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نوفمرب/ترشين الثاين 2013

إليهــا ســلطة مــا لحرمــان الفــرد مــن حريتــه مســوغة بدقــة (Detention Under Scrutiny: A study of the due-
ومحــددة جلي ـاً يف نــص الق ـرار.
)process for detained asylum-seekers,
مايو/أيار 2012
مايتة زاماكونا أغريي  Maite.Zamacona@redcross.seتعمل امللخص باللغة اإلنجليزية:
يف الصليب األحمر السويديwww.redcross.se .
http://tinyurl.com/SRC-detention-Eng-2012
انظر «االحتجاز تحت املجهر» :دراسة بشأن اإلجراءات القانونية
الواجبة الخاصة بطالبي اللجوء املحتجزين،

 .1مثل :االختباء أو إعطاء معلومات مغلوطة أو انتهاك حظر إعادة الدخول أو اإلفصاح
عن الرغبة يف عدم مغادرة الدولة ،إلخ.

تساؤالت بشأن برامج بدائل االحتجاز

ستيفاين ج .سيلفرمان

عموماًُ ،يفهم من برنامج بدائل االحتجاز عىل أنه وسيلة تتعقب
الهيئات الحكومية من خاللها غري املواطنني دون تكبد جميع
النفقات وانتهاكات الحقوق املرتبطة باحتجاز املهاجرين .فتلك
الربامج أقل ُكلفة ،إىل حد كبري ،من اإلرشاف الرسمي املؤقت
عىل مراكز احتجاز املهاجرين .ويحظى املشرتكون يف تلك الربامج
مبساحة أكرب من الحقوق والحريات ويلبون يف الوقت نفسه
املطلب الرئييس للدولة برضورة تواجد غري املواطنني صوب أعينها ويرى معظم املراقبني أن تقديم املشورة القانونية املختصة عنرص
يف حال صدر بحقهم أوامر ترحيل خارج أراضيها.
أسايس النخفاض معدالت الفرار عموماً املرتبطة «ببدائل االحتجاز»
وذلك نظراً لتمكن املشرتكني يف تلك الربامج من بناء جسور الثقة
فاإلقامة الجربية املصحوبة مبزيج من املراقبة االلكرتونية و/أو مع النظام القضايئ للجوء والهجرة .و ُي ّصعب الدور الرئييس لتقديم
متطلبات املثول أمام ضابط اإلقامة الجربية يومياً أو أسبوعياً و /املشورة القانونية املختصة من تقييم أدوار الجوانب األخرى لإلقامة
أو حظر التجول ميكن أن تكون جميعها بدائل لالحتجاز االحرتازي الجربية أو اإلرشاف املجتمعي .وبعبارة أخرى ،هل سبب عدم فرار
ويكن إلباس األفراد أيضاً (كعالمة) سواراً للمراقبة املشرتكني إذعانهم لقرارات املراقبة؟ أم ألن إجراءات مراقبتهم
الرسميُ 1.
االلكرتونية يف كاحلهم يتصل بنظام مراقبة عرب األقامر االصطناعية .متنعهم من الفرار؟ أو لشعورهم بأنهم مراقبون حتى يف املجتمع؟
ومع أن ذلك النظام ال يستطيع تتبع جميع تحركات مرتدي السوار أو ألن فهمهم العميق لوضعهم القانوين مينحهم ثقة يف القضاء
اإللكرتوين بدقة مثلام يفعل جهاز اإلرشاد ،إال إنه قادر عىل تحديد العادل وحافزاً ملعرفة الحكم النهايئ يف قضاياهم؟
ما إذا كان حامل السوار يف املنزل كام هو متوقع أم ال .وإذا كان
سوار الكاحل مرئياً لل ِعيان ،سيصبح وصمة عار اجتامعية ُتشني ستيفاين ج .سيلفرمان  sj.silverman@gmail.comزميل ما
مرتديه .وحتى إن مل يكن مرئياً ،قد ُيسبب ذلك السوار مضايقات بعد الدكتوراة يف مركز ناثانسون املعني بحقوق اإلنسان والجرائم
جسدية الحتكاكه بجلد حامله ،واضطرابات نفسية أيضاً نظراً والقضايا األمنية عرب الوطنية
 http://nathanson.osgoode.yorku.ca/ومنسق مجموعة
الرتباطه بالسجون واحتاملية الرتحيل خارج البالد.
املناقشات يف ورشة العمل املعنية باالحتجاز ،ومثة قامئة بريدية
أما اإلرشاف املجتمعي فربنامج أقل تطفلية من االحتجاز االحرتازي تضم عناوين الربيد اإللكرتوين للمشرتكني متاحة للباحثني
أو اإلقامة الجربية املصحوبة باملراقبة .وعادة ما تشتمل تلك واملامرسني وواضعي السياسات املهتمني بقضايا االحتجاز.
الربامج عىل العنارص األساسية لتقديم املشورة القانونية املختصة
 .1كراويل هـ“ :.إنهاء احتجاز األطفال :وضع نهج بديل للم شمل األرسة”
ونظام إدارة الحاالت الفردية األقرب إىل النفس ،ونرش الوعي (بني (Ending the detention of children: developing an alternative approach to
املشرتكني) بعواقب عدم االمتثال .و ُيسمح للمشرتكني يف برامج family returns)، 2011 http://tinyurl.com/Crawley-familyreturns-2010
اإلرشاف املجتمعي بالعيش مع أفراد عائالتهم و/أو زمالئهم يف مركز ناثانسون املعني بحقوق اإلنسان والجرائم والقضايا األمنية عرب الوطنية
الكنيسة أو مع غريهم من أعضاء املنظامت املجتمعية األخرى،
و ُيسمح لهم أيضاً بالعمل ويتمكن أطفالهم من الذهاب للمدرسة
وتحديد مواعيد لزيارة الطبيب .وبذلك ،تستفيد تلك الربامج من
الثقة املجتمعية وصالت القرىب والشبكات اإلميانية عىل عكس ما
تفعله أساور الكاحل ومتطلبات املثول أمام الضابط املسؤول عن
اإلقامة الجربية.
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