل األجانب يف
يف مناطق نائية تاركني عائالتهم يف املدن .ويف نهاية املطاف ،كان الظروف نفسها.
أولئك ال َّالجئون يتنقلون بني أماكن عملهم ومساكنهم كل يوم.
ومنذ إصدار بطاقات اإلقامة األوىل عام ُ ،2003سمح للالجئني
ومل يواجه األفغان أي صعوبة تذكر يف التنقل بحرية من موقع األفغان وغري األفغان بحرية الحركة ضمن اإلقليم املخصص لإلقامة.
آلخر إىل عام  2000عندما قررت الحكومة اإليرانية أن تنظم وضع لكنَّ تنقل ال َّالجئني بني األقاليم أصبح مقيداً برشط إعالم السلطات
ال َّالجئني األفغان وأطلقت باملشاركة مع مفوضية األمم املتحدة والحصول عىل ترصيح التنقل املس َّبق .ودون ذلك اإلجراء ،ال ُيسمح
السامية لالجئني خطة مشرتكة شاملة لتسجيل ال َّالجئني األفغان .لالجئني بالتنقل خارج إقليم اإلقامة املحدد تحت طائلة االعتقال
 2ثم تبع تلك الخطة املبدئية تدابري تكميلية أخرى مبا فيها إصدار واالحتجاز بل الرتحيل أيضاً حسب اقتناع السلطات .ومع َّأن طلب
بطاقات اإلقامة املؤقتة لالجئني األفغان .ومع َّأن بطاقات اإلقامة الحصول عىل الترصيح مل يكن مشكلة بحد ذاته بالنسبة لالجئني،
التي أصدرتها الحكومة اإليرانية نظمت وقوننت وضع األفغان يف

.مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني /م ه صالحيارة

فتيات الجئات أفغانيات يف مستوطنة تربتي-جام يف إيران
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فقد كانوا يواجهون املتاعب يف ذلك سواء أكان ذلك بسبب الروتني لألفغان وهم من بني الفئات األكرث فقراً وضعفاً يف املجتمع اإليراين
البريوقراطي أم بسبب الرسوم املالية لإلصدار.
فض ًال عن الصعوبة التي سيواجهونها يف البحث عن وظائف جديدة
يف بيتهم الجديدة.
والترصيح نفسه مطلوب للتنقل من أجل العمل فال ُيسمح أيضاً
للالجئني األفغان بالعمل إال ضمن املناطق املحددة يف مكان ولتخفيف األثر االقتصادي االجتامعي عىل نقل الالجئني ،ينبغي
إقامتهم .ويف بعض األحيان ،تكون أماكن اإلقامة محصورة ومقيدة النظر يف تطبيق التدابري التالية قبل االنتقال وأثناءه وبعده:
جداً لدرجة تجعل إيجاد العمل فيها لألفغاين أمـراً يف منتهى
الصعوبة .وعدا عن ذلك ،ال ُيسمح بتوظيف الالجئني األفغان إال يف ■ ■أن تكون أماكن االنتقال الجديدة قريبة من ناحية املسافة
مهن مقيدة ما يقلل من خيارات الوظائف املتاحة لهم.
وكذلك من نواحي البيئة االجتامعية والثقافية والبيئة إىل
األماكن السابقة التي كان َّ
اللجئون يعيشون فيها .فكلام
مناطق محظورة
كان مكان اإلقامة الجديد أقرب من هذه الناحية ،انخفضت
يف عام  ،2007أعلن مجلس األمن القومي األعىل يف إيران بعض
تكاليف النفل والتكاليف األخرى املصاحبة للنقل .فالتشابه
املناطق بل مدناً كاملة يف بعض املناطق عىل أنها مناطق يحظر عىل
الثقايف واالجتامعي والبيئي ميكن أن يسهل من عملية إدماج
َّ
األجانب دخولها مبن فيهم الالجئني .و ُبني ذلك القرار من الناحية
الالجئني يف منطقة اإلقامة الجديدة ما سيعود بالفائدة عىل كل
القانونية عىل املادة ( )13من قانون دخول األجانب وإقامتهم يف
من املجتمعات املضيفة وال َّالجئني.
إيران التي أتاحت للحكومة حق إعالن املناطق املحظورة العتبارات
“األمن القومي” أو “املصلحة العامة” أو “الصحة” .3ووقت تطبيق ■ ■نظراً الرتفاع تكلفة إعادة نقل ال َّالجئنيُ ،يح َّبذ أن تقوم
السياسة الجديدة ،كانت معظم املناطق املحظورة واقعة عىل
الحكومة مبشاركة املنظامت الدولية املساعدة لالجئني يف
الحدود لكنها مع مرور الوقت امتدت لتشتمل اليوم عىل أقاليم
االنتقال إما من خالل املساعدات املالية املبارشة أو بتوفري
ومدن كاملة يف شتى أنحاء البالد.
التسهيالت اللوجستية املناسبة.
ووفقاً لسياسة املناطق املحظورة ،يحظر عىل ال َّالجئني األفغان
اإلقامة يف املناطق املحظورة أو الذهاب إليها .وفور إصدار اإلعالن
ونرش قامئة املناطق املحظورة ،مينح َّ
اللجئون موعداً نهائياً ليقرروا
إما االنتقال إىل مناطق أخرى يف إيران تحدها الحكومة أو العودة
إىل أفغانستان .ويف حالة اختار الالجئ االنتقال ،سيستمر بالتمتع
ببعض الحقوق األساسية ،مثل :التعليم والعمل والرعاية الصحية
واإلسكان يف بيئة آمنة .لكنَّ االنتقال مع ذلك يصبح مشكلة
بالنسبة لالجئني األفغان ألنهم غالباً كانوا يعيشون يف مناطقهم
سنوات عدة أسسوا خاللها عالقاتهم االجتامعية والعاطفية
4
وشبكاتهم االقتصادية.
أما من مل يتمثل من ال َّالجئني لرشوط سياسة املناطق املحظورة فال
يسمح لهم بالحصول عىل بطاقات اإلقامة املؤقتة وهذا يعني أنهم
يصبحون أجانب غري رشعيي اإلقامة يف البالد .وإذا بقوا عىل هذه
الحالة ،يحق للرشطة أن تعتقلهم وترحلهم إىل أفغانستان.

اعتبارات إنسانية

رغم استناد تأسيس سياسة املناطق املحظورة وتنفيذها إىل أسس
قانونية ،فتثري مخاوف عدة من ناحية حقوق اإلنسان .ففي حني
ُينح َّ
اللجئون مدة معقولة للتحضري لالنتقال ،يبقى أثر ذلك
ً
َّ
االنتقال عليهم كبريا .وأهم يشء أن هذا االنتقال مكلف بالنسبة

■ ■ال ينبغي التقليل من أهمية إعادة االندماج يف املنطقة
الجديدة لإلقامة ،بل ُيح َّبذ أن تساعد املنظامت غري الحكومية
املحلية ال َّالجئني يف اإلسكان والتوظيف ويف توفري التعليم
املدريس ألطفال ال َّالجئني.
فارشيد فارزين  farzinfarshid@gmail.comوصافيناز جدايل
 Safinaz.jadali@gmail.comباحثان مستقالن وموظفان يف
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني يف إيران .جميع اآلراء
الواردة يف هذه املقالة ال تعرب بالرضورة عن وجهات النظر
الرسمية للمفوضية.
 .1انظر «اإلسالم وحقوق اإلنسان وقضايا اللجوء والنزوح» ،ملحق خاص من أعداد نرشة
الهجرة القرسيةhttp://www.fmreview.org/ar/human-rights ،
 .2بروس كيوبيك «وضع األفغان يف جمهورية إيران اإلسالمية بعد تسع سنوات من
اإلطاحة بنظام طالبان يف أفغانستان»
(The situation of Afghans in the Islamic Republic of Iran Nine Years After
)’the overthrow of the Taliban Regime in Afghanistan
 ،فرباير/شباط 2011
http://tinyurl.com/Koepke-Afghans-in-Iran-2011
 .3املجلس الرنويجي لالجئني-إيران «أمور تخص ال َّالجئني يف إيران»
) ، (Refugee matters in Iranاملجلد األول ،العدد األول ،يوليو/متوز 2012
www.nrc.no/arch/_img/9659994.pdf
 .4نرشة األمم املتحدة 6 ،يونيو/حزيران 2012
http://tinyurl.com/UNDispatch-Shuja-060612
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نبذ املجتمع املحيل لضحايا االعتداء الجنيس رضب من «الهجرة القرسية»

آي .جي .مورغن

عىل مسؤويل لجنة تقيص الحقائق يف برامج التعويضات التعامل مع طرد النساء من مجتمعاتهن املحلية يف أعقاب
تعرضهن لالعتداء الجنيس عىل أنه مبنزلة رضب من الهجرة القرسية.
منـذ منتصـف التسـعينيات ،صـار االغتصـاب وأشـكال مجتمعاتهـن املحليـة ،يصرن مبنزلـة تذكير بعجـز الرجال عن
االعتـداء الجنسي األخـرى يف جمهوريـة الكونغـو الدميقراطية حاميتهـن.
مـن أسـلحة الحـرب الشـائعة ومـن األفعـال املبتذلـة لغير
املحاربين .وغالبـ ًا مـا تتسـبب الوحشـية التـي تتسـم بها مثل وعـادة مـا تعيـش الناجيات مـن االعتداء الجنسي املطرودات
تلـك األفعـال يف قتـل ضحاياهـا أو إصابتهـن بإعاقـات بالغـة مـع «ذريتهـن مـن االغتصـاب» محرومـات مـن الدعـم
مـدى الحيـاة .وقـد ذهبـت دراسـة مسـحية أجرتهـا مبـادرة االجتامعـي واالقتصـادي مـن قبـل أزواجهـن و/أو عائالتهـن
هارفـارد اإلنسـانية على سـيدة تعرضـت لالعتـداء الجنيس يف و/أو مجتمعاتهـن ومـن أبسـط أساسـيات الرعايـة الصحية أو
جمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة إىل أن املجتمعـات املحليـة املهـارات املهنيـة أو حتـى التمتـع مبسـكن دائـم لإلقامـة فيه.
تطـرد نحـو سـيدة مـن بين خمسين ( )%6ممـن تعرضـن
لالعتـداء الجنسي يف أعقـاب ذلـك االعتـداء .إال أن  %34مـن هـل حقاً نبـذ املجتمع املحيل من التهجري القرسي؟
املطـرودات مل يسـتجنب لنبـذ مجتمعاتهـن املحليـة مـا ُيشير ع ّرفـت لجنـة تقيص الحقائـق واالسـتقبال واملصالحة يف تيمور
إىل احتامليـة ارتفـاع معـدل الرفـض املجتمعي عما جاءت به الرشقيـة التهجير القسري ببسـاطة على أنه «مغـادرة األفراد
1
تلـك الدراسـة املسـحية.
للمـكان الـذي يعيشـون فيـه تحـت أي شـكل مـن أشـكال
اإلكـراه أو لظنهـم أن الظروف التي يعيشـون فيهـا ُت ِّثل خطراً
ُينظـر إىل املـرأة ضحيـة االعتـداء الجنسي ،يف جمهوريـة عليهـم إذا ظلـوا بهـا» .أمـا لجنـة تقصى الحقائـق واملصالحـة
الكونغـو الدميقراطيـة ويف مناطـق أخرى كثيرة يف العامل ،عىل يف ليبرييـا فقـد ع َّرفتـه على أنه «تسـبب شـخص ظـامل برتحيل
أن العـدو قـد نجسـها وأمرضهـا ولوثهـا والسـيام إذا حملـت فـرد أو أكثر أو انتقالـه قسراً أو تهجيره ،دون وجـود أي
مـن املغتصـب ،وتـزداد احتامليـة طـرد املجتمعـات املحليـة مسـوغات يف القانـون الـدويل تجيـز ذلـك ،إىل دولـة أخرى أو
للنسـاء اللايت حملـن إثـر تعرضهـن لالغتصـاب بنحـو خمـس موقـع آخـر ،مـن خلال طـرده أو تعريضـه ألي فعـل قسري
مـرات أكثر مـن معـدل طـرد اللايت مل تحملـن نتيجـة ذلـك آخـر .ومـن هنـا يحـق لذلـك الفـرد أو ألولئـك األفـراد قانونياً
االعتـداء الجنسي .وصـار مألوفـاً أن ُتصـاب تلـك النسـاء التواجـد يف املنطقـة التـي أجبروا على الرحيـل أو االنتقـال
بإعاقـات جسـدية جـراء االغتصـاب الوحشي مـا يجعـل منهـا» .وهكـذاُ ،تجبر النسـاء اللايت تعرضن لالعتـداء الجنيس
اآلخـرون ينظـرون إليهـن عىل أنهـن «بضائع تالفـة» 2.وعليه ،يف رشق جمهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة ،على سـبيل املثـال،
ُتطـرد النسـاء أحيانـاً على يـد أزواجهـن و/أو عائالتهـن و /على مغـادرة مجتمعاتهـن املحليـة يف أعقـاب تعرضهن لذلك
أو مجتمعاتهـن املحليـة كإجـراء وقـايئ تجـاه األمـراض االعتـداء الجنسي أثنـاء وقـت النزاع ،وهـو أمر ُيفـرض عليهن
التـي ُوسـمن بهـا وألن قيمتهـن املجتمعيـة أو الزوجيـة قـد و ُيسـفر عـن ترحيلهـن مـن مجتمعاتهـن املحليـة .وإضافـة
اضمحلـت يف نظـر اآلخريـن.
إىل مـا سـبق ،مل تنـص لجـان تقصي الحقائـق على أي رشوط
هجر إليهـا ذلـك الفـرد بعيـداً
تتعلـق ببعـد املسـافة التـي سـ ُي ّ
هجـر» ،وعليه،
ومـن األمـور امل ّوثقـة أنـه حين ُيسـتخدم االغتصـاب بوصفـه عـن وطنـه األصلي حتـى ُيطلـق عليـه «فـرد ُم ّ
سلاحاً مـن أسـلحة الحـرب فلا ُيقصـد بـه أن يكـون جرميـة فـأي امـرأة تركـت مجتمعهـا املحلي أو حتـى ُطـردت للعيش
ويثـل جسـد املـرأة رمـزاً على حـدوده ينطبـق عليهـا التعريفـات الـواردة أعلاه .فـإذا
خاصـة ضـد فـرد محـدد بعينـهُ .
يفـرض الرجـال سـلطتهم عليـه ،وهكـذا «يـرى املغتصبـون مـا اسـتخدمت لجـان تقصي الحقائـق يف جمهوريـة الكونغـو
ً
أجسـاد النسـاء جـزءاً مـن غنائـم النـزاع وكأنهن بضائـع تالفة الدميقراطيـة أو يف أي دولـة أخـرى مسـتقب ًال تعريفـاً
مامثلا
أو ُمسـتوىل عليهـا وجـزءاً مـن األرايض املحتلـة» 3.ويف الوقـت «للتهجير القسري» ،يحق للنسـاء املطـرودات حينها الذهاب
نفسـه ،توصـم املـرأة بالخزي والعـار لعجزها عـن الدفاع عن إىل لجنـة تقصي الحقائـق وتقديـم أنفسـهن بوصفهـن ضحايا
طهارتها/عفتها/رشفهـا .فـإذا مـا بقـت ضحايـا االغتصـاب يف التهجير القسري .
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وال ينبغـي تعريـف نبـذ املجتمـع املحلي على أنـه رضب يف الحصـول على التعويضـات يف صـورة مسـكن أو اسـتعادة
مـن التهجير القسري إال ألربعـة أسـباب .أوال ،تخفـق آليـات ممتلكاتهـن وذلـك مبثابة خطـوة إيجابية عىل طريق مسـاواة
العدالـة االنتقاليـة ،مثـل :لجـان تقصي الحقائـق وسياسـات الجنـدر املجتمعيـة.
التعويضـات ،غالبـاً يف التمييـز بين تجـارب الرجـال والنسـاء
ً
املختلفـة بشـأن النـزاع ومراعاتهـا .فقـد شـهد التاريـخ تعامل وأخيرا ،يعكـس تفضيـل اإليـذاء الجسـدي على األنـواع
مثـل آليـات مـا بعد النـزاع تلك مـع التجارب اليوميـة للرجال األخـرى مـن اإلسـاءة قصـوراً يف مراعـاة تجـارب النسـاء أثنـاء
والتسـليم بهـا يف ظـروف النـزاع بوصفهـا التمثيلات الدقيقـة أوقـات النـزاع .فحتـى لجـان تقصي الحقائـق التـي سـعت
لتجـارب كل مـن الرجـال والنسـاء على حـد سـواء .وإن دل جاهـدة لالهتمام بقضايـا النسـاء والجنـدر وضعـت االعتداء
ذلـك عـن يشء فإنـه يـدل على أن النسـاء يف آخـر قامئـة مـن الجنسي عمومـاً على قـدم املسـاواة مـع أشـكال العنـف
ً
ُيسـتمع إىل شـكواهن وآخـر مـن يتلقـى تعويضـات بشـأن ما الجنسي األخـرى مـا ُيثـل جـزءاً
ضئيلا مـن الواقـع و ُيعـزز
تعرضـن لـه يف حياتهـن .وأي وسـيلة تسـعى لتحسين معالجة آليـات عـدم املسـاواة املجتمعيـة .ولذلـك ،فتعريـف الطـرد
تجـارب النسـاء واحتياجاتهـن أثنـاء مرحلـة التعويـض خطوة املجتمعـي جـراء التعـرض لالعتـداء الجنيس بوصفه شـك ًال من
إيجابيـة يف حـد ذاتهـا.
أشـكال التهجير القسري يف برامـج التعويضـات رضوري ليس
على املسـتوى الفـردي للمـرأة التـي ستسـتفيد مـن زيـادة
ثانيـاً ،يقـف االتجـاه املجتمعـي نفسـه الـذي يطـرد ضحايـا التعويضـات التـي سـوف تحصـل عليهـا فحسـب ولكـن على
االعتـداء عائقـاً أمـام النسـاء ليحـول بينهـن وبين إحـراز أي املسـتوى املجتمعـي عمومـاً.
تقـدم يف حياتهـن وبين مشـاركة تجاربهـن مـع لجنـة تقصي
الحقائـق أو لجنـة التعويضـات ،حتـى إن الوثائـق تظهـر أي .جي .مورغان  ajmorgen@gmail.comمرشحة لنيل درجة
قصـوراً واضحـاً يف اإلفـادات النسـائية بشـأن العنـف الجنسي الدكتوراه يف العالقات الدولية والدبلوماسية يف كلية الدراسات
الـذي يتعرضـن لـه .فامتلاك القـدرة على تسـجيل ضحايـا العليا األمريكية يف باريس ،ومنسقة الدفاع الدويل ألصدقاء األيتام
االعتـداء الجنسي اللايت طردتهـن مجتمعاتهن تحـت تصنيف (أوغندا).
«التهجير القسري» جنبـاً إىل جنـب مـع التصنيـف «االعتـداء
ً
الجنسي» أو تحتـه سـيزيد على نحـو ملحـوظ أعـداد النسـاء انظر أيضا العدد  36من نرشة الهجرة القرسية ،جمهورية
الراغبـات يف الذهـاب بوصفهـن شـهود أمـام لجنـة تقصي الكونغو الدميقراطية :املايض ،والحارض ،واملستقبل؟
الحقائـق والحصـول على التعويضـات التـي يسـتحققنها ،www.fmreview.org/ar/DRCongo .والعدد  27من نرشة
الهجرة القرسية ،العنف الجنيس :سالح الحرب وعقبة يف وجه
ثالثـاً ،قـد ُيزيـد ذلـك املصطلـح اإلضـايف واألكثر حياديـة مـن تحقيق السالمwww.fmreview.org/ar/sexualviolence ،
ناحيـة الجنـدر إمكانيـة حصـول الضحايـا مـن النسـاء على
 .1مبادرة هارفارد اإلنسانية .وصف العنف الجنيس يف جمهورية الكونغو الدميقراطية،
مزايـا التعويضـات وسـيزيد كذلـك مـن كميـة التعويضـات ومالمح العنف ،واستجابات املجتمع املحيل ،ودالالت ذلك بشأن حامية النساء .معهد
أو نوعهـا التـي يسـتحققنها .وقـد جـرت العـادة على ارتبـاط املجتمع املفتوح،
مزايـا التعويضـات بنوعيـة االنتهـاكات التـي عانـت منهـا http://tinyurl.com/HHI-SexualViolenceinDRC
 .2انظر جيسيكا كرياليس «ما وراء الصمت :العنف الجنيس يف رشق جمهورية الكونغو
الضحايـا؛ فعلى سـبيل املثـال ،يحصـل الضحايـا ،يف كثير الدميقراطية»
مـن األحيـان ،اللايت تعرضـن لالعتـداء الجنسي على العلاج ()Beyond the silence: sexual violence in eastern DRC
والرعايـة الصحيـة الجسـدية إضافـة إىل املنافـع النقديـة .يف نرشة الهجرة القرسية ،العدد ،www.fmreview.org/ar/sexualviolence ،36
واملقاالت األخرى الصادرة يف هذا العدد.
ونـادرا ً مـا متتلـك النسـاء ،يف كثير من الـدول املضيفـة للجان  .3إنرتبريس« ،نضال النساء لتحقيق العدالة :نقاش بشأن مواجهة العنف الجنيس يف النزاع
تقصي الحقائـق ،مثـل :سيراليون وتيمـور الرشقيـة ،سـندات املسلح»
ملكيـة قانونيـة للأرايض وأحيانـاً ال يسـمح لهـن بامتالكهـا (Women’s Struggles For Justice: A Roundtable on Confronting Sexual
ُ
Violence in Armed Conflict)،
مطلقـا مـا يحرمهـن مـن مزايـا اإلجـراءات الرسـمية إلعـادة فرباير/شباط ،2009
قسرا تركز http://tinyurl.com/InterPares-SVinArmedConflict
للم َّ
املمتلـكات .وألن التعويضـات املقدمـة ُ
هجريـن ً
على احتياجـات الضحايـا عمومـاً للحصـول على املسـكن
واسـتعادة ممتلكاتهـم ،فإضافـة النسـاء املطـرودات للقامئـة
هجريـن مـن شـأنه زيـادة فرصهـن
الطويلـة مـن الضحايـا ا ُمل َّ
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جائزة نانس لالجئ لعام  2013متنحها مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني إىل األخت أنجيليكا نامايكا

يف السابع عرش من سبتمرب/أيلول ،أعلنت مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني عن فوز األخت أنجيليكا نامايكا بجائزة نانس لالجئ
املهجرات شامل رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية.
لعام  .2013وأنجيليكا راهبة كونغولية تعمل مع النساء والبنات َّ
دفعت االعتداءات الوحشية مئات األالف من الناس إىل الفرار من مواطنهم يف حني تعرض مئات آخرون لالختطاف واإلساءة .وبالنسبة
لكثري من النساء والفتيات املستضعفات واملهجرات ،فقد توجت الصدمة التي عانني منها نبذ عائالتهن ومجتمعاتهن لهن عىل خلفية
ما تعرضن له .إزاء ذلك الواقع ،ك َّرست األخت أنجيليكا حياتها (وقد كانت مهجرة أيضاً) ملساعدة أولئك النسوة والفتيات عىل الحصول
عىل القبول مجدداً يف مجتمعاتهن وعىل أن يحققن االكتفاء الذايت .واملفوضية إذ تس ّمي أنجيليكا الفائزة بهذه الجائزة لعام  ،2013تقر
املهجرين.
بخدمتها املميزة لقضية َّ
العدد  48من نرشة الهجرة القرسية (املوعد املحدد للنرش نوفمرب/ترشين الثاين  )2014سوف يتضمن موضوعاً رئيسياً حول “املنظامت
القامئة عىل العقيدة واالستجابات للتَّهجري” وستعكس املقاالت املنشورة يف ذلك العدد نطاقاً واسعاً متنوعاً من الخيارات ووجهات النظر
حول النشاطات اإلنسانية املبنية عىل العقيدة أو التي تلهمها العقيدة مع الرتكيز عىل أوضاع التهجري القرسي .لالطالع عىل الدعوة
للمشاركة باملقاالت ،انقر هناwww.fmreview.org/ar/faith :

املساعدات النقدية والقسائم :أهام يشء جيد لحامية املستفيدين؟
ميشيل بريغ ،وحنة ماتينني ،وجينا باتوغاالن

شهد املجتمع اإلنساين الدويل نقلة من املنهج التقليدي املعتمد عىل توفري املساعدات العينية إىل استخدام النقد
والقسائم .ويف أوضاع التَّهجري ،ميكن للمساعدات النقدية والقسائم أن مت ِّثل منوذجاً يسهل الوصول إليه ويحافظ
عىل كرامة املستفيدين منه يف آن واحد.
يف أواخـر عـام  ،2011أجـرى برنامـج األغذيـة العاملـي مراجعـة الغذائيـة لـدى املسـتفيدين شـعوراً باحترام كرامتهـم أثنـاء
للدراسـات السـابقة بشـأن االنتقـال إىل نظـام الحـواالت النقدية تلقيهـم للمسـاعدات.
والقسـائم الغذائيـة ،وأجـرى مسـحاً محـدوداً عىل برامجـه بغية
حسـنت تعزيـز الكرامـة :يف أوضـاع التَّهجير ،يصبح األفـراد الذين اعتادوا
التحقـق مما إذا كانـت الحواالت النقدية والقسـائم قد ّ
ثـم سـابقاً على إعالة أنفسـهم وأهليهـم فجأة عالة عىل املسـاعدات
حاميـة املسـتفيدين أم أ َّنهـا مل تضر بهـم على أقـل تقديـرَّ .
صمـم برنامـج األغذية العاملـي ومفوضية األمم املتحدة السـامية وأعمال الخير .ويف حين َّأن إحسـاس هـؤالء األفـراد بالكرامـة ال
للالجئين دراسـة ميدانيـة غطـت عـدة بلـدان واشـتملت على ميكـن اسـتعادته برسعـة وال بالكامـل ،تقـدم النقـود والقسـائم
عـدد مـن السـيناريوهات (الحرضيـة ،والريفيـة ،ويف املخيمات الغذائيـة نوعـاً مـن الخيـار والسـيطرة على وضـع يشـعر فيـه
وغير املخيمات ،والطـوارئ والتنميـة) يف مثانيـة بلـدان .ويف كثير مـن النـاس أنهـم «ال ميلكـون شـيئا» .ومثـال ذلـك أحـد
خمسـة منها ،اسـتُخ ِدمت الحـواالت النقدية والقسـائم يف بيئات ال َّالجئين يف األردن الـذي قـال َّإن الحواالت املاليـة غري املرشوطة
التَّهجير (تشـاد واألردن واإلكـوادور وشمال دارفور وباكسـتان) .تقـدم لالجـئ «شـيئاً مـن الكرامـة» يف خضـم حياة صعبـة يخيم
عليهـا املجهـول .وكذلـك الحـال بالنسـبة للمسـتفيدين الذيـن
تطرقـت الدراسـة إىل الحاميـة املحتملـة وآثـار الجنـدر مـن استشـارهم الباحثـون يف السـودان واإلكـوادور ،فقـد فضلـوا
ناحيـة كرامـة املسـتفيدين ومتكينهـم ،وسلامتهم ،وإمكانيـة تأثر القسـائم (الغذائيـة وغير الغذائيـة) ألنها كانت متنحهـم الفرصة
وصولهـم للمسـاعدة ومـدى ذلـك التأثـر باإلضافـة إىل العالقـة يف االختيـار ولـو كان الخيـار محـدوداً .وباإلضافـة إىل ذلـك،
بالجنـدر وال ُّلحمـة االجتامعيـة يف املجتمـع املحلي وتفضيلات سـمحت القسـائم الغذائيـة يف السـودان للمسـتفيدين باختيـار
املسـتفيدين .وأثبـت البحـث َّأن آثـار الحامية والجنـدر املحددة السـلع التـي كانـت مفضلـة لديهـم محليـاً أو ثقافيـاً واملالمئـة
نتجـت يف معظـم الحـاالت عـن تصميـم الربنامـج وكيفيـة ألنـواع املأكـوالت املحليـة ومامرسـات إعـداد الطعـام.
معالجتـه (أو عـدم معالجتـه) العتبـارات الحاميـة والجـدر ومل
تكـن نتيجـة مبـارشة للحـواالت النقديـة والقسـائم الغذائيـة .لكـنَّ القسـائم الغذائيـة بحكـم تصميمها تحد من املشتريات يف
وباسـتثناء ذلـك ،فقـد تركـت الحـواالت النقديـة والقسـائم نطـاق مـواد معينـة ومتاجـر معينـة تحددهما هيئة املسـاعدة.
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ويف بعـض الحـاالت ،كانـت الهيئـات تضـع رشوطـاً عىل مـا ميكن
رصف النقـود ألجلـه خشـية أن ينتحـي املسـتفيدون «خيـارات
رديئـة» أو خيـارات ال تالئـم طبيعة املهـام التي تتوالهـا الهيئات
أو أن يرصفـون املـال «يف نشـاطات معارضـة للمجتمـع» (على
الكحـول ،على سـبيل املثال ،أو السـجائر أو صالونـات التجميل).
ومـع ذلـك ،كشـف البحـث أ َّنـه ال يوجـد إال قليـل جـداً مـن
األدلـة على الصرف املعـارض للمجتمـع (مـع أنـه مـن الصعـب
التحقـق مـن ذلـك) .وحتـى يف تلـك الحـاالت ،كان هنـاك يف
املجتمعـات املحليـة آليـات للتعامـل معهـا .وإضافـة إىل ذلـك،
ويف بعـض الظـروف ،كانـت لبعـض املامرسـات التي نظـرت إليها
هيئـات املسـاعدة على أنها «رصف للنقـود مبا يعـادي املجتمع»
آثـار إيجابيـة نفسـية مبـا فيهـا رفـع مسـتوى الشـعور باالنتماء
للمجتمـع املحيل واكتسـاب السـمعة الحسـنة مـن اآلخرين أليام
الحاجـة يف املسـتقبل.

لبيوتهـم وممتلكاتهـم ومصـادر رزقهـم .ويف باكسـتان ،عـاىن
املقا َبلـون مـن فيضانـات عارمـة ومل يتلقـوا إال ً
قليلا مـن النقـد
الـذي مل يكـن يكفـي لتمكينهـم فقـد كانـت الحاجـات كبيرة يف
حين كانـت الربامـج قصيرة املـدى.
ويف السـودان ،مت َّثـل أحـد أهـداف الربامـج املعلنـة للحـواالت
ً
خاصـة النسـاء مـن
املبنيـة على القسـائم يف “متكين املنتفعين
خلال سـيطرتهم على مسـألة أمنهـم الغـذايئ وإتاحـة الفرصـة
أمامهـم لشراء الغـذاء املحلي الـذي يفضلونـه” .ومـع َّأن وجـود
قامئـة بخيـارات األغذيـة ولـو كان عـدد بنودهـا محصـوراً بأربعة
عشر صنفـاً أفضـل مـن عـدم وجـود خيـار على اإلطلاق فلـم
يتبين َّأن ذلـك قـد سـاعم يف رفع مسـتويات السـيطرة عىل اتخاذ
القـرارات وعلى املـوارد إىل درجـة كبرية مبـا يحدد نوعيـة الحياة
ونوعيـة اتخـاذ القرارات االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافية (أي،
التمكين) .وتذكرنـا مثـل تلـك الربامـج َّ
بـأن الهيئـات ال ينبغي لها
أن تنظـر بطمـوح إىل النتائـج التـي ميكـن لتدخـل واحـد منفـرد
أن يقدمـه بـل عليهـا أن تنتبـه إىل رضورة إتاحـة عـدد آخـر مـن
العوامـل لتحقيـق التمكين .وإضافـة إىل ذلـك ،ميكـن ألوضـاع
التهجير يف أغلـب األحيـان أن تكـون بطبيعتهـا مانعـة للتمكين
بـل لـن تكـون املسـاعدات قصيرة األمـد مهما كانـت متنوعـة
قـادرة عىل حـل مسـائل االسـتضعاف األساسـية للمنتفعني .وعدا
عـن ذلـك ،مـع َّأن تقديـم النقـد والقسـائم الغذائية للنسـاء كان
لـه دون أدىن شـك أثـر إيجايب فلـم يتبع ذلك بالضرورة أن يؤدي
حصـول النسـاء على النقـد أو القسـائم على تغيير يف العالقـات
يف الجنـدر واألدوار أو املفاهيـم وال على َّأن النسـاء قـد حصلـن
على التمكين أص ًال.

وهنـاك رشوط ُو ِضعـت على النقـد لتعزيـز التغير السـلويك.
ففـي تشـاد ،تضمنـت رشوط املفوضيـة ذهـاب أطفال مسـتلمي
املعونـات للمـدارس والخضـوع للفحوصـات الطبيـة .ويف حين
أدى ذلـك إىل نتائـج إيجابيـة ،كان هنـاك بعـض املخـاوف حـول
إمكانيـة االسـتدامة على املـدى البعيـد .فقـد الحـظ بعـض
املسـتفيدين َّأن تلـك السـلوكيات كانـت سـتتوقف عنـد توقـف
الدعـم النقـدي .وإضافـة إىل ذلـك ،قالـت إحـدى قياديـات
املجتمـع املحلي َّإن الفحـص الطبـي لألطفـال وإن كان شـيئاً
جيـداً نظـراً لضعـف ظـروف اإلصحـاح والسـكن يف املخيـم ،فإنها
مل تلحـظ أي تحسـن يف صحـة األطفـال .ويشير ذلـك إىل ّأن
الشروط املطبقـة على التحويلات النقدية يف غياب التحسـينات
األخـرى التـي قـادت إىل تحسـن صحـة األطفال ،مل يكـن لها األثر
املرغـوب بـه أو املقصـود.
ومل يكـن األثـر اإليجـايب على حيـاة النسـاء مرتبطـاً بحـال مـن
األحـول بتلقيهـم املبـارش للنقـود .ففي األردن ،عىل سـبيل املثال،
لكـنَّ مـا أشـارت إليـه الدراسـة بقـوة ربـط املسـتفيدين اإليجايب كان النقـد ُيسـ َّلم للرجـال مراعـاة للتقاليـد الثقافيـة .وتوضيحـاً
الرتفـاع إحساسـهم بالكرامـة بدرجـة الخيـار املقـدم لهـم ،وهذا لذلـكَّ ،بين املقا َبلـون هنـاك َّأن النقـد إذا مـا أعطـي للنسـاء
مـا يثير مسـألة مـا إذا كان ربـط الظـروف بالنقـد أو بالقسـائم سـيكون لـه أثـر يف “منـع متكين” الرجـال مـا يـؤدي إىل خطـر
م ّكنهـم مـن تحقيـق جميـع النتائـج اإليجابيـة املحتملـة أم ال مبا النظـر بكراهيـة للنسـاء على اعتبـار أنهن سـل َ
نب الرجـال دورهم
فيهـا توفير قـدر مـن الكرامة.
التقليـدي يف إعالة األرسة .وأشـار الرجال والنسـاء عىل حد سـواء
َّأن النسـاء ،مـع ذلـك ،شـاركن يف اتخـاذ القـرارات حـول سـبل
التمكين :وجـد البحـث َّأن الربامـج التـي تسـتخدم النقـد رصف النقـود على املسـتوى األرسي .وهـذه النتيجـة تتحـدى
والقسـائم غالبـاً مـا ادعـت بتمكينهـا املسـتفيدين دون تعريـف التفكير التقليـدي الـذي يـرى يف منح املرأة حقـاً يف رصف النقود
معنـى التمكين الـذي منحـوه لهم .ويف حـاالت املهجريـن الذين مصـدراً لتمكينهـا والتأثير على العوامـل الجندريـة ملصلحتهـا أو
خضعـوا للمقابلات ،تبين َّأن اسـتخدام النقـد والقسـائم مل يقدم مسـاعدة أرستهـا بالكامـل.
سـوى ً
قليلا مـن األدلـة على وجـود التمكني إن ُقـ ِّدم لهـم أص ًال.
َّ
يتلـقَّ
ففـي تشـاد ،مل
اللجئـون سـوى قليـل مـن النقـد املقيـد السالمة والوصول :مل ُيرث أي من املقا َبلني املستفيدين أي مخاوف
ببعـض الشروط ،يف حين كانـت حاجاتهـم كبيرة بعـد فقدانهـم إزاء سلامة النقـد والقسـائم الغذائيـة حتـى يف األوضـاع األمنيـة
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الصعبـة .ويف جميـع الحـاالت ،كانـت الهيئات قـد وضعت نصب األكثر شـيوعاً لذلـك َّأن النقـد مينـح املسـتفيدين مرونـة أكبر يف
أعينهـا سلامة املنتفعين يف معـرض جمعهـا للنقـود أو القسـائم تحديـد أولويـات حاجاتهـم.
أو رصفهـا .فعلى سـبيل املثـال ،أنشـأ أربـاب التجـارة يف دارفـور
أسـواقاً قـرب املخيمات لتمكين املنتفعين مـن رصف القسـائم الخالصة
دون خـوف .ويف كل مـن تشـاد وباكسـتان ،حافظـت الرشطـة ميثـل فقـدان السـيطرة على اتخـاذ القـرارات يف وقـت األزمـة
ً
على أمـن النقـود مـع َّأن املنتفعني يف كال البلدين كانوا يشـعرون جـزءاً
املهجـرون
مهما مـن املعانـاة التـي يواجههـا السـكان َّ
بعـدم الحاجـة ً
أصلا للرشطـة .كما سـاعدت التكنولوجيـا كثيراً وميكـن للمسـاعدات (النقديـة منهـا على وجـه الخصـوص) أن
ً
يف تقليـل املخـاوف األمنيـة يف األردن حيـث يسـتخدم الالجئـون تؤثـر إيجابـا على اسـتعادة املسـتفيدين إلحساسـهم بالكرامـة
آالت الصراف اآليل أو املسـح الضـويئ للقزحيـة لتمكينهـم مـن والقـدرة على االختيـار .فاالنتقـال من طريقـة املسـاعدة العينية
إىل املسـاعدة النقديـة واملسـاعدة عبر القسـائم الغذائيـة يتيـح
سـحب النقـود برسيـة مطلقـة وبحـدود معينة.
بالفعـل الفرصـة لجميـع الهيئـات إلدخـال مزيـد مـن قضايـا
وكان إثبـات الهويـة أمـراً مطلوبـاً يف باكسـتان ،عىل سـبيل املثال ،الحاميـة والجنـدر يف التخطيـط لربامجهـا .وال يقتصر ذلـك
حيـث اعتـادت املصـارف على توزيـع النقـد لكـنَّ ذلـك أتـاح يف على املسـائل الجديـدة بـل ميتـد أيضـاً ملعالجـة املسـائل األقـدم
الوقـت نفسـه فرصـة للعمـل مـع الحكومـة لتمكني املسـتفيدين املتعلقـة بالحاميـة والجنـدر.
مـن الحصـول على وثائـق التعريـف الرسـمية وهذا بـدوره قادر
على متكين املنافـع الحامئية ومنافـع الوصول إىل املـوارد األخرى وال ينبغـي لهيئـات املسـاعدة ذات املهـام املحـددة بقطاعـات
معينـة أن تخشى مـن تبنـي مزايـا النقـد تحسـباً مـن اسـتخدام
على املـدى البعيد.
املسـتفيدين للنقـد يف تغطيـة حاجاتهـم التـي تقـع يف قطـاع
لكـنَّ املعونـات النقديـة والقسـائم مل تتمكـن مـن التغلـب على آخـر .بـل ميثـل النظـر إىل الحـواالت النقديـة والقسـائم الغذائية
جميـع احتماالت الغـش والفسـاد .فقـد أشـار بعـض األفـراد إىل على أنهـا أدوات تسـتخدم ضمـن استراتيجية أوسـع نطاقـاً
َّأن التجـار املشـاركني يف أنظمـة القسـائم الغذائيـة كانـوا يبيعون للمسـاعدات قـد يعـزز مـن أثـر تلـك الهيئـات الحمايئ.
الغـذاء بأسـعار أكبر مـن أسـعار املتاجـر األخـرى أو السـوق يف
حين كانـت بعـض قيـادات املجتمـع املحلي تطالـب العائلات ورغـم النظـرة اإليجابيـة للمسـتفيدين وغريهم مـن املقا َبلني إزاء
الواقعـة تحـت سـيطرتها باسـتبدال القسـائم مـن تجـار معينين النقـد والقسـائم الغذائيـة عامـ ًة فهـي ليسـت مالمئة دامئـاً .وكام
دون غريهـم لقـاء «عمولـة» يتقاضونهـا .ومـع كل ذلـك ،متكـن تالحـظ «نشرة املامرسـات الجيـدة وبرامـج التحويـل املـايل يف
الربنامـج مـن التغلـب على جميـع تلـك التحديـات يف مرحلـة حـاالت الطوارئ» (Good Practice Review, Cash Transfer
مبكـرة بفرضـه آليـات فعالـة ومشـددة للرقابـة والسـتقبال ) »Programmes in Emergenciesليسـت التحويالت النقدية
ترياقـاً أو ً
حلا لجميـع املشـكالت....بل َّإن مالءمـة التحويلات
الشـكاوى.
النقديـة تعتمـد على الحاجـات واألسـواق وغريهـا مـن العوامـل
1
العالقـات املجتمعيـة املحليـة :رغـم َّأن املـواد الغذائيـة أو غير الرئيسـية وجميعهـا تختلـف مـن سـياق إىل آخـر»
الغذائيـة املشتراة مـن خلال النقـد أو القسـائم الغذائيـة التـي
يقدمهـا الربنامـج كانـت أقـل مما ُيشترى مبقايضـة التوزيعـات ميشيل بريغ michelleberg2@gmail.com ،مستشارة
العينيـة ،مل يظهـر هنـاك أي توتـرات اجتامعيـة يف املجتمعـات مستقلة .وحنة ماتينني  mattinen@unhcr.orgمسؤول أول
املهجـرة ال ضمـن الجامعـة نفسـها وال بين مجتمـع املهجريـن لألمن الغذايئ وضابطة اتصال لدى برنامج األغذية العاملي مع
واملجتمـع املضيـف .ويف بعـض الحـاالت ،كانـت هنـاك آثـار مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ،وجينا باتوغاالن
إيجابيـة لذلـك كما هو الحـال يف السـودان حيث أدت القسـائم  gina.pattugalan@wfp.orgمسؤول السياسات لدى برنامج
الغذائيـة إىل التفاعـل بين مختلـف الجامعـات العرقيـة (التجـار األغذية العاملي.
واملسـتفيدين) وهـذا مـا قـاد بعـض املقا َبلين إىل الشـعور بـأن
 .1هاريف ،ب ،وبييل ،س« .برنامج التحويالت النقدية يف حاالت الطوارئ»
ذلـك قـد جلـب معـه مزيـداً مـن ال ُّلحمـة املجتمعيـة.
) ،(Cash Transfer Programming in Emergenciesنرشة
تفضيلات املسـتفيدين :بـدت املسـاعدة النقديـة الخيـار املفضل
بالنسـبة لألغلبيـة السـاحقة مـن املسـتفيدين ،ومـن األسـباب

 ،Good Practice Reviewالعدد  ،11يونيو/حزيران 2011
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حقوق الالجئني يف العمل

إميييل إ .أرنولد –فرينانديز وستيوارت بولوك

يعود عمل الالجئني بالنفع والفائدة عىل االقتصادات املضيفة .وعىل الدول التي تسعى إىل النمو االقتصادي
واالستقرار السيايس أن تسمح لالجئني بالوصول إىل العمل والتمتع بالحقوق املرتبطة بالعمل.
مع أن معظم حقوق العامل الالجئني منصوص عليها بوضوح يف مزايا السامح لالجئني بالعمل

الصكوك القانونية الدولية ،مل ُيبذل كثري من الجهود لتنفيذ هذه
الحقوق عىل مستوى القوانني املحلية واملامرسات الحكومية يف
معظم البلدان التي تستضيف أعداداً كبرية من الالجئني .وهناك
أدلة من بعض الدول التي سمحت لالجئني بالوصول للعمل بصورة

ميشييل أريفالو-كاربنرت

يقع حوايل  %50من الالجئني يف العامل يف الفئة العمرية العاملة
(سن  18إىل  1 .)59ويف حالة السامح لهذه الفئة السكانية بالوصول
للعمل القانوين فسوف يؤدي ذلك إىل ردم الفجوات القامئة يف
سوق عمل الدولة املستضيفة فالالجئون إن أتيحت لهم الفرصة
سوف يعملون يف أي موقع جغرايف ويف أي حقل يزودهم
بالرزق.

الجئة لديها مهنتها الحرة يف اإلكوادور.

قانونية وأدلة أخرى من السياقات التي يعمل بها الالجئون بصورة
غري قانونية تشري بقوة إىل َّأن السامح الالجئني بالعمل لدى اآلخرين
أو لحسابهم الشخيص يعود بالفائدة عىل الدول املضيفة .وتتحقق
هذه الفوائد للدول املضيفة بغض النظر عام إذا اندمج الالجئون
يف الدول املضيفة أم إذا أعيدوا إىل أوطانهم أو أعيد توطينهم يف
دول ثالثة .وهذا ما يستدعي بالرضورة إجراء مزيد من األبحاث
للوقوف عىل أكرث الطرق الفعالة لالنتقال من املخيامت أو غريها
من بيئات العمل املقيدة إىل مناهج أخرى تسمح لالجئني باملشاركة
يف االقتصاد الوطني.

لقد استفادت تايلندا ،عىل سبيل املثال ،من توظيف الالجئني
البورميني بوصفهم عامالً مهاجرين يف املناطق الريفية.
وإضافة إىل َّأن املهاجر البورمي كان يعمل منذ أمد بعيد يف
القطاع غري الرسمي يف تايلندا ،ابتكرت الحكومة أيضاً خطة
رسمية للعاملة املهاجرة الرسمية التي توظف اليوم ما يقارب
 1.3مليون عامل بورمي مهاجر تنطبق عىل نسبة كبرية منهم
التعريفات الدولية لالجئ .ويقدر وجود حوايل مليون إىل
مليون ونصف الجئ ومهاجر بورمي إضافيني غري مسجلني
يواصلون العمل دون إذن رسمي .ونتيجة لذلك ،انخفضت
وح ِّفز النمو
معدالت الفقر محلياً يف جميع أنحاء تايلندا ُ
اإلقليمي .أما عىل الجانب السلبي ،ال تعرتف تايلندا بأحقية
منح صفة الالجئ للمهاجر البورمي املوظف من خالل خطة
العاملة املهاجرة الرسمية .وهذا يعني َّأن عائالت العامليني
قد تفتقر إىل الوضع القانوين والحامية َّ
وأن الوضع القانوين
للعاملني سيبقى مرهوناً باستمرار العمل وسيتوقف بعد
انتهائه.

ويتضح جلياً أثر السكان البورميني يف ردم فجوات سوق
رحلت تايلندا أعــداداً كبرية
العمل يف عام  1997عندما َّ
من الالجئني البورميني استجابة لألزمة املالية يف أسيا .لكنَّ تلك
الرتحيالت تالها فــوراً ارتفاع ضخم يف عدد حاالت اإلفــاس يف
املناطق التي فقدت عدداً كبرياً من البورميني ،ما يدل عىل أن
الصناعات تعتمد عليهم.
واإلكوادور أيضاً استفادت من الالجئني فيها الذين ساهموا يف تعزيز
رأس املال البرشي  .ففي عام  ،2008سمح دستور اإلكوادور لالجئني
بالوصول إىل العمل بكال نوعيه :العمل لدى اآلخرين والعمل
للحساب الخاص عىل قدم املساواة مع املواطنني اإلكوادوريني.
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ومنذ شهر سبتمرب/أيلول  2008حتى وقتنا الحارض ،بدأ االقتصاد
اإلكوادوري يشهد منواً مضطرداً.
ومثال آخر يتعلق بالالجئني الفيتناميني الذين فروا إىل أسرتاليا
فقد كانت لهم مساهمة يف منو التبادل التجاري بني أسرتاليا
وفيتنام بالطريقة نفسها التي استفادت بها تايلندا من التجارة عرب
الحدود من خالل الالجئني البورميني .ومع أن معدالت اإلعادة إىل
الوطن تتغري حسب الظروف ،يساعد وجود لغة وثقافة مشرتكتني
بني الالجئني الذين يعودون إىل الوطن والذين يبقون يف الدول
املستضيفة عىل تشجيع التجارة الدولية بني املجموعتني بغض
النظر عن العالقات الحكومية  .وحتى لو ساد العداء جو العالقات
الثنائية كام الحال بني الواليات املتحدة وكوبا ،عىل سبيل املثال،
فيالحظ َّأن ذلك مل يؤثر عىل التجارة بني البلدين نتيجة تفاعل
الالجئني الكوبيني الذين أعيدوا إىل بالدهم أو بقوا هناك.
وهناك فائدة أخرى ،فالالجئون يجلبون معهم املعارف واملهارات
والتدريب التي ميكن أن تزيد من املوارد املتاحة يف اقتصادات
املجتمعات املضيفة .فعىل سبيل املثال ،أدخل الالجئون إىل غينيا
طريقة زراعة األرز يف املستنقعات مستخدمني أراض كان الغينيون
يعدونها غري صالحة للزراعة .وأدخل الالجئون يف نيبال تقنيات
جديدة لزراعة الهال الذي يعد من املحاصيل الرئيسية املدرة
للدخل .وخالفاً للزراعة ،يجلب بعض الالجئني معهم مهارات مهنية
أو تجارية .ولذلك ،ستتسبب السياسات التي متنع توظيف الالجئني
يف إجبار األفراد املاهرين عىل حياة الخمول .أما السياسات التي
ترصح بتوظيف الالجئني فستسمح لألفراد بالحفاظ عىل مهاراتهم
وتساهم يف تسخري مهاراتهم خدم ًة للبلد املضيف .ذلك َّأن تلك
املهارات سوف تنتقل إىل املواطنني دون أن تدفع الدولة أي يشء
لقاء ذلك ،أي َّأن مزايا توظيف الالجئني تفوق استثامر الدولة ذاتها
يف مجال التدريب والتأهيل.

الحكومات املضيفة أن يؤدي السامح بالتوظيف والتنقل إىل
استقرار الالجئني استقراراً دامئاً هناك وما قد يتبع ذلك من تغيري
يف النسيج الثقايف للبالد و/أو استنزاف املوارد .ومن جانب آخر ،قد
تواجه الحكومات ضغوطات من املواطنني الذين يخشون ارتفاع
مزاحمة الالجئني لهم عىل الوظائف املتاحة خاصة يف الدول التي
تعاين من ارتفاع معدالت البطالة.
ويف املامرسة عىل أرض الواقع ،يالحظ ارتفاع احتاملية إطالق
الالجئني ألعاملهم التجارية الخاصة مقارنة باملواطنني وهذا ما
يؤدي بالفعل إىل زيادة (وليس تخفيض) عدد الوظائف املتاحة.
ويف املقابل ،من األرجح أن مييل الالجئون العاملون إىل العودة
الطوعية إىل أوطانهم فور إتاحة الفرصة املناسبة نظراً للقدرة املالية
التي حققوها يف املهجر بل قد يبدؤوا رحلة العودة أبكر من الوقت
الذي يستغرق الالجئ غري املتوافر عىل املوارد املالية الالزمة 3 .ومن
األقل ترجيحاً أيضاً أن يعتمد هؤالء الالجئني عىل املساعدات من
الحكومات املضيفة أو من الدول املانحة يف العودة بل يحتمل جداً
أن يكونوا قادرين عىل تحمل نفقاتهم فور توطينهم من جديد يف
موطنهم األصيل .وهذا بدوره ما يزيد من قدرة الدولة األصلية عىل
استيعاب العائدين.
قد تكون هناك وجهات نظر قانونية وأخالقية قوية ومقنعة
بشأن حقوق الالجئني ،لكنَّ الدول املضيفة -إذ تواجه ك ًام هائ ًال
من الضغوط السياسية واالقتصادية واالجتامعية -عليها أن توضح
ملواطنيها َّأن منح الالجئني حقوقهم سوف يعود بالفائدة ال بالرضر
عليهم وعىل الدولة .ويف حالة حقوق الالجئني يف العمل ،هناك أدلة
كثرية متزايدة غىل املزايا التي ميكن أن تتحقق إذا ما أتيح لالجئني
فرصة العمل اآلمن والقانوين.
إميييل إ .أرنولد –فرينانديز emily@asylumaccess.org

املدير التنفيذي ملنظمة الوصول إىل اللجوء
وتتعاظم هذه «الثمرة» املتمثلة يف رأس املال البرشي الذي يقدمه  . www.asylumaccess.orgوستيوارت بولوك
الالجئون عند السامح لالجئني بالتنقل إىل املراكز الحرضية حيث  stewartrpollock@gmail.comطالب يف كلية الحقوق يف
تتوافر أعداد أكرب من الوظائف .وسوف تحصد املجتمعات املحلية جامعة كاليفورنيا هاستنغز.
املضيفة الفوائد االقتصادية من ظهور الوظائف الجديدة وارتفاع
.www.unhcr.org/statistics/populationdatabase .1
الــواردات الرضيبية التي سوف ترجح عىل تكاليف الخدمات  .2مجلس الالجئني يف أسرتاليا ،املساهامت املدنية واالجتامعية لالجئني والداخلني
االجتامعية اإلضافية وتدابري الحامية البيئية 2 .وكذلك ،يساهم اإلنسانيني للبالد ،مراجعة الدراسات السابقة،
الالجئون العاملون برشائهم للسلع والخدمات يف إعادة تداول املال (Economic, Civic and Social Contributions of Refugees and Humanitarian
) Entrants – literature reviewص ،9 .متاح عىل موقع
وإفادة االقتصادات املضيفة بزيادة الطلب املحيل.
http://tinyurl.com/RefCouncilofAus-Contribution

التغلب عىل املقاومة

رغم ما سبق ،ما زالت مسألة السامح لالجئني بالعمل ومنحهم
حرية التنقل الالزمة لضامن فرص العمل مثرية للجدل ،فقد تخىش

املهجرين»
 .3انظر عىل سبيل املثال ،باولو سريجيو بينريو «عودة الالجئني :أم ممتلكات َّ
)’(The Return of Refugees’ or Displaced Persons’ Property
،12/6/2002، E/CN.4/Sub.2/2002/17
يناقش البحث التجارب التي مر بها الالجئون البوسنيون الذين سعوا إىل العودة وأهمية
املمتلكات www.refworld.org/docid/3d52953c4.html
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نعي فقيدة :بيليندا آالن

غ َّيب املوت يوم  2013/6/28الزميلة بيليندا آالن التي كان لها دور كبري يف تأسيس
مجلة شبكة مشاركة الالجئني التي سبقت نرشة الهجرة القرسية.
مؤسسة
كانت بيليندا أول من عُ ِّي بوظيفة مسؤول التنمية يف مركز دراسات الالجئني وعملت من كثب مع ِّ
مركز دراسات الالجئني السيدة بربارة هاريل-بوند للحصول عىل التمويل الالزم إلطالق مجلة شبكة مشاركة
الالجئني (التي أعيد إطالقها فيام بعد باسم نرشة الهجرة القرسية) عام  .1987واستمرت يف جمع التربعات
والتمويالت للمجلة وقدمت الدعم واملشورة ملحرر املجلة حتى بعد تقاعدها عام  .1999ونحن بدورنا
سوف نفتقدها كثرياً ونفتقد حامسها الكبري وحس الدعابة لديها والتزامها الصادق إزاء حقوق الالجئني.
ماريون كولدري ،محررة مجلة شبكة مشاركة الالجئني/نرشة الهجرة القرسية
ورشيط قياس سوء التغذية يعرف برشيط محيط منتصف الذراع العلوي Muac
حقوق الالجئني :ما وراء اتفاقية عام 1951
 .Bandويذهب الباحث إىل َّأن اإلغاثة اإلنسانية أصبحت حزمة موحدة قامئة
أكسفورد
،
ء
مسا
 20نوفمرب/ترشين الثاين ،الساعة الخامسة
ً
عىل هذين العنرصين الذين يحظيان بالتزام مفرط زيادة عن اللزوم من عامل
سيقدم الربوفيسور ياكني إيرتورك ،عضو لجنة منع التعذيب يف املجلس األورويب اإلغاثة اإلنسانية الذين يكادوا يعزون إىل هذين العنرصين قوى سحرية خارقة.
واملقرر الخاص السابق لألمم املتحدة حول العنف ضد املرأة ،محارضة هاريل
املقال متاح باإلنجليزية عىل الرابط التايل:
بوند السنوية لعام  .2013ملزيد من التفاصيل ،انقر هنا:
http://tinyurl.com/TWQ-Scott-Smith-2013
www.rsc.ox.ac.uk/events/harrell-bond-2013

أصوات الالجئني
 ،2014/3/22-24أكسفورد

سوف يستعرض املؤمتر الدويل أصواتاً وتعبريات جاملية من األشخاص الذين
ُج ِّردوا من ممتلكاتهم وهُ جروا من ديارهم وهُ مشوا بظهور الدولة القومية.
وسوف يستقطب هذا املؤمتر أساتذة وباحثني من مختلف التخصصات
االجتامعية والدراسات الثقافية واألدب والعلوم اإلنسانية للنظر إىل ما وراء
الدولة القومية والعالقات الدولية بهدف منح االهتامم الجديد ألصوات
وتطلعات الالجئني وغريهم من املهجرين قرساً .ومن بني األفكار التي سوف
يستعرضها املؤمتر املصادر التاريخية والثقافية ملعاين الهروب واملنفى والهجرة
القرسية باإلضافة إىل أهمية مسائل وضع املهجرين يف املخيامت وتسييج األسوار
والتوطني القرسي.
ملعلومات أوفر انقر هنا
www.rsc.ox.ac.uk/events/rsc-international-conference-2014

تعيني جديد – ِ َ
محاضة يف قانون حقوق
اإلنسان والالجئني الدويل

عُ ِّينت الدكتورة كاثرين كوستيلو يف جامعة أندرو دبليو ميلون لتحارض يف قانون
حقوق اإلنسان والالجئني الدويل يف مركز دراسات الالجئني بدءاً بأكتوبر/ترشين
األول  .2013عملت الدكتورة كوستيلو ست سنوات زميلة ومحارضة يف شؤون
االتحاد األورويب والقانون العام يف كلية ووركسرت يف أكسفورد ،ولها منشورات
عدة حول عدة جوانب من شؤون االتحاد األورويب وقانون حقوق اإلنسان
الدويل مبا يف ذلك قانون طلب اللجوء والالجئني والهجرة واملواطنة يف االتحاد
األورويب وأفراد العائالت من جنسيات دول ثالثة ومل الشمل األرسي واحتجاز
املهاجرين.
www.rsc.ox.ac.uk/people/academic-staff/cathryn-costello

مقالة “تقديس العنارص اإلنسانية وإدارة
سوء التغذية يف حاالت الطوارئ”

نرش الباحث يف مركز دراسات الالجئني توم سكوت-سميث مقاالً يف عدد صدر
مؤخراً عن مجلة  Third World Quarterlyتطرق فيه إىل عنرصين اثنني
من املساعدات اإلنسانية :الغذاء العالجي املسمى باملعجون ()Plumpy’nut

أوراق عمل جديدة

عا َلامن لإلبداع اإلنساين
)(The two worlds of humanitarian innovation
(ورقة عمل باإلنجليزية )94
لويز بلوم والكساندر بيتس ،أغسطس/آب 2013

كتابة “اآلخر” يف الخطاب اإلنساين :نظرية التأطري واملامرسة يف االستجابات
اإلنسانية فيام بني دول الجنوب للتهجري القرسي
(Writing the ‘Other’ into humanitarian discourse: Framing theory
and practice in South-South humanitarian responses to forced
)displacement
(ورقة عمل باإلنجليزية )93
جوليا باكيتو ود .إلينا فيديان-قاسمية ،أغسطس/آب .2013
ميكنك الحصول عىل هذه املقاالت وأوراق عمل أخرى ملركز دراسات الالجئني
من خالل الرابط التايلwww.rsc.ox.ac.uk/publications/working-papers :

الدراسة الصيفية الدولية يف الهجرة القرسية
 25-7يوليو/متوز  ،2014أكسفورد

مي ِّكن برنامج الدراسة الصيفية الدولية الذي يدوم ثالثة أسابيع يف مركز دراسات
الالجئني العاملني مع الالجئني وغريهم من املهجرين قرساً من التأمل والتفكري
املهجرين ،يستهدف
الناقدين حول القوى واملؤسسات التي تهيمن عىل عامل َّ
الربنامج الصيفي صانعي السياسات رئيسيني أو حديثي العهد ومزاولني معنيني
باملساعدات اإلنسانية ورسم السياسات الخاصة باملهجرين قرساً باإلضافة إىل
الباحثني يف مجال الهجرة القرسية .للحصول عىل التفاصيل ،يرجى النقر عىل
الرابط التايلwww.rsc.ox.ac.uk/study/international-summer-school :
إذا أردت استقبال تنبيهات مبا يستجد من مناسبات وأخبار
ومنشورات ملركز دراسات الالجئني عن طريق الربيد اإللكرتوين،
الرجاء التسجيل يف الصفحة الخاصة لذلك عىل الرابط التايل:
www.rsc.ox.ac.uk/resources/mailing-signup
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أبحاث متعلقة بالرتحيل يف مركز دراسات الالجئني

 عىل بحث حول جوانب الرتحيل مركزاً عىل وجه الخصوص عىل العالقة بني، باحث يف السياسة والهجرة القرسية لدى مركز دراسات الالجئني، ماثيو غيبني.يعكف د
www.rsc.ox.ac.uk/people/academic-staff/gibney : يرجى مراجعة الصفحة التالية، ملعلومات أكرث حول هذا البحث.سلطة الرتحيل وتنمية املواطنة الحديثة
” غيبني “هل الرتحيل نوع من أنواع الهجرة القرسية؟. ج. م:انظر أيضاً األبحاث التالية
 العدد،32  املجلد، Refugee Survey Quarterly  مجلة،)?Is Deportation a Form of Forced Migration(
http://rsq.oxfordjournals.org/content/32/2/116.abstract ،129-116 .ص. ص/2
” غيبني “الرتحيل والجرمية وتغيري شخصية العضوية يف اململكة املتحدة. ج.م
(Is Deportation a Form Deportation, Crime and the Changing Character of Membership in the United Kingdom’)
. ج. م. مطبعة جامعة أكسفورد،The Borders of Punishment ” أس وم بوسورث (محراران) “حدود العقاب. يف ك،
” “أينبغي أن تكون املواطنة مرشوطة؟ الفكر االحتجازي ومبادئ التحرر.)2013( غيبني
. ج. م.658-646 .ص. ص،5  العدد،75  املجلد،Journal of Politics  مجلة،(Should citizenship be conditional? Denationalization and Liberal Principles)
 مجلة،)Citizenship, Deportation and the Boundaries of Belonging( ” “املواطنة والرتحيل وحدود االنتامء.)2013( غيبني
.563-547 .ص. ص،5  العدد،15  (مع بريجيت أندرسون وإميانويال باوليتي) املجلد2011 أيلول/ سبتمرب،Citizenship Studies
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موضوعات رئيسية مقرتحة ألعداد نرشة
:2015 و2014 الهجرة القرسية لعامي
• أفغانستان
• ا ألزمة السورية
• املنظامت القامئة عىل العقيدة
واالستجابات للتَّهجري
• الهجرة البيئية
 انقر هنا،ملزيد من املعلومات
www.fmreview.org/ar/forthcoming

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت يف دعم النرشة
2012-2013 يف عامي

تعتمد نرشة الهجرة القرسية يف متويلها بشكل كيل عىل التمويل
 ونود.والتربعات لتغطية كل تكاليفها مبا فيها تكاليف العاملني فيها
التعبري عن امتناننا الكبري لكل الجهات التي ساهمت يف دعم نرشتنا
خالل السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت يف دعمنا
:خالل السنتني املاضيتني

Arcus Foundation • Brookings-LSE Project on Internal
Displacement • Dahabshiil • Danish Refugee Council
• DHL • Feinstein International Centre, Tufts University
• Generalitat Valenciana/Consellería de Educación •
Haiti Adolescent Girls Network/IPPF-WHR • IOM •
International Rescue Committee • Invisible Children
• Lex Justi • Luxembourg Ministry of Foreign Affairs
• John D and Catherine T MacArthur Foundation
• Mohammed Abu-Risha • Norwegian Ministry of
Foreign Affairs • Norwegian Refugee Council/Internal
Displacement Monitoring Centre • Oak Foundation •
Oxfam • Refugees International • Save the Children •
Swiss Federal Department of Foreign Affairs • UNDP
Evaluation Office • UNICEF • UNHCR • UNOCHA•
University of Queensland • US Dept of State’s Bureau
of Population, Refugees, and Migration • Women’s
Refugee Commission

األعداد القادمة لنرشة الهجرة القرسية

2013 املوضوعات الرئيسية ي عام
)45 هجرة األزمات (العدد
2013 كانون األول/التاريخ املقرر للنرش ديسمرب
www.fmreview.org/ar/crisis : انقر هنا،ملزيد من التفاصيل
العدد الخاص باليوبيل الفيض لنرشة الهجرة القرسية
www.fmreview.org/25th-anniversary انقر هنا

املجلس االستشاري الدويل لنرشة الهجرة القرسية

يشارك أعضاء املجلس االستشاري الدويل يف نرشة الهجرة القرسية بصفتهم
.الشخصية وال ميثلون بالرضورة املؤسسات واملنظامت التي ينتمون إليها
Lina Abirafeh

Elena Fiddian-Qasmiyeh

Guido Ambroso

Rachel Hastie

UNHCR

Oxfam GB

Diana Avila

Lucy Kiama

UN Rapid Response Team

Diálogo Sudamericano

Nina M Birkeland

Norwegian Refugee
Council

Refugee Studies Centre

Refugee Consortium
of Kenya

Khalid Koser

Geneva Centre for Security
Policy

Dawn Chatty

Amelia Kyazze

Jeff Crisp

Erin Mooney

Mark Cutts

Kathrine Starup

Refugee Studies Centre
Refugees International
OCHA

Eva Espinar

University of Alicante

British Red Cross
ProCap

Danish Refugee Council

Richard Williams

Independent consultant
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املبادئ التوجيهية لالحتجاز

نرشة الهجرة القرسية 44
2013
الثاين2013
يوليو/متوز
نوفمرب/ترشين

املبادئ التوجيهية للمعايري و القواعد املطبقة الخاصة باحتجاز طالبي اللجوء و بدائله

املبدأ التوجيهي ( )1احرتام الحق يف التامس اللجوء
املبدأ التوجيهي ( )2حقوق الفرد يف الحرية ،واألمان وحرية التنقل تنطبق أيضاً عىل طالبي اللجوء
املبدأ التوجيهي ( )3يكون االحتجاز وفقاً للقانون وبترصيح منه
املبدأ التوجيهي (	)4ال يكون االحتجاز تعسفياً ،ويكون قرار االحتجاز مستنداً إىل تقييم الظروف الخاصة لكل
فرد ،طبقاً ملا ييل:
 1.4االحتجاز هو إجرا ٌء استثنايئ ،وال يربره إال غرض قانوين
	2.4ي ِكن ال ُل ُجوء لالحتجاز فقط عندما يكون رضورياً ،ويكون معقوالً يف جميع الظروف،
ُْ
ويكون مرتبطاً مبربر قانوين
 3.4رضورة دراسة بدائل االحتجاز
املبدأ التوجيهي ( )5ال يكون االحتجا ُز متييزياً
املبدأ التوجيهي ( )6االحتجاز لِ َ َجلٍ غري مسمى ُي َعدُ تعسفاً ،ويجب أن ينص القانون عىل املدة القصوى
لالحتجاز
املبدأ التوجيهي ( )7وجوب خضوع قرارات االحتجاز أو قرارات متديده للحد األدىن من الضامنات اإلجرائية
املبدأ التوجيهي ( )8تكون ظروف االحتجاز إنسانية وكرمية
املبدأ التوجيهي ( )9توضع يف االعتبار الظروف واالحتياجات الخاصة لكل فرد من طالبي اللجوء
املبدأ التوجيهي ( )10خضوع االحتجاز للرقابة والتفتيش املستقلني
ُأطلق يف أكتوبر/ترشين األول 2012
متاح عىل اإلنرتنت www.refworld.org/docid/503489533b8.html

مركز االحتجاز ،مالطا .أطباء بال حدود /أملو كالفو

