
18 نرشة الهجرة القرسية 44االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل18

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

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. 

املخصصة  اإلدارية  االحتجاز  مراكز  من  عدداً  أسبانيا  تمتلك 
البحر  ساحل  عىل  معظمها  والواقع  املهاجرين  احتجاز  لغرض 
وتتوىل  العاصمة.  أحدها يف مدريد  يقع  بينام  املتوسط  األبيض 

الرشطة إدارة مراكز احتجاز األجانب تلك. 

أخرياً  الحكومة  بدأت  عندما   ،2012 الثاين  يناير/كانون  ويف 
أمل  املراكز،  تلك  إلدارة  املنظمة  القوانني  مسودة  صياغة  يف 
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 
القوانني  تلك  مسودة  مّثلت  سبق،  ما  إىل  وإضافة  الحالية. 
والسيايس  االجتامعي  للحوار   - هدراً  ضاعت   - مثالية  فرصة 
بشأن  والتجارية  والنقابية  واالجتامعية  السياسية  الهيئات  بني 
مدى رضورة تأسيس مراكز احتجاز األجانب ومالمئة مثل تلك 

املؤسسات. 

الذي أجرته مجموعة مكونة من  القوانني  ُيلقي تقييم مسودة 
كبرية  مجموعة  عىل  الضوء  أسبانية1  وشبكة  منظمة   20 نحو 

من املخاوف.

إدارة الرشطة: يف عام 2012، أعربت وزارة الداخلية عن رغبتها 
األجانب من خالل قرص  احتجاز  مراكز  إدارة  آليات  تعديل  يف 
اإلدارة  توليها  من  بدالً  املراكز  تلك  حامية  عىل  الرشطة  دور 
الكاملة مثلام هو الحال اآلن. ولكنَّ مسودة القوانني تنص عىل 
مراكز  عىل  الحرصية  بسيطرتها  ستحتفظ  الداخلية  وزارة  أن 
بتلك  االحتجاز  آمر  يكون  أن  رضورة  عىل  و  األجانب  احتجاز 

املراكز ضابط رشطة. 

التحفظ  سبب  املحتجزين  معظم  يجهل  املعلومات:  غياب 
ُيولد الشك  عليهم يف مراكز احتجاز األجانب. وأمر طبيعي أن 
الثقة.  وغياب  واالستضعاف  القلق  من  املعلومات حالة  ونقص 

فمسودة القوانني تتجاهل احتياجات املحتجزين:

إجراء  ■ السلطات  عىل  القانوين:  وضعهم  بشأن  للمعلومات 
مقابلة مع كل محتجز يدخل مراكز احتجاز األجانب بلغة 
إعالمه  أيضاً  وعليها  القانوين،  وضعه  عىل  إلطالعه  يفهمها 

بأحدث األحكام اإلدارية والقانونية املؤثرة عليه. 

وحتى  ■ وبوجهتهم  وزمنه  الرتحيل  بتاريخ  املسبق  للتحذير 
من  حالة  يف  املحتجزون  يعيش  الطريان:  رحلة  مبعلومات 
يف  البالد  خارج  طردهم  احتاملية  إلدراكهم  الشديد  القلق 
أي وقت لياًل 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 
بهم  الخاص  القانوين  املمثل  إعالم  أو  أسبانيا  يف  وعائالتهم 

لضامن استنفاد جميع احتامالت الدفاع القانوين عنهم.2

منها:  ■ من  نسخ  إمكانية طلب  أو  للحصول عىل سجالتهم   
داخلها  فرد  لكل  بسجل  األجانب  احتجاز  مراكز  تحتفظ 

ولكنَّ تلك السجالت متاحة فقط للمحامني. 

القيود عىل وسائل االتصال: ُتجيز مسودة القوانني للمحتجزين 
استخدام الهاتف العمومي فقط الذي يعمل بالعملة للتواصل. 
وُيثري الحظر املطلق عىل استخدام الهواتف املحمولة يف مراكز 
املحتجزين  قبل  من  مستمرة  احتجاجات  األجانب  احتجاز 
الهواتف  بأرقام  يحتفظون  املحتجزين  من  فكثري  عدة.  ألسباب 
عىل ذاكرة هواتفهم املحمولة وال يحفظونها غيباً، وُتقيد مراكز 
ُتتيح  ال  الهاتفية مبدة محددة  املكاملات  أيضاً  األجانب  احتجاز 
تجاوزها، ويصعب كثرياً عىل أفراد العائلة واألصدقاء واملحامني 
إليه  والتحدث  األجانب  احتجاز  مراكز  يف  ما  مبحتجز  االتصال 
ألن تلك املراكز تقرص استخدام الهواتف عىل الحاالت الطارئة 
فقط. ولذا، فاستخدام الهواتف املحمولة، حتى وإن كان ُمقيداً 
وسيلتهم  يكون  قد  معينة،  ظروف  وتحت  مخصص  بوقت 
السامح  املسؤولني  الخارجي وعىل  العامل  للتواصل مع  الوحيدة 
استقبال  املحتجزين عن  بلة عجز  الطني  يزيد  باستخدامه. وما 
من  أيضاً  مينعون  وهم  وإرسالها.  املصورة  والوثائق  الفاكسات 
شأنه  من  وذلك  اإلنرتنت.  شبكة  أو  اإللكرتوين  الربيد  استخدام 
وعن  الخارجي  العامل  ومع  محاميهم  مع  التواصل  عن  إعاقتهم 

السعي وراء املعلومات أو إدارة األعامل التجارية الرضورية.



1919 االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل نرشة الهجرة القرسية 44

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

القيـود عـىل الزيـارات: متتلـك حاليـاً مراكـز احتجـاز األجانـب 
جـدوالً يوميـاً بالزيـارات. إال أن مسـودة القوانـني تفـرض قيوداً 
عـىل الزيـارات وتحرصهـا يف يومـني فقـط باألسـبوع )مـا عـدا 
الخطـوة  لتلـك  واضـح  سـبب  يوجـد  وال  واألطفـال(.  لآلبـاء 

الرجعيـة. 

فـرض قيـود عىل فـرص تسـجيل الشـكاوى: ُيسـمح للمحتجزين 
حاليـاً يف مراكـز احتجـاز األجانـب بالتقـدم بشـكاوى ملحاكـم 
اإلرشاف عـىل مراكـز احتجـاز األجانـب. ولكنَّ مسـودة القوانني 
تنـص عـىل رضورة تقديـم جميـع العرائـض والشـكاوى إىل آمـر 
رأى  إذا   - إحالتهـم  قبـل  دراسـتهم  سـيتوىل  الـذي  االحتجـاز 
رضورة لذلـك - إىل اإلدارة املختصـة. وبالنظر إىل كرثة الشـكاوى 
االعتـداءات عليهـم  املحتجـزون بشـأن ظـروف  ُيقدمهـا  التـي 
واإلبـالغ عنهـا وتكرارهـا، عـىل املسـؤولني السـامح للمحتجزين 
بإرسـالها مبـارشة إىل املحكمـة دون الحاجـة إلطـالع آمـر مركـز 

احتجـاز األجانـب بنفسـه عليهـا مسـبقاً. 

االنضبـاط واألمـن: قـد تتسـبب مسـودة القوانـني يف: احتامليـة 
فـرض قيـود عـىل الزيـارات أو إلغاءهـا متامـاً، وحظـر دخـول 
السـلع للمحتجزيـن، وتفتيـش مهاجـع املحتجزيـن وممتلكاتهم 
وللمحتجزيـن  للـزوار  الـذايت  التفتيـش  وإجـراء  الشـخصية، 
)حتـى أن املحتجزيـن قـد يجـردون مـن مالبسـهم لتفتيشـهم(. 
وال مسـوغات لفـرض مثـل تلـك القيـود وال لإلجـراءات املتبعـة 
مـا يـرتك املجـال الحتاملية التطبيـق عىل نحو تقديـري وميسء. 
وتنـص القوانـني أيضـاً، عـىل نحـو مبهـم، عـىل جـواز اسـتخدام 
الحبـس االنفـرادي »ملدة من الزمـن تحت الـرضورة القصوى«. 
وقـد تجاهلـت وزارة الداخليـة الحكـم الـذي أصدرتـه محاكـم 
اإلرشاف يف مدريـد الـذي حـدد مـدة اسـتخدام هـذا اإلجـراء 
مبـا ال يتجـاوز 24 سـاعة عـىل أقـى تقديـر. وتـويص القوانـني 
باسـتخدام كامـريات مراقبـة يف مراكـز احتجـاز األجانـب متـى 
أمكـن ذلـك وليـس مـن بـاب إلـزام السـلطات بذلـك، ولكـنَّ 
مراقبـة  يف  رئيسـياً  عنـرصاً  يكـون  قـد  اآلليـة  تلـك  اسـتخدام 
اإلسـاءات املحتمـل تعـرض الالجئـني لهـا ويف تقيص مـدى صحة 

الشـكاوى امُلقدمـة. 

غيـاب الرعايـة الخاصـة للفئـات املسـتضعفة: ال ُتشـري القوانـني 
للفئـات  املقدمـة  والرعايـة  االحتجـاز  ظـروف  إىل  مطلقـاً 
املسـتضعفة. ومل يـرد بهـا أي آليـات للتعـرف عـىل الالجئـني أو 
ضحايـا االتجـار بالبـرش أو عدميـي الجنسـية أو األطفـال غـري 
املصحوبـني ببالغـني ولحاميتهـم، فضـاًل عـن أنهـا ال تقـرتح أي 
إجـراءات ملنـع اإلعـادة القرسية. وسـيظل توفري الرعايـة الطبية 
يف مراكـز احتجـاز األجانـب معتمـداً عـىل وزارة الداخلية وعىل 

لخدمـة  السـامح  مـن  بـدالً  الخاصـة  الـرشكات  مـع  العقـود 
الصحـة العامـة يف أسـبانيا بالتفتيـش عـىل مـدى توافـر الرعاية 
الطبيـة وتحديـد ذلـك. ومل تـأت تلـك القوانـني أيضـاً عـىل ذكـر 

عواقـب احتجـاز الذيـن يعولـون أطفـاالً.

فـرض القيـود عـىل التواصـل مـع املنظـامت الخارجيـة: تغطـي 
مسـودة القوانني احتامليـة تواصل املنظـامت والهيئات املتعاقد 
معهـا عـىل تقديـم خدمـات مـع املحتجزيـن يف مراكـز احتجـاز 
األجانـب ولكـنَّ بعـض مراكـز احتجـاز األجانـب تضـع رشوطـاً 
أكـرث تقييـداً مـن تلك الـرشوط التي جـاءت بها املسـودة، مثل: 

مراكـز  ■ بزيـارة  الحكوميـة  غـري  للمنظـامت  »ُيسـمح« 
االحتجـاز وفقـاً ملسـودة القوانـني، إال أن املسـودة مل توضح 
املعايـري الحاكمـة لذلـك مـا يدل عـىل أن هذا األمـر يعتمد 

عـىل قـرار آمـر االحتجـاز. 

ُيسـمح للمنظـامت غـري الحكوميـة »بإجـراء مقابـالت مـع  ■
فـال  صحيـح،  والعكـس  ذلـك،  طلبـوا  الذيـن  املحتجزيـن 
ُيسـمح للمنظـامت غـري الحكوميـة مبقابلـة أي محتجـز مل 

يتقـدم بطلـب مسـبق بذلـك.

إذن  ■ عـىل  الحصـول  بغـرض  االحتجـاز  آلمـر  طلـب  ُيقـدم 
وغرضهـا.  الزيـارة  تفاصيـل  يتضمـن  زيـارة  لـكل  مسـبق 
مراكـز  تـزور  التـي  الحكوميـة  غـري  املنظـامت  وعـىل 
احتجـاز األجانـب بانتظـام السـعي للحصـول عـىل إذن عام 

والجهـد.  الوقـت  لتوفـري  بالزيـارات 

ونظـراً لجميـع األسـباب الـواردة أعـاله، يجـب إجـراء مراجعـة 
شـاملة ملسـودة قوانـني مراكـز احتجـاز األجانب يف أسـبانيا قبل 

التصديـق عليهـا املتوقـع بحلـول نهايـة عـام 2013. 

cmanzanedo@pueblosunidos.org كريستينا مانزانيدو 
 محامية يف بويبلوس يوندوس - منظمة خدمات الالجئني 

www.pueblosunidos.org اليسوعية، مدريد، أسبانيا

1. أجري 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 20 منظمة وشبكة يف أسبانيا. 

  http://tinyurl.com/a-la-puerta-de-los-CIE
2. طالبت محاكم اإلرشاف عىل مراكز احتجاز األجانب يف مدريد والس باملاس منح 

املحتجزين تحذير خطي قبل ما ال يقل عن 12 ساعة من الرتحيل يف مدريد وما ال يقل عن 
24 ساعة يف الس باملاس. وهذا أمر جيد ينبغي تعميمه عىل جميع مراكز احتجاز األجانب 

بوصفه جزءاً من القوانني املنظمة.
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