
52 نرشة الهجرة القرسية 44االحتجاز وبدائل االحتجاز والرتحيل52

نوفمرب/ترشين الثاين 2013

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 كبـرية مـن 
حقـوق اإلنسـان، بـدءاً مـن الحقـوق املدنيـة والسياسـية 
ووصـوالً إىل الحقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة. 
مشـاكل  يف  أيضـاً  طويلـة  ملـدة  االحتجـاز  يتسـبب  وقـد 
واملجتمعـات  األفـراد  مـن  كل  يتكبـد  وجسـدية  نفسـية 
عـىل حـد سـواء رضائبهـا طويلـة األجـل. ومـن َثـّم، ُتحتـم 
االحتجـاز  بدائـل  البحـث يف  والتضحيـات  العواقـب  تلـك 

وتفعيلهـا.  ودراسـتها 

للعيـش يف مراكـز  اللجـوء عمومـاً  ينتقـل طالبـو  يف حـني 
التنقـل  حريـة  لهـم  تتيـح  التـي  املفتوحـة  االسـتقبال 
اللجـوء  طلـب  إجـراءات  تنفيـذ  إمتـام  أثنـاء  املطلقـة1 
طالبـي  مـن  عـدد  عـىل  التحفـظ  يسـتمر  بهـم،  الخاصـة 
اللجـوء يف مراكـز االحتجـاز املغلقـة )6799 فـرداً يف عـام 
املغلقـة  القابعـني يف مراكـز االحتجـاز  2012(. ومـن بـني 
تقـدم  مـن  ألطفـال(،  املصطحبـة  العائـالت  )باسـتثناء 
)مثـل:  للبـالد  الخارجيـة  الحـدود  عـىل  اللجـوء  بطلـب 
تنـوي  ومـن  واملوانـئ(،  القطـار  ومحطـات  املطـارات 
البلجيكيـة ترحيلهـم إىل دولـة أوروبيـة أخـرى  الحكومـة 
طلبـات  ُرفضـت  ومـن   2 دبلـن،  الئحـة  تنفيـذ  إطـار  يف 

اللجـوء الخاصـة بهـم، ومـن صـدرت بحقهم أوامـر ترحيل 
البـالد. أرايض  خـارج 

ووفقـاً للقانـون الـدويل، يجـب أن يكون االحتجـاز اإلجراء 
األخـري وليـس أمـراً روتينيـاً مثلـام هو حـال طالبـي اللجوء 
، ال تراعي السـلطات  الواصلـني لحـدود بلجيـكا.3 ومـن َثـمَّ
املسـتضعفني  سـيام  وال  باملحتجزيـن  الخاصـة  الظـروف 
منهـم. وهكـذا، جـرت العادة عـىل احتجـاز املسـتضعفني، 
اإلعاقـات،  وذوي  الحوامـل،  والنسـاء  السـن،  كبـار  مثـل: 
بالبـرش،  االتجـار  أو  النفسـية  الصدمـات  وضحايـا 
الحـرب  صدمـات  عـن  الناتجـة  النفسـية  واالضطرابـات 
واضطـراب مـا بعـد الصدمـة، يف مراكـز مغلقـة. وُتفاقـم 
ضغـوط االحتجـاز معانـاة األفـراد مـن املشـاكل العقليـة 
يف الوقـت الـذي ال يوفـر فيـه الوضـع يف االحتجـاز النـوع 

املطلوبـة. الرعايـة  مـن  املناسـب 

السـري عىل طريـق تفعيل البدائل 
لسـنوات، أبـدت املنظـامت غـري الحكوميـة وأمـني املظـامل 
يف  االحتجـاز  ظـروف  بشـأن  قلقهـم  وآخـرون  االتحاديـة 
بلجيـكا وال سـيام احتجـاز األطفـال. ففـي أكتوبر/ترشيـن 
األول لعـام 2006، متثلـت اسـتجابت الحكومـة البلجيكيـة 
يف تكليـف املعنيني بإجراء دراسـة بشـأن بدائـل االحتجاز. 
عـام  إبريل/نيسـان  يف  الربملـان  إىل  النتائـج  قدمـت  ثـم 
2007، وتناولـت دراسـة جـدوى الحقـة النـامذج املختلفة 
البلجيكيـة  السـلطات  اختيـار  وقـع   ، َثـمَّ ومـن  للبدائـل. 
الفرديـة  الحـاالت  إدارة  نظـام  عـىل  يقـوم  منوذجـًا  عـىل 

لتنفيـذه.

الحـاالت،  مديـري  أحـد  إىل  لجـوء  طالـب  كل  وُيـوكل 
يكـون مسـؤوالً  الـذي  باسـم »املـدرب«،  املعـروف غالبـاً 
عـن جميـع شـؤون الحالـة طـوال مـدة إجـراءات تحديـد 
أحقيـة الحصـول عـىل صفـة الجئ، مثـل: توفـري معلومات 
واضحـة ومتسـقة وتقديـم النصح بشـأن إجـراءات اللجوء 
)مبـا يف ذلـك اإلجـراءات األخـرى الخاصـة بالهجـرة و/أو 
العـودة إىل أرض الوطـن، حسـب مقتـىض الحـال( وبشـأن 
أي ظـروف أخـرى تخـص إطـالق رساحهـم وعواقـب عدم 

ولكّنـه  قانونيـاً،  مصطلحـاً  ليـس  االحتجـاز«  »بدائـل  تعبـري 
ُيسـتخدم ]...[ بوصفه اختصاراً ُيشـري إىل أي ترشيع أو سياسـة 
املجتمـع  اإلقامـة يف  مـن  اللجـوء  طالبـي  أو مامرسـة متكـن 
املحـيل يف ظـل عـدد من الـرشوط أو القيـود التـي ُتفرض عىل 
حريـة تنقالتهـم. وألن بعـض بدائـل االحتجـاز أيضـاً تتضمـن 
أو  التنقـل  عـىل  املفروضـة  القيـود  مـن  متنوعـة  مجموعـة 
الحريـة ]...[، فهـي أيضـاً تخضـع ملعايـري حقـوق اإلنسـان«. 
املبـادئ   2012 لالجئـني  السـامية  املتحـدة  األمـم  )مفوضيـة 

االحتجـاز(  بشـأن  التوجيهيـة 

مبـادئ  مـع  االحتجـاز  بدائـل  تتـامىش  أن  يجـب  َثـّم،  ومـن 
وأن  متييـز  دون  ُتطبـق  وأن  والتناسـب  والحتميـة  الرشعيـة 

الفـرد. كرامـة  تراعـي 
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اتخـاذ  عـىل  الرتكيـز  وينصـب  السـلطات.  مـع  التعـاون 
القـرارات السـليمة، وتقريـر مـدى أحقيـة الحصـول عـىل 
صفـة الجـئ يف الوقت املناسـب، وتحسـني مسـتوى الدعم 

املقـدم لتتـامىش اآلليـات مـع ظـروف األفـراد أنفسـهم.

ويف األول مـن شـهر أكتوبر/ترشيـن األول لعام 2008، بدأ 
مـرشوع تجريبـي يهـدف إىل عـدم احتجاز العائـالت، التي 
تصطحـب األطفـال والتـي دخلـت بالفعـل أرايض الدولـة 
املغلقـة.  االحتجـاز  مراكـز  يف  مغادرتهـا،  عليهـا  ويتعـني 
أمـا يف أكتوبر/ترشيـن األول لعـام 2009، اتسـعت دائـرة 
املـرشوع ليضـم العائـالت التـي تطلـب اللجـوء والتـي مل 
ُيسـمح لهـا بدخـول أرايض الدولـة ولكـن يتوجـب عليهـا 
إىل  مجـدداً  العـودة  قبـل  سـاعة   48 مـن  أكـرث  البقـاء 

موطنهـا األصـيل. 

تعيـش العائـالت يف »الوحـدات العائليـة املفتوحـة« التـي 
تتكـون مـن منـازل وشـقق. ويتمتع األفـراد بحريـة التنقل 
وُيسـمح  والقواعـد.  القيـود  بعـض  عليهـم  ُتفـرض  ولكـن 
لهـم مبغـادرة مسـكنهم بغـرض، عىل سـبيل املثـال، إيصال 
أطفالهـم إىل املدرسـة أو رشاء الِبقالـة أو زيـارة محاميهـم 
أيضـاً  وبإمكانهـم  الدينيـة.  الشـعائر  يف  املشـاركة  أو 
تضمـن  وبذلـك،  العائليـة.  الوحـدات  الـزوار يف  اسـتقبال 
الوحـدات العائليـة اسـتمرار الحيـاة الطبيعيـة عـىل نحـو 

لألطفـال.  معقـول 

وتسـتلم كل عائلـة قسـيمة غذائية أسـبوعياً لـرشاء الغذاء 
مـن املجمـع التجاري املحـيل لتحضـري وجباتهم بأنفسـهم. 
ويحـق لـك فـرد مـن أفـراد العائلـة أيضـاً الحصـول عـىل 
وُيغطـي  والقانونيـة.  واالجتامعيـة  الطبيـة  املسـاعدة 
والطبيـة  التعليميـة  النفقـات  جميـع  األجانـب  مكتـب 
والّلوجيسـتية واإلداريـة والخاصـة بالتغذيـة. لكـّن املكتب 
حـدد  حالـة  يف  إال  الطبيـب  زيـارة  تكاليـف  يتحمـل  ال 
املـدرب بنفسـه موعـد الزيـارة. ويحـق لجميـع العائـالت 
وتحـرص  املحامـي.  نفقـات  مـن  اإلعفـاء  بطلـب  التقـدم 
املنظـامت غـري الحكوميـة عـىل زيـارة الوحـدات العائليـة 
بانتظـام وإجـراء حـوارات مـع املدربـني والعائـالت سـوياً. 
باملنظـامت  بأنفسـهم  االتصـال  أيضـاً  العائـالت  وبإمـكان 
ال  العائلـة،  خصوصيـة  حاميـة  وبغـرض  الحكوميـة.  غـري 

ُيسـمح بقـدوم سـوى عـدد محـدود مـن الـزوار. 

ُيوظـف مكتـب األجانـب مديـري الحاالت/املدربـني لدعم 
العائليـة  الوحـدات  يف  إقامتهـم  مـدة  أثنـاء  العائـالت 

يف  الحـق  مبنحهـم  إمـا  لوضعهـم  دائـم  حـل  انتظـار  يف 
اإلقامـة أو العـودة إىل وطنهـم بكرامـة وللعمـل بوصفهـم 
املصلحـة  وأصحـاب  البلجيكيـة  السـلطات  بـني  وسـطاء 
املرفوضـني  اللجـوء  طالبـي  يخـص  فيـام  أمـا  اآلخريـن. 
بـرضورة  نهائيـاً  أمرهـا  ُحسـم  التـي  األخـرى  والعائـالت 
العـودة إىل أوطانهـم، 4 يجمـع املـدرب جميـع املعلومـات 
املطلوبـة )مثـال، مـن خـالل ترتيـب لقـاءات مـع املمثلـني 
مكتـب  مـع  بالتعـاون  والقنصليـني  الدبلوماسـيني 
للعـودة  االسـتعداد  عـىل  العائـالت  ومسـاعدة  األجانـب( 
برنامجـاً  املـدرب  ُيقـدم  بـدء،  ذي  فبـادئ  أوطانهـم.  إىل 
بالتعـاون  العـودة الطوعيـة للعائـالت  )للمسـاعدة( عـىل 
مـع املنظمـة الدوليـة للهجـرة ثـم يسـاعدهم عـىل تجاوز 
أي عقبـات قـد تحـول دون عودتهـم إىل بلدانهـم. وعليـه 
األجانـب  مكتـب  يتخـذ  أن  باحتامليـة  العائـالت  إعـالم 
قـراراً - مبنزلـة إجـراء وقـايئ أخـري - باحتجـاز العائلـة يف 
مركـز مغلـق يف حـال رفضـت تلـك العائلة التعـاون أو إذا 
مل ُتحـرتم قواعـد الوحـدات العائليـة أو إذا فـرت العائلـة. 

الحـاالت  إدارة  نظـام  منـوذج  وراء  الرئيـيس  والهـدف 
نتائـج  لجميـع  واألفـراد  العائـالت  تهيئـة  ذاك  الفرديـة 
الهجـرة املحتملـة سـواء كانـت بالعـودة مـن حيـث جاءوا 
أو باإلقامـة القانونيـة. ويعتمـد ذلـك النظـام عـىل الثقـة 
وتجـاه  اإلجـراءات  تجـاه  العائـالت  تسـكن صـدور  التـي 
دور املـدرب. ولذلـك، فـام يتمتـع بـه مديـر الحـاالت مـن 
مهـارات وسـامت شـخصية جـزء أسـايس يف نجـاح مرحلـة 
تنفيـذ البدائـل أو إخفاقهـا. ويجـب أن ُتـدار آليـات تعيني 
برامـج  وضـع  خـالل  مـن  بكفـاءة  وتدريبهـم  املوظفـني 
لهـم.  املخصصـة  التأهيـل  شـهادات  منـح  و/أو  تدريبيـة 
ويجـب إيـالء اهتاممـاً كبـرياً بقواعـد السـلوك أو القوانـني 

أيضـاً.  املوظفـني  بسـلوكيات  املتعلقـة  األخـرى 

يف  أكـرث  تثـق  العائلـة  أن  العمليـة  التجربـة  أثبتـت  وقـد 
املـدرب الـذي يتسـع صـدره لتحديـد جميـع االحتـامالت 
ومناقشـتها بوضـوح. ولـذا، ينبـع اختيـار األفـراد الذيـن ال 
ُيسـمح لهـم بالبقـاء يف بلجيـكا عـىل العـودة مـن أعامقهم 
اقتناعهـم  رشيطـة  السـلطات  لضغـوط  إذعانـاً  وليـس 

اللجـوء. إجـراءات  بعدالـة 

النموذج تقييم 
ديسـمرب/ إىل   2008 لعـام  األول  أكتوبر/ترشيـن  مـن 

كانـون األول 2012، عاشـت 423 عائلـة مـع 754 طفاًل يف 
الوحـدات العائليـة املختلفـة ملـا يناهـز 23 يومـاً ونصـف 
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و  الحـدود،  إىل  عائلـة   201 وصلـت  وإجامليـاً،  اليـوم. 
ُطبقـت عـىل 88 عائلـة إجـراءات الئحـة دبلـن، وعاشـت 
134 عائلـة بإقامـة غـري نظاميـة. وتكونـت أكـرث من نصف 
تلـك العائـالت مـن والـدة فقـط مـع أطفالها. وقـد جاءوا 
ورصبيـا  وروسـيا  وأفغانسـتان  العـراق  مـن  معظمهـم 

وكوسـوفو.

وغـادرت 406 عائلة الوحدات عـىل النحو التايل:

ُرحلـت 185 عائلـة إىل أوطانهـم األصليـة أو إىل دول  ■
ثالثـة )مـن بينهـم 33 عائلـة ُرحلت مبسـاعدة املنظمة 

الدوليـة للهجـرة(.

فـرت 105 عائلـة. تفـر معظـم العائالت خالل سـاعات  ■
أو  العائليـة  الوحـدة  إىل  وصولهـم  عقـب  يومـني  أو 
مبجـرد إعالمهـم بقـرار ترحيلهـم. ومعظـم الفارين من 
ترحيلهـم  ترتيبـات  بالفعـل  ُنظمـت  الذيـن  العائـالت 

مبوجـب الئحـة دبلـن. 

أطلـق رساح 115 عائلـة ليعيشـوا بحريـة يف املجتمـع  ■
 5 نظاميـة،  منهـم  عائلـة   20 إقامـة  )صـارت  املحـيل 
ومنحـت 39 عائلـة صفـة الجـئ، وُمنحـت 13 عائلـة 
الحاميـة، وبقـت 18 عائلـة يف انتظـار انتهـاء إجراءات 

اللجـوء ولكنهـا قضـت املـدة القصـوى هنـاك(. 

كان لعائلـة واحـدة فقـط وضـع خـاص؛ حيـث اتضـح  ■
انتفـاء صـالت القرابـة بـني الطفـل وتلـك العائلـة.

تفـر  فلـم  إيجابيـة.  للربنامـج  األوليـة  النتائـج  جـاءت 
معظـم العائـالت وظلـت عـىل اتصـال مـع مديـر الحاالت 
الخـاص بهـم مـا ُيشـري إىل عـدم رضورة احتجـاز األفـراد 
املعنيـني. ويرجـع ذلـك األمـر إىل تعيـني مدربـني مسـتقلني 
مـام يسـهل إجـراء تحليـاًل مكثفـاً لحالـة كل عائلـة عـىل 
حـدة ويسـاعد عـىل تحديـد الحـاالت التـي تسـتحق مبا ال 
يـدع مجـاال للشـك الحصـول عـىل ترصيـح باإلقامة )سـواء 

مؤقتـاً أو دامئـاً(.6 

وشـفافية  واالنتقـاء  الفرديـة  الحـاالت  إدارة  نظـام 
اسـتخدام  لنجـاح  أساسـية  عنـارص  جميعهـا  االتصـاالت 
مـع  التعـاون  ذلـك  إىل  وأضـف  االحتجـاز،  بدائـل 
وخدمـات  االجتامعيـة  والخدمـات  املحليـة  السـلطات 

الحكوميـة  غـري  واملنظـامت  والرشطـة  الصحيـة  الرعايـة 
البلجيكيـة  املبـادرة  تبـدو  وقـد  أيضـًا.  املحـيل  واملجتمـع 
بشـأن بدائـل االحتجـاز عمليـة ولكـن قـد يتسـاءل املـرء 
الوحـدة  يف  للعيـش  االنتقـال  جـدوى  مـدى  عـن  أحيانـاً 
العائليـة أصـاًل. ويطـرح السـؤال نفسـه: أال ميكـن تنفيـذ 
اإلجـراءات نفسـها أثنـاء إقامـة العائـالت يف أرايض الدولة 
عـىل نحـو طبيعـي؟ وألـن تكـون العائـالت التـي تقدمـت 
بطلـب اللجـوء عـىل الحـدود يف حـال أفضـل إن بقـت يف 
مركـز اسـتقبال مفتـوح )بـدالً مـن مركـز اسـتقبال مغلـق( 
حيـث الظـروف مالمئة أكـرث لالحتياجـات الخاصـة لطالبي 

واالجتامعيـة؟ القانونيـة  األوضـاع  ذلـك  يف  مبـا  اللجـوء 

ممثلهـا  نظـم   ،2011 لعـام  الثـاين  نوفمرب/ترشيـن  يف 
بدائـل  بشـأن  مؤمتـراً  الغربيـة  أوروبـا  يف  اإلقليمـي 
أوروبـا  يف  القامئـة  املختلفـة  النـامذج  لدراسـة  االحتجـاز 
مـن  مزيـد  بحاجـة إلجـراء  الزلنـا  ذلـك،  ومـع  الغربيـة.7 
سـبيل  عـىل  بغـرض،  االحتجـاز  بدائـل  بشـأن  األبحـاث 
املثـال، تقييـم كيفيـة تطبيـق بدائـل االحتجـاز املنصـوص 
عليهـا يف القانـون عـىل أرض الواقـع ومعرفة نسـب الذين 

فعليـاً.  منهـا  يسـتفيدون 

ليزبيث تشوكاريت schockae@unhcr.org مسؤولة قانونية 
مساعدة لدى املمثل اإلقليمي التابع ملفوضية األمم املتحدة 
السامية لالجئني يف أوروبا الغربية. www.unhcr.be  اآلراء 

الواردة يف هذا املقال خاصة باملؤلفة وال تعكس بالرضورة رأي 
مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني.

1. إذا تغيبوا ألكرث من عرش لياٍل متتابعة، يفقدون مكانهم يف تلك املراكز ولكن ُيسمح لهم 
بتقديم طلب جديد لإلقامة يف مركز آخر.

2. ُيحتجز طالبو اللجوء عىل وجه الخصوص مبوجب إجراءات الئحة دبلن ، حتى إن مل 
يصدر قرار نهايئ برضورة ترحيلهم إىل أحد الدول املوقعة عىل »الئحة دبلن«.

3. عندما يتقدم فرد بطلب اللجوء عىل الحدود، ال مُينح ذلك الفرد األذن بدخول أرايض 
الدولة ويصدر مكتب األجانب أمراً باحتجازه حتى انتهاء إجراءات النظر يف طلب اللجوء 

املقدم عىل الحدود. 
4. إما ألنهم غري مقبولني أو لرفض طلب لجوئهم أو ألنهم يقيمون بصورة غري منتظمة 

يف الدولة.
5. صارت إقامتهم قانونية يف الدولة عىل أسس إنسانية أو طبية. 

6. ُيرتك أمر منح ترصيح اإلقامة ملكتب الهجرة. 
7. طرح املؤمتر عرضاً شاماًل 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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