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وال  السلطات.  تجاه  ثقتهم  لنمو  نظراً  املهاجرين  امتثال  معدالت 
يعني تقديم الدعم مسبقاً تعجيل إجراءات الهجرة ولكنه يضمن 

تعزيز املهاجرين جيداً من البداية. 

ترضر  مقنع  نحو  عىل  التجريبية  البحوث  لنا  تثبت  زالت  وما 
أي شخص  يشعر  العملية،  الناحية  االحتجاز. ومن  املهاجرين من 
واالكتئاب.  الحاد  القلق  وأعراض  الضغوط  من  عال  بقدر  محتجز 
بأنه  القتناعها  املهاجرين  احتجاز  يف  الدول  تستمر  ذلك،  ومع 
أفضل الطرق للسيطرة عىل تدفقات اللجوء والهجرة. ولكن أثبتت 
األبحاث التي أجريناها بأنفسنا وأجراها آخرون خوف الحكومات 
من فرار املهاجرين إن مل يحتجزوا ومُينعوا من االستقرار يف البالد. 
وعالوة عىل ذلك، البدائل املجتمعية أقل تكلفة من االحتجاز؛ ففي 
معدالت  ارتفاع  يف  البديل  يساهم  ال  املثال،  سبيل  عىل  بلجيكا، 
االمتثال وحسب،4 ولكنه ُيقلص تكاليف احتجاز شخص واحد إىل 
النصف يومياً أيضاً. وإضافة إىل خفض التكاليف، حل قضايا الهجرة 

يف املجتمع يقلل الضغط عىل املهاجرين وعىل الدول عىل حد سواء 
أكرث من حبسهم يف مركز االحتجاز. وقبل كل يشء، تحافظ البدائل 
الهجرة  إجراءات  به  تقوم  أن  ُيفرتض  ما  اإلنسان وهو  كرامة  عىل 

يف املقام األول. 

فيليب أمارال europe.advocacy@jrs.net محاٍم ومنسق 
 لالتصاالت يف منظمة خدمات الالجئني اليسوعية 

 .www.jrseurope.org

1. انظر منظمة خدمات الالجئني اليسوعية، أن يصبح املرء مستضعفاً يف االحتجاز 
 Becoming Vulnerable in Detention 2010

   http://tinyurl.com/JRS-Vulnerable-in-Detention 
 2. منظمة خدمات الالجئني اليسوعية، من الحرمان إىل الحرية 

 )From Deprivation to Liberty(
   http://tinyurl.com/JRS-Deprivation-of-Liberty 

 3. انظر تقييامت املشاريع التجريبية يف غالسكو وميلبنك باململكة املتحدة  
   http://tinyurl.com/JRS-UKpilots-evaluation

4. 75-%80 امتثال، أي أن 20-%25 من املهاجرين يفرون. انظر الحاشية 2، ص 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.

الجدران العالية واألسوار واألقفال والحرس الصورة األوىل التي ُترَسم 
يف أذهاننا عند التفكري باحتجاز املهاجرين، ولتلك الصورة النمطية 
غها. فحبس املهاجرين وحرصهم يف مراكز تشبه السجون  ما يسوِّ
ظاهرة عاملية متزايدة تثري املخاوف من العواقب الوخيمة لالحتجاز 
عىل صحة اإلنسان ورفاهه، وتتزايد ظاهرة احتجاز املهّجرين قرساً 

أيضاً يف مراكز مغلقة أثناء رحالت فرارهم وتهجريهم.

ومع أنَّه ال يوجد تعريف واحد لالحتجاز، يكمن املضمون األسايس 
لذلك املصطلح يف الحرمان من الحرية بتقييد األماكن التي ُيسمح 
للناس التنقل بها بحرية. وغالباً ما يؤدي ذلك إىل تقييد تحركاتهم 
باحتجازهم يف غرفة واحدة مغلقة أو يف مبنى أو يف موقع. وتتخذ 
متعددة، مثل: مراكز  املهاجرون أشكاالً  ُيحتجز فيها  التي  األماكن 
يف  العبور  مناطق  أو  الغرض  لهذا  املخصصة  املهاجرين  احتجاز 
املطارات أو مراكز الفحص املغلقة أو السجون أو أقسام الرشطة 
أو الغرف الفندقية أو املنشآت املعدلة لهذه الغاية، مثل: حاويات 
عىل  للعاملني  دالالت  املكان  إىل  املرتكز  املفهوم  ولذلك  البضائع. 
إيجاد بدائل لالحتجاز. وعىل وجه الخصوص، قد يعيق هذا الرتكيز 
عىل الجانب املكاين لالحتجاز فهمنا لبدائل االحتجاز التي ال تستند 

إىل الجانب املكاين بل تقدم مجموعة من األدوات أو االسرتاتيجيات 
التي ميكن تطبيقها عىل الفرد أياً كان موقعه يف املجتمع املحيل. 

ويف بحثي عن بدائل لالحتجاز، الذي أجريته مع تحالف االحتجاز 
الدويل1، حددنا سلسلة من اآلليات التي من شأنها املساعدة عىل 
إنجاح إدارة حاالت الهجرة دون اللجوء إىل االحتجاز. ويعتمد كثري 
متابعة  لضامن  االسرتاتيجيات  من  سلسلة  عىل  البدائل  تلك  من 
املجتمع  يف  العيش  من  متكينهم  مع  هجرتهم  إلجــراءات  األفراد 
املرافق  األحيان  بعض  يف  تستخدم  الربامج  تلك  أّن  ومع  املحيل. 
ل مكان إقامة األفراد  السكنية ضمن نظام إدارة االحتجاز، ال يشكِّ
مصدراً كبرياً للقلق بالنسبة لها، بل ينصب تركيز تلك الربامج عىل 
تقييم كل حالة والتأكد من توافر البنى والظروف الالزمة يف البيئة 
املحلية مبا يسمح للشخص املعني بأقى درجة ممكنة من الوصول 
ذلك عىل خمس  ويعتمد  السلطات،  لدى  لوضع هجرته  إىل حل 
املحيل  املجتمع  بتقييم  الخاص  منوذجنا  يف  أعددناها  خطوات 

وتصنيف األشخاص فيه، وتتلخص تلك الخطوات فيام ييل: 

افرتاض أنَّ االحتجاز غري رضورّي. ■
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عىل  ■ فردية  حالة  كل  فحص 
حدة وتقييمها.

تقييم البيئة املجتمعية. ■

املجتمع  ■ يف  الرشوط  تطبيق 
املحيل حسب الرضورة.

أنه  ■ عىل  االحتجاز  إىل  النظر 
يجوز  ال  وأنه  األخري  املالذ 
الظروف  يف  إال  استخدامه 

االستثنائية.

من  يتبني  املــثــال،  سبيل  وعــيل 
مثل:  دول،  يف  املتَّبعة  الربامج 
إدارة  ميكن  أّنه  وكندا،  أسرتاليا 
ترحيله  تقرر  الذي  الفرد  شؤون 
يف  طلبه  إجـــراءات  انتهاء  بعد 
ومالمئة  فعالة  بطريقة  املجتمع 
الفردية،  ظروفه  ُقّيمت  حالة  يف 
يف  يحصل  أن  املمكن  مــن  بــل 
إدارة  يف  الدعم  عىل  املجتمع 
القانونية  املشورة  وعىل  حالته 
الرئيسية،  احتياجاته  وُتلبى 
وميكنه املشاركة أيضاً يف إجراءات 
ُيطلب  وقد  للرحيل،  االستعداد 
أمام  بانتظام  املثول  كذلك  منه 
ضابط اإلقامة الجربية وأن يخضع 
ذلك  كان  متى  الحثيثة  للرقابة 

رضورياً.

ويف تلك الحاالت، قد ُيطلب تحقيق أمرين اثنني: 1( أن ُيستبَدل 
نوع  معني  موقع  يف  االحتجاز  خالل  من  الرقابة  مامرسة  مبفهوم 
ذلك  وينطوي  املالئم.  اإلرشاف  عىل  القامئة  اإلدارة  أنــواع  من 
املكاين  الجانب  ترتكز عىل  التي  التفكري  طريقة  عن  االبتعاد  عىل 
عىل  والرتكيز  الحالة  وإدارة  املخاطر  بتقييم  التفكري  إىل  واالنتقال 
القامئة  الربامج  إنجاح  عىل  الرتكيز  يجب  و2(  املستهدف  اإلنفاذ 
عىل املجتمعات املحلية علاًم أنَّ ورقتنا البحثية ُتظهر وجود بدائل 
موثوق بها وغري مكلفة اقتصادياً بل ميكن تحقيقها أيضاً. وتحافظ 
برامج إدارة املجتمعات املحلية عىل معدالت امتثال ترتاوح ما بني 
80 - 99.9% من سلسلة من املجموعات )تتضمن األشخاص الذين 
تقرر عودتهم(، وتعود كذلك بالنفع امللحوظ عىل الجانب املتعلق 

املهاجرين  صحة  وتحمي  والعملية،  املمنهجة  اإلجراءات  بتكلفة 
من  أقوى  بديل  فبإيجاد  ورفاههم.  اإلجــراءات  لهذه  الخاضعني 
برامج االحتجاز، ميكن للحكومات أن تتعلم اإلدارة الفعالة لألغلبية 

الساحقة من حاالت الهجرة خارج أسوار االحتجاز.

روبن سامبسون robyncsampson@gmail.com مرشح لنيل 
درجة الدكتوراه يف كلية العلوم االجتامعية يف جامعة ال تروب.

http://latrobe.academia.edu/RobynSampson

 1. انظر تقرير »هناك بدائل: دليل ملنع احتجاز املهاجرين غري الرضوري« 
 )There are Alternatives: A Handbook for Preventing Unnecessary

Immigration Detention( 2011، www.idcoalition.org/cap
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