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مرفق احتجاز منوذجي للهجرة من أجل الـ (إل جي يب يت آي)؟
كريستينا فيآلو

اتخذت الواليات املتحدة بعض الخطوات اإليجابية يف تحسني معاملة طالبي اللجوء من املثليني ومغريي الجندر من
خالل احتجاز الهجرة لكن ينبغي للحكومة أن تجري التحسينات يف أربع مجاالت رئيسية.

منظمة سيفيك

يف عام ُ ،2011رفعت أول دعوى رسمية من قبل عدد من املدعني الحاسوب ُتقدم إىل املثليني ومغريي الجندر يف وحدة االحتجاز
لدى مكتب الحقوق والحريات املدنية يف وزارة األمن الوطني يف الوقايئ ملنع االختالط مع بقية النزالء يف السجن.
الواليات املتحدة األمريكية نياب ًة عن  17شخصاً من طالبي اللجوء
من الـ (إل جي يب يت آي) وغريهم من املهاجرين الذين خضعوا ويف كثري من الحاالت ،تحقق إدارة الهجرة والجامرك هدفها املتمثل
إىل ظروف تعسفية أثناء االحتجاز املدين للهجرة يف أمريكا .وكان يف جعل وحدة االحتجاز الوقائية يف سجن مدينة سانتا آنا منوذجاً
من بني التظلامت الشكوى من انتشار ظاهرة حرمانهم من الرعاية يحتذى به يف البالد .فعىل سبيل املثالُ ،يسمح بالزيارة سبعة أيام
الطبية إزاء األمراض املزمنة وتعرضهم لالعتداء الجنيس والبدين عىل يف األسبوع حتى بالنسبة لألفراد املوضوعني ضمن «الفصل اإلداري»
يد الحراس واألشخاص اآلخرين يف مرفق االحتجاز وتطبيق املرفق (أي ما يعرف بالحجز االنفرادي) الذي يوقع عىل النزيل ألهداف
املبالغ به لعقوبة الحجز االنفرادي.
انضباطية ،وهذه الوحدة من ضمن قليل من مرافق االحتجاز يف
الواليات املتحدة األمريكية التي ال تج ّرد النزيل املهاجر من مزايا
ورداً عىل تلك التظلامت ،أنشأ مكتب الحقوق والحريات املدنية
وسلطة إنفاذ قوانني الهجرة والجامرك أول وحدة رعاية مخصصة
لحامية األفراد املثليني ومغريي الجندر يف مرفق احتجاز الهجرة يف
سجن مدينة سانتا آنا يف والية كاليفورنيا 1بطاقة استيعابية تصل إىل
 64من املثليني ومغريي الجندر .ومع أ َّنه نادراً ما تصل نسبة إشغال
األرسة طاقتها االستيعابية ،تدفع إدارة الهجرة والجامرك أجور إشغال
األرسة الـ 64يومياً وذلك لضامن عزل ذلك السجن لألفراد املعنيني
عن بقية النزالء.
ُ
عملت مع متطوعني زائرين من
ويف نوفمرب /ترشين الثاين ،2012
مؤسسة مبادرات املجتمع لزيارة املهاجرين املحتجزين عىل مقابلة
األفـراد املحتجزين يف وحدة االحتجاز الوقائية ،ويف حني كشف
الرجال والنساء يف سجن مدينة سانتا آنا عن عدد من املشكالت،
انتاب طالبي اللجوء الخاضعني للمقابالت عىل وجه العموم شعو ٌر
تحسناً ملموساً َّ
وأن نوعية حياتهم
َّأن تخصيص تلك الوحدة لهم كان ُّ
أصبحت أفضل مام كانت عليه يف مرافق إدارة الهجرة والجامرك.
وتنقسم وحدة االحتجاز الوقايئ نفسها إىل زنازين كل واحدة منها
تتسع لشخصني يضاف إليها غرفة داخلية للمعيشة وإضاءة طبيعية
ومساحة خارجية للرتفيه .ومبقدور املثليني ومغريي الجندر من
طالبي اللجوء استخدام غرفة املعيشة من الساعة السابعة صباحاً
إىل الساعة الثانية عرش ظهراً ومن الساعة الثانية عرصاً إىل الساعة
ثم من الساعة السابعة مسا ًء إىل
الخامسة والنصف مسا ًء ومن ّ
الساعة الحادية عرشة لي ًال .أما يف بقية األوقات فيبقون يف زنازينهم
املقفلة .ويقدم السجن عدداً من الربامج منها اللغة اإلنجليزية
كلغة ثانية ودروساً يف الحاسوب .وجميع الربامج باستثناء دروس

أنهوا العزلة
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الزيارة عند إحالته إىل الحجز االنفرادي .ومع كل ذلك ،نرى أنه
يوجد أربع مجاالت للتحسني يف هذه الوحدة:
تدريب الـ (إل جي يب يت آي) :يشرتط العقد بني إدارة الهجرة
والجامرك مع سجن مدينة سانتا آنا توفري تدريب «متخصص يف
مجال الـ (إل جي يب يت)» مدة مثان ساعات للكوادر العاملني يف
املرفق بحيث يغطي التدريب املحاور التالية :التعريف بقضايا
الـ (إل جي يب يت) (هويات الجندر وامليول الجنسية) والعالقات
بني األشخاص ومهارات االتصال (نربة الصوت واستخدام الكلامت
املحددة بالجندر وتجنب التعليقات املعربة عن كراهية املثلية أو
التعليقات االزدرائية) واالستضعاف والتعرض لإلساءة الجنسية أو
االعتداء الجنيس ومناهج التدخل والحساسية يف مناهج البحث
واستخدام الضامئر املفضلة .لكن رغم ذلك ،من غري الواضح ما إذا
كان هذا التدريب قد ُأجري أم ال وليس من املعروف بعد ما إذا
كان الحراس ميتثلون لسياسات التدريب أم ال .فعىل سبيل املثال،
ذكر طالبو اللجوء من مغريي الجندر ممن يعدون أنفسهم إناثاً َّأن
الحراس طلبوا منهم «استخدام صوتهم الذكوري» و»الترصف عىل
وأن كثرياً
أنهم ذكور» وكان ذلك الطلب عىل أساس يومي تقريباً َّ
من الحراس يستخدمون الضامئر املذكرة لإلشارة إىل النساء املغريات
للجندر .ولذلك ،يجب عىل إدارة الهجرة والجامرك أن تضمن تلقي
جميع املسؤولني العاملني يف وحدة االحتجاز الوقائية لتدريب
الساعات الثامن حول القضايا الخاصة بالـ (إل جي يب يت).
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إىل ذلك ،قد يساعد تقديم برنامج للزيارات املجتمعية يف تخفيض
املصاعب العاطفية التي يعاين منها املثليون ومغريو الجندر من
طالبي اللجوء الذين يعيشون يف عزلة وغريهم من املهاجرين
املحتجزين ممن نادراً ما يزورهم أحد إما ألنهم ال يعرفون أحداً
يف الواليات املتحدة األمريكية أو لبعد مكان إقامة أفراد أرستهم
أو أصدقائهم.

النقل :مبا َّأن سجن سانتا آنا يبقى املرفق الوحيد لالحتجاز املتعلق
بالهجرة يف البالد والذي يحتوي عىل وحدة احتجاز خاصة باملثليات
واملثليني ومغريي  ،فغالباً ما ُينقل املهاجرون األخرون من املثليني
ومغريي الجندر من الواليات األخرى إىل ذلك املرفق .ولعمليات
النقل هذه تبعات سلبية كبرية عىل حق األف ـراد يف خضوعهم
ملعامالت عادلة للهجرة ناهيك عن تأثر عالقاتهم األرسية ورعايتهم
االجتامعية .فعىل سبيل املثال ،قد يتسبب النقل العابر للواليات
بانفصام العالقة بني املوكل واملحامي (الوكيل) وقد يفصل املهاجرين
عن األدلة واإلثباتات التي يحتاجون تقدميها للمحكمة إلثبات حسن
سلوكهم األخالقي والفوز باللجوء .وإضافة إىل ذلك ،قد يجعل النقل
زيارة العائالت ألبنائها يف مرافق االحتجاز الجديدة أمراً مكلفاً
مادياً ما قد يدفعهم إىل اإلحجام عن مثل تلك الزيارات إال ما ندر.
ومن هنا ،ينبغي للمستشارين املستقلني التابعني إىل املنظامت
غري الحكومية أن يحققوا يف نجاح أو فشل وحدة االحتجاز الوقايئ
والنظر يف إمكانية نقل تلك التجربة إىل مرافق احتجاز الهجرة
األخرى لضامن قرب املهاجرين املثليني ومغريي الجندر من عائالتهم
الرعاية الصحية :ينبغي إلدارة الهجرة والجامرك أن تحسن من ومنظومات دعمهم.
مستوى الرعاية الصحية البدنية والعقلية خاصة لضامن النقل
السلس للمراسالت والسجالت الطبية عند نقل الشخص من أحد مت ّثل الواليات املتحدة األمريكية آلالف من املثليات واملثليني
مرافق االحتجاز إىل سجن مدينة سانتا آنا أو عند إيداعه يف البداية ومزودجي امليل الجنيس ومغريي الجندر ومزدوجي الجنس حول
يف الحجز لدى إدارة الهجرة والجامرك .ووفقاً لسجن مدينة سانتا آنا ،العامل عىل أنها املالذ الذي ميكنهم فيه العيش بحرية وانفتاح دون
فلن تقبل أي شخص من تلك الدائرة ما مل يتوافر من الدواء ما يكفي خوف من االضطهاد .ومع ذلك ،هناك عدد كثري من طالبي اللجوء
لتغطية خمسة أيام له .ومع ذلك ،قال طالبو اللجوء الذين خضعوا من الـ (إل جي يب يت آي) الذين يواجهون شهوراً بل سنوات من
للمقابلة إ َّنهم عند نقلهم من مرفق آخر ،مل تصل سجالتهم الطبية املعاناة املط َّولة والعزلة يف مرافق االحتجاز قبل منحهم حق اللجوء.
قبل  35إىل  45يوماً ما ّأخر عالجهم مدة تصل إىل ما بني شهر وأربعة ومن املمكن أن تكون وحدة االحتجاز يف سجن مدينة سانتا آنا
أشهر .وباإلضافة إىل ذلك ،ذكرت واحدة من طالبات اللجوء املغريات الوقائية منوذجاً ُيحتذى به للبالد يف حالة طبقت ما يفوق التوصيات.
للجندر اللوايت تعرضن إىل وحشية الرشطة يف بالدهن األصلية أنها مل ومع ذلك ،مبقدور الواليات املتحدة األمريكية أن متثل أمنوذجاً للعامل
تتمكن من لقاء مز ّود لخدمات الرعاية الطبية العقلية منذ احتجازها أجمع إذا ما أنهت احتجاز طالبي اللجوء عموماً و الـ (إل جي يب يت
يف الواليات املتحدة األمريكية قبل ستة أشهر من وقت املقابلة.
آي) عىل وجه الخصوص.
الزيارة :مع َّأن الزيارة متاحة سبعة أيام يف األسبوع َّ
فإن الزيارات كريستينا فيآلو  CFialho@endisolation.orgمؤسسة مشاركة/
يف سجن مدينة سانتا آنا تضع حواجز بالستيكية بني النزيل والزائر مديرة تنفيذية ملبادرات املجتمع لزيارة املهاجرين املحتجزين
ويكون الحديث بينهام من خالل الهاتف .أما الزيارات األرسية  www.endisolation.orgومحامية َّ
مرخصة يف والية كاليفورنيا.
واملجتمعية فال ميسح بها إال يف غرفة عىل شكل قاعة صفية حيث
 .1تبعد  100ميل شامل الحدود األمريكية مع املكسيك.
ُيسمح للزائرين والنزالء بالتواصل الجسدي فيام بينهم .وباإلضافة
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