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مراكز االحتجاز املغلقة يف جمهورية التشيك: عىل أي أساس؟ 
بياتا ساكاتشوفا 

الرغم من الظروف الجيدة نسبياً يف مراكز االحتجاز املغلقة  عىل 
بجمهورية التشيك، ينبغي طرح تساؤالت جادة بشأن مربرات ذلك 

االحتجاز.

ُينقل القادمون جواً إىل جمهورية التشيك الذين يطلبون اللجوء إىل 
»مركز لالستقبال« يف مطار فاتسالف هافيل يف براغ. وعىل الرغم 
النقي  الهواء  استنشاق  ومن  حريتهم  من  املحتجزين  حرمان  من 
ومن استخدام شبكة اإلنرتنت وعدم السامح لهم سوى باستخدام 
هاتف عمومي يعمل بالعملة، ال ُيعامل طالبو اللجوء يف ذلك املركز 
كمجرمني بل أعرب املحتجزون عن أن الظروف يف مركز االستقبال 
جيدة إىل حد ما. ومع ذلك، مثة بعض املشاكل الجلية يف املامرسات 
الحالية التي تتبعها جمهورية التشيك الحتجاز املتقدمني بطلبات 

الحامية الدولية.

 أوالً، هناك عدم اهتامم ملحوظ بظروف القضايا الفردية. فينبغي 
الطلب  مقدم  الشخص  كان  إذا  الدولة  أرايض  بدخول  اإلذن  منح 
مستضعف. وُيعرّف قانون اللجوء التشييك طالب اللجوء عىل أنه 
الوالدين  أو أحد  ببالغني،  إذا كان طفاًل غري مصحوب  مستضعف 
ذا  أو عائلة مصحوبة بأطفال أو بذوي إعاقات بالغني، أو شخصاً 
إعاقة خطرية، أو املرأة الحامل، أو شخصاً سبق تعرضه للتعذيب 
أو االغتصاب أو خضع ألي شكل آخر من أشكال العنف العقيل أو 
الجسدي أو الجنيس. ومع ذلك، ُيتخذ قرار السامح بدخول البالد 
من عدمه يف معظم القضايا تقريباً قبل أن تستمع وزارة الداخلية 
أوطانهم  لرتك  اللجوء  بطلبات  املتقدمني  دفعت  التي  لألسباب 
األصلية، ولذلك يصعب الحكم عىل ما إذا كانوا، عىل سبيل املثال، 
قد تعرضوا للعنف الجسدي أو العقيل أم ال حيث تقترص اإلجراءات 
املعنية بتمييز املستضعفني عىل تحديد عمر مقدم الطلب، أي ما 
جميع  ُيحتجز  عليه،  وبناًء  بالغ.  أم  قارص  اللجوء  طالب  كان  إذا 
املتقدمني بطلبات اللجوء تقريباً يف مركز استقبال مغلق بدالً من 

منحهم اإلذن بدخول البالد.

إجازة  )وكذلك  للبالد  الدخول  طلبات  رفض  تربير  إطار  يف  ثانياً، 
االحتجاز يف مراكز مغلقة(، مثة تطبيق موسع ألسس قانون اللجوء 
التشييك التي ُتسّوغ افرتاض أن مقدم الطلب ُيهدد »النظام العام«. 
تفاصيل تلك األسس  القانون جلياً  ويف هذا الصدد، ال توضح لغة 
وترتك مجاالً واسعاً لتفسريات عدة. ومن املثري لالهتامم مالحظة أن 
قرارات وزارة الداخلية القامئة عىل تلك األسس تظهر مياًل واضحاً 
لالعتقاد بأن املتقدمني بطلبات اللجوء يسيئون استخدام إجراءات 

تحديد وضع الالجئني يف محاولة منهم لدخول البالد دون امتالك 
وثائق أو تأشرية دخول سليمة مام مُيثل تهديداً محتماًل عىل النظام 

العام. وعادة ما تستند املحاكم إىل ذلك التفسري مراراً وتكراراً. 

ثالثاً، حتى عقب السامح للمتقدمني بطلبات اللجوء بدخول البالد 
املغلقة.  املراكز  يف  محتجزون  يبقوا  مطالبهم،  يف  النظر  ملواصلة 
املتقدم بطلب  أنه مبجرد منح  التشييك عىل  اللجوء  قانون  وينص 
اللجوء اإلذن بدخول البالد، ينبغي نقله فوراً إىل مركز استقبال يف 
واألساس  أيضاً.  مغلقاً  املركز  ذلك  يكون  أن  ينبغي  ولكن  الدولة، 
اإلطالق.  واضح عىل  غري  من حريتهم  القانوين الستمرار حرمانهم 
حيث تنص الفقرة 1 )و( من املادة 5 يف االتفاقية األوروبية لحقوق 
احتجازه  أو  شخص  أي  عىل  القبض  إلقاء  »رشعية  عىل  اإلنسان1 
والسؤال  غري مرشوع«.  نحو  عىل  الدولة  أرايض  دخول  من  ملنعه 
الذي يطرح نفسه بقوة اآلن هو ما إذا كان استمرار فرض القيود 
الدولة أمراً  عىل حق متتع املرء بحريته عقب السامح له بدخول 

مرشوعاً أم مسوغاً؟ 

التوصيات
يجب إجراء مقابالت ُمفّصلة مع املتقدمني بطلبات اللجوء قبل  ■

اتخاذ قراراً بشأن قبول طلباتهم لدخول البالد أو رفضها. 

اإلذن  ■ الدولية  الحامية  عىل  الحصول  طلب  مقدم  ُمنح  إذا 
بدخول أرايض الدولة، يجب نقله إىل معسكر مفتوح ُيسمح له 

فيه باملغادرة مدة تصل 24 ساعة.

التي  ■ دبلن  الئحة  مبوجب  املقدمة  اللجوء  طلبات  قضايا  يف 
األعضاء  الدول  من  دولة  أي  تحديد  إىل  فيها  املحكمة  تحتاج 
معسكر  إىل  الطلب  مقدم  نقل  ينبغي  الطلب،  عن  مسؤولة 

مفتوح. 

ال ينبغي االفرتاض سلفاً بأن طالبي اللجوء يعزفون عن التعاون  ■
مع السلطات يف عملية تحديد صفة اللجوء. وال يجب أن يكون 

مركز االستقبال يف الدولة مركزاً مغلقاً. 

بياتا ساكاتشوفا beata.szakacsova@opu.cz محامية تعمل 
 يف منظمةملساعدة الالجئني يف جمهورية التشيك. 
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امرأة طالبة للجوء من أوكرانيا تنظر من خالل القضبان يف مركز االحتجاز يف ميدفيدوف، سلوفاكيا.
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