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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 
األجانب  املواطنون  املراكز  تلك  وُيحتَجز يف  البالد.  عرب  االحتجاز 
الواصلون إىل اليابان أو املاكثون فيها بصفة غري رشعية كام الحال 
يف  املحتجزين  معاملة  ظروف  لكنَّ  األخرى.  الدول  من  كثري  يف 
مراكز االحتجاز اليابانية بقيت إىل حني وقت قريب مخفية وراء 
األسوار ومل يكن هناك فرصة كبرية أمام الجمهور العام للتمحيص 

فيام يجري داخل تلك املراكز.

لكنَّ الحكومة اليابانية، استجابة لتوصيات من عدة مصادر دولية1 
لت قانون الرقابة عىل الهجرة  وجامعات الضغط داخل البالد، عدَّ
لجنتان  تأسست  التعديل،  لذلك  ونتيجة  بالالجئني،  واالعــرتاف 
األسايس  الهدف  وكان  املهاجرين.  احتجاز  مراكز  لرصد  اثنتان 
التأكد   ،2010 يوليو/متوز  يف  العمل  بدأتا  اللتني  اللجنتني،  لتلك 
املحتجزين  مبعاملة  يتعلق  فيام  للشفافية  املراكز  تطبيق  من 
واملساهمة يف حسن إدارة مراكز االحتجاز. وعليه، تجري اللجنتان 
الرسية  املعلومات  وتتفحصان  االحتجاز  ملراكز  منتظمة  زيارات 
املتعلقة بتلك املراكز واإلحصاءات التي تقدمها دوائر الهجرة التي 
وتستلم  طلبهم  عىل  بناء  املحتجزين  وتقابل  املراكز،  تلك  تدير 
شكاويهم الخطية وتدرسها وتوضح ما غمض منها وتقدم الحلول 
لها برسية تامة، ثمَّ تقدم توصيات بالتحسينات إىل مديري مراكز 

االحتجاز.

تتألف كل لجنة )واحدة غرب اليابان واألخرى رشق اليابان( من 
منهم  اثنان  العدل.  وزير  يعينهم  مستقلني  خرباء  أعضاء  عرشة 
املزاولني  املحامني  من  واثنان  الجامعات  يف  القانون  أساتذة  من 
وطبيبان وممثالن عن املجتمعات املحلية املضيفة ملراكز االحتجاز 
وموظف مدين دويل يعمل لدى منظمة دولية وموظف من إحدى 

املنظامت غري الحكومية.

وفيام ييل بعض التوصيات املثرية لالهتامم التي وضعتها اللجنتان 
بعد انقضاء أول سنتني عىل تأسيسهام إضافة إىل اإلجراءات التي 

اتخذتها مراكز االحتجاز بهذا الشأن: 2

اإلجراء:  ■ للمحتجزين  الخصوصية  مستوى  رفع  التوصية:   -1
بت الستائر حول دورات املياه وأماكن  ُأنشئت الجدران وُركِّ

االستحامم.

الرياضية  ■ التوصية: متكني املحتجزين من أداء التامرين   -2
األسبوعية  العطلة  خالل  الهاتفي  واالتصال  واالستحامم 
االحتجاز  مراكز  بعض  بدأت  اإلجراء:  األسبوع  وخالل 
العطلة  خالل  زنزاناتهم  مبغادرة  للمحتجزين  بالسامح 

األسبوعية.

القواعد  ■ بشأن  للَّبس  تجنباً  واإلجراء:  التوصية   -3
الناظمة  الشكاوى(  تقديم  آليات  فيها  )مبا  واإلجراءات 
ت أدلة إرشادية متعددة  للحياة داخل مراكز االحتجاز، ُأعدَّ

اللغات وُأتيحت لجميع املحتجزين. 

4- التوصية واإلجراء: مساعدًة للمحتجزين يف الحصول عىل  ■
قوائم  االحتجاز  مراكز  بعض  وضعت  واملساعدة،  النصح 
املتحدة  األمم  ومفوضية  بالسفارات  التواصل  مبعلومات 
والجمعيات  للهجرة  الدولية  واملنظمة  لالجئني  السامية 

القانونية وغريها ثم وزَّعت تلك القوائم عىل املحتجزين.

تلك اإلجراءات متثل تحسينات ُيثنى عليها، لكنَّها مل تلٍغ جميع 
التحديات.

يتاح  التي  الساعات  وتقييد  الهاتفي  االتصال  تكاليف  فارتفاع 
مع  تواصلهم  من  يحدان  فيها  الهاتف  استخدام  للمحتجزين 
أرسهم وأصدقائهم ومحاميهم أو مع مصادر املساعدة األخرى. 
للمحتجزين  بالسامح  االحتجاز  مراكز  بعض  بدأت  حني  ويف 
بإجراء املكاملات الهاتفية داخل زنازينهم، ما زال هناك رضورة 

ماسة لتحسني طرق التواصل واالتصال.

أمام  عدة  خيارات  لتتيح  يلزم  ما  الهجرة  ــر  دوائ ورتَّبت 
الغذاء  لكنَّها مل توفر بعد  الغذائية  املحتجزين بشأن وجباتهم 
املحتجزين  أمام  مشكلة  مّثل  ما  اإلسالمية،  للرشيعة  املوافق 

املسلمني، وما زالت الجهود مستمرة لحل تلك املشكلة.

األطباء  أعداد  يف  نقص  هناك  الطبية،  الكوادر  ناحية  ومن 
املسألة  هذه  أنَّ  ومبا  االحتجاز.  مراكز  داخل  بالعمل  الراغبني 
حل  وراء  السعي  من  بد  فال  املحتجزين،  صحة  مبارشة  متس 
مبارش قد يكون، عىل سبيل املثال، التنسيق مع املشايف املحلية 
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ميكن  بحيث  الورديات  نظام  وتأسيس 
الطبية  املشورة  لتقديم  األطباء  توفري 

يف وقتها.

هناك أيضاً مسألة الحاجز اللغوي، فمن 
للغات  األكفاء  املرتجمني  توفري  الصعب 
مثل:  اليابانيني،  لــدى  الشائعة  غري 
والباشتوية  واألردية  والرتكية  الفارسية 
أساس  االتصال  كــان  وملــا  والهندية. 
مع  املقابالت  يف  ليس  املشرتك  التفاهم 
اللجان فحسب بل يف الحياة اليومية يف 
بذل  من  بد  فال  أيضاً،  االحتجاز  مراكز 
األشخاص  لتحديد  الجهود  من  مزيد 
املقيمني يف اليابان والقادرين عىل تويل 

دور املرتجم الفوري ثم تدريبهم.

وأدوارهـــام  اللجنتني  مهمة  وكذلك 
مبدئياً(  األقل  )عىل  تكن  مل  ووظائفهام 
ومع  للمحتجزين.  كفايًة  حت  ُوضِّ قد 

اللغات  متعددة  اإلرشادية  األدلــة  أنَّ 
توضيحات  تضع  وجميعها  اآلن  الزنزانات  جميع  يف  موجودة 
نرش  لزيادة  رضورة  هناك  زالــت  ما  اللجنتني،  أدوار  حول 

املعلومات املتعلقة بهذا النظام الجديد.

كثرياً.  اللجنتني  استقالل  مسألة  والنقاد  املراقبون  أثار  وأخرياً، 
أي  أواجه  مل  الغربية  اليابانية  اللجنة  يف  عضو  بصفتي  لكنني 
عىل  أثني  بل  العدل  وزارة  من  أو  الهجرة  دائرة  من  ضغوط 
النقاشات التي جرت بني موظفي املراكز  الرصاحة التي مّيزت 
تعمل  اإلقليمية  للهجرة  أوساكا  دائرة  أنَّ  إىل  إضافة  واللجنتني 
تعمل  وبذلك  الغربية  اليابانية  للجنة  للرس  أمانة  بوصفها 
أعضاء  أنَّ جميع  ومبا  واملقابالت.  الزيارات  ترتيب جميع  عىل 
ملحدودية  ونظراً  كامل،  متفرغ  بدوام  يعلمون  ال  اللجنتني 
املعقول  من  يبدو  ال  عامة،  الرصد  لنظام  املمنوحة  املوازنة 
متاماً  أمانة رس مستقلة  تأسيس  الحايل(  الوقت  األقل يف  )عىل 
بطرية  املسألة  هذه  إىل  النظر  ميكن  بل  الهجرة.  دائرة  عن 
أفضل من منظور إصالح البنية الوزارية مبا فيها تأسيس لجنة 

مستقلة يف اليابان ُتعنى بحقوق اإلنسان.

لحقوق  املستقلة  اللجنة  تلك  بعد  تؤسس  مل  اليابان  أنَّ  ومبا 
اإلنسان ومل توقع بعد الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب 
الالإنسانية أو املهينة لحقوق اإلنسان، فهذا يجعل من لجنتي 

تتمتع  التي  حالياً  الوحيدة  املرجعية  االحتجاز  مراكز  رصد 
ومعاملة  االحتجاز  مراكز  عىل  التحسينات  تقديم  بسلطة 
ومهمة  ثقيلة  مسؤوليات  عليهام  يضع  وهذا  املحتجزين. 

للغاية.

ناوكو هاشيموتو nhashimoto@iom.int تحمل درجة 
املاجستري من مركز دراسات الالجئني وتعمل حالياً مديرة للربامج 

 www.iom.int لدى املنظمة الدولية للهجرة، مكتب طوكيو
وعملت يف لجنة رصد مراكز االحتجاز يف غرب اليابان  بدوام 

جزيئ من يوليو/متوز 2010 إىل نهاية يونيو/حزيران 2013. جميع 
املعلومات واآلراء الواردة يف هذه املقالة ال تعرب بالرضورة عن 
وجهة النظر الرسمية ملنظمة الهجرة الدولية أو لوزارة العدل 

اليابانية.
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