44

44

االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل

نرشة الهجرة القرسية 44
نوفمرب/ترشين الثاين 2013

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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