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سي لمآ ا

حدود عند 

ي ورو�ب لأ ا د  تحا لإ ا

ي أو  ن من دول التحاد الأورو�ب ن والباحث�ي تضّم شبكة Migreurop مجموعًة من الناشط�ي

ّكز هدف Migreurop عىل رفع الوعي حول السياسات الرامية  . ي�ت ق الأد�ن إفريقيا  أو ال�ش

إىل إقصاء المهاجرين وشجبها )من احتجاز وإبعاد وتعزيز أمن الحدود وإسناد تداب�ي 

مراقبة الهجرة إىل جهات خارجية(. 

www.migreurop.org

طة: المراكز العسكرية المسؤولة عن الطرد  مراكز ال�ش

ي مراكز الحجز المتخّصصة”. إىل ذلك، 
ي عىل أّن “الحجز يتّم عادًة �ن ينّص نظام التحاد الأورو�ب

ن حينئٍذ فصلهم عن “سجناء الحق 
ّ عندما يتّم استخدام السجون بهدف احتجاز الأجانب، يتع�ي

طة ول ثكنات الدرك أو المراكز الجمركية. ولكّن هذه  العام”. ول تذكر هذه النصوص مراكز ال�ش

قامة غ�ي النظامية.  ي حالت الدخول والإ
الأماكن تُستخدم باستمرار من أجل تنفيذ العقاب �ن

طة عند الحدود يمكن اعتقالهم داخل مراكز  وبالتاىلي فإّن المهاجرين الذين توقفهم ال�ش

ص وفنلندا وليتونيا وسلوفاكيا  ي بلغاريا وق�ب
طة لمدة ساعات أو ح�ت أيام، كما هي الحال �ن ال�ش

ي اليونان حيث أصبح استخدام هذه الأماكن معّمًما منذ العام 2000. 
أو �ن

ي إعطاء التوجيهات من خالل سلب 
طة وثكنات الدرك أن تلعب دوًرا �ن وتستطيع مراكز ال�ش

ي فرنسا.   
الأجانب حريتهم قبل نقلهم إىل “مراكز حجز متخصصة” كما يحدث �ن

طة بهدف  كذلك، قد يُنقل الأجانب الذين جرى توقيفهم خالل التحّقق من الهويات إىل مركز �ش

ي إسبانيا من مركز واحد 
إعداد إجراءات ترحيلهم. وعام 2013، تّم ترحيل 6.500 شخص �ن

ي إسبانيا)72 
ة نسبًيا �ن ات الحتجاز قص�ي ي المئة من المجموع. وإذا كانت ف�ت

طة، أي 60 �ن لل�ش

ص واليونان ومرص والجزائر أو المغرب.   ي ق�ب
ساعة(، إل أنّها قد تستمر أشهًرا �ن

ي قد تكون متداخلة بعضها ببعضها الآخر، تشّكل 
داري ال�ت وإّن هذه الأشكال من العزل الإ

طة من تكبيل اليدين وتفتيش الأشخاص  ي يقوم بها رجال ال�ش
مصدر قلق. فالممارسات ال�ت

ن بموجب ادعاء الحق العام، تجرّم هؤلء الأجانب وتزيد من  بذاتهم والحتجاز مع المعتقل�ي

ي هذه الأماكن ل يخضع عادًة للرقابة القضائية وغالًبا ما يتم خارج 
هشاشتهم. فالحتجاز �ن

. ول يستطيع الأشخاص الذين يتم عزلهم الوصول دائًما إىل جمعّيات تدعم  ي
كّل نطاق قانو�ن

   . ن المهاجرين، أو إىل أطّباء أو إىل محام�ي

طة من دون إبالغهم عن  ي أحد مراكز ال�ش
ن �ن ي تحاول جذب الأجانب غ�ي النظامي�ي

دارات ال�ت فالإ

نسان. غ�ي  السبب الحقيقي، تُدان بممارسة “تداب�ي احتيالية “ وفًقا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإ

أّن هذه الممارسات ل تزال شائعة.    

ًا، إذا كانت محكمة العدل الأوروبية )2011( قد أصدرت قراَريْن بمنع استخدام مراكز  وأخ�ي

قامة غ�ي النظامية وحسب، ل  ي إطار الإجراءات الجزائية القائمة عىل جنحة الإ
طة والدرك �ن ال�ش

يزال يُسمح للدول الأعضاء بحجز الأجانب من أجل التحّقق من نظامّية إقامتهم أو بهدف تنفيذ 

ي هذه الأماكن.
، لم يتم وضع حّد لالحتجاز �ن حجز إداري. بالتاىلي

ي مختلف مراحل إجراءات الطرد تكملًة من 
طة بشكل متكّرر �ن كذلك، يشّكل استخدام مراكز ال�ش

حيث المساحة للسجن ومراكز الحجز والمراكز الحدودية. وهذه الأماكن غ�ي البارزة تتحّدى كافة 

ن من حريتهم. فهي تكّون أرخبياًل من المخّيمات  المعاي�ي الخاّصة بحقوق الأشخاص المحروم�ي

ًة ل تَُعّد، كما ويصعب إحصاؤها وتحديدها عىل الخارطة. ي تشّكل بدورها جزًرا صغ�ي
ال�ت

ي المخّيمات 
ف �ف اليوم كما الأمس، تتحطّم آمال عدد كب�ي من الَمنفّي�ي

نسان من  ي ترفع لواء حقوق الإ
المغلقة داخل الدول الأوروبية ال�ت

ي من جهة  ف البقاء خارج التحاد الأورو�ب جهة، وتفرض عىل الَمنفّي�ي

ي والدول المجاورة عن  أخرى. ولم تتوّقف دول التحاد الأورو�ب

تنفيذ أنظمة الحتجاز الخاصة بها بحجة وصول أعداد “هائلة” من 

ي 
جمالية المعروفة للمخّيمات ال�ت : فقد ارتفعت القدرة الإ ف الالجئ�ي

أحصتها الشبكة من 32.000 إىل 47.000 شخص وذلك من العام 

2011 إىل العام 2016.  

مالءمة  أك�ش  بسياسة  يرتبط  ل  الدول  بعض  ي 
�ن شوهد  الذي  المخّيمات  عدد  وانخفاُض 

للمهاجرين، بل يعود إىل حّد كب�ي إىل إغالق مخّيمات مؤقًتا بسبب عمليات تمرّد أو سياسات 

تنت�ش عىل  نسان حريته،  الإ ي تسلب 
ال�ت الأماكن  أك�ب حجًما. وإىل جانب هذه  تفّضل مراكز 

ي بعض 
نطاق أوسع أشكال أخرى من الحتجاز هي أشبه بمراكز احتجاز ويتّم التعريف عنها �ن

دول  ي 
�ن بصورة خاصة  المخّيمات  عدد  ويتضاعف  الحتجاز”.  عن  “بدائل  أنّها  الأحيان عىل 

ي بـ”سياسته الخاصة بالهجرة”.  ي يلزمها التحاد الأورو�ب
إفريقيا  أو البلقان وال�ت

ي ُوضعت منذ 
وتش�ي هذه التطّورات إىل عملية ترشيد يجري تنفيذها ضمن تداب�ي الفرز ال�ت

ي إطار “نهج النقاط الساخنة”.   
العام 2015 �ن

ي حالت 
ي يمكن الستناد عليها �ن

وتؤّدي تجزئة عملية المراقبة إىل التخفيف من المسؤوليات ال�ت

أغلب  ي 
و�ن الحدود.  مراقبة  شعار  تحت  المرتكبة  الأساسية  الحقوق  بانتهاكات  ترتبط  ة  كث�ي

دارات غ�ي الواضحة المعالم والعاملة  ي خدمة الوكالت والإ
الأحيان يكون هؤلء الأشخاص �ن

ي هذه الأماكن.    
�ن

عالم،  الإ عناوين وسائل  تتصّدر  المتوسط   البحر  منطقة  تشهدها  ي 
ال�ت المآسي  كانت  وإذا 

ي ل تخلو  فإّن عملية “استقبال” المهاجرين أو عملية الفرز عند حدود دول التحاد الأورو�ب

ّة، قد يجد  من العنف: فبعد اجتياز مسافات طويلة ومواجهة العديد من الصدمات المرصن

ن القوارب أنفسهم وراء السياج لمدة أسابيع ل بل أشهر.  هؤلء المهاجرون القادمون عىل م�ت

نطاق  ضمن  طويل  وقت  منذ  بعضهم  يتواجد  الذين  الأشخاص  من  الآلف  مئات  ويجد 

ي أغلب الأوقات دون أن يحصلوا عىل أي معلومات عن 
، أنفسهم سجناء �ن ي التحاد الأورو�ب

واليونان ومالطا وسبتة  بلغاريا  ي 
�ن الحال  كما هي  إىل 18 شهًرا  ات قد تصل  لف�ت حقوقهم 

ي بعدم السماح بدخول المهاجرين غ�ي 
ي هذه الحالت يق�ن

ومليلية. و”الشعار” المهيمن �ن

ًا من هؤلء الأشخاص ل يمكن إعادتهم من حيث أتوا  المرغوب بهم وطردهم. ولكّن جزًء كب�ي

ي البداية وبهدف إقناعهم بالمغادرة.    
ويتّم استخدام الحتجاز لدواٍع تأديبية �ن

ام حقوق المهاجرين والظروف  وسط هذه الخلفية، يدّوي غضب صامت بسبب عدم اح�ت

والتشويه  الطعام  عن  اب  الإ�ن إىل  فيلجؤون  المراكز.  تلك  ي 
�ن تشاهدها  ي 

ال�ت نسانية  الالإ

ي بعض الأحيان إىل عمليات 
ة �ن الجسدي ومحاولت النتحار إلخ.، وتتحّول احتجاجات كث�ي

وصمت  الخارج  مع  التواصل  ومنع  التعسفية  والقرارات  للعدالة  التنّكر  وجه  ي 
و�ن تمرّد. 

بالنسبة  التعب�ي الوحيدة  ي أغلب الأوقات وسيلة 
السلطات المعنية، تشّكل هذه الأعمال �ن

ّ عن معاناتهم، وعدم فهمهم الوضع الذي يعيشونه  . فهي تع�ب ن إىل الأشخاص المعتقل�ي

ي “الجانب 
لسيما عن رفضهم أن يُحرموا من الحرية لسبب وحيد أل وهو عدم التواجد �ن

” من الحدود.  ي
المؤا�ت

عىل صفحة فايسبوك وعىل توي�تانضّموا اىل



0 500 1 000 km

2011 2016

351

420

260

363

2011 2016

47 172

32 029
31 790

25 000

?

وجود مكان احتجاز واحد  

ي المنطقة الجغرافية
وجود خمسة أماكن احتجاز �ن

 
ي إحدى الدول بانتظار 

مخّيم لالأجانب المتو اجدين عىل أرا�ن
طردهم 
ي إحدى الدول 

مخّيم لالأجانب الذين وصلوا لتّوهم عىل أرا�ن
ي أو 

قامة يتبعها إّما الموافقة عىل دخولهم الأرا�ن )دراسة طلب الإ
رفض الطلب وطردهم(

نقطة ساخنة1

قامة والطرد( ن )دراسة طلب الإ ن الوظيفت�ي مخّيم لالأجانب يجمع ب�ي

ي تنفيذ 
سجن خاص بسجناء الحق العام يُسَتخَدم بانتظام �ن

داري بحق الأجانب الإحتجاز الإ

طة والدرك بشكل متكّرر لغرض الإحتجاز  إستخدام مراكز ال�ش
داري   الإ

: ي
الحوا�ش

 . ي تّحاد الأورو�ب ي الإ
ن الذين يصلون إىل أرا�ن ي إيطاليا للمنفّي�ي

ي اليونان و�ن
ن 2015 – 2016 �ن أ ما ب�ي 1 مركز تحديد الهوية والفرز أن�شِ

ي تستخدمها السلطات اليرلندية غ�ي معروفة.
2 تبقى وظيفة معظم الأماكن ال�ت

قامة. نا إىل أنّه يتم استخدام هذه الأماكن إّما لطرد الأجانب إّما لدراسة طلب الإ وبشكل تعّسفي، أ�ش

ي طنجة والناظور بانتظام 
ي منطق�ت

طة والدرك �ن . كذلك، يتم استخدام مراكز ال�ش ي
داري خارج أي نطاق قانو�ن ي “العيون”، تستخدم السلطات المغربية مكانًا لتنفيذ الحجز الإ

3 �ن
ي سبتة ومليلية، قبل ترحيلهم إىل جنوب المملكة، بعيًدا عن الحدود الأوروبية. َ ي المناطق الحدودية من َجْي�ب

ي المدن أو �ن
لحتجاز الذين تّم توقيفهم �ن

. ي تستوعب أربعة أشخاص أو أك�ش
4 عىل الخارطة، لم يتّم تحديد إّل المخيمات ال�ت

ي المغرب، أرمينيا، بيالروسيا وليبيا وروسيا.
ل نملك معلومات دقيقة عن المخّيمات �ن

المصادر: بما أّن المراجع عديدة جًدا، تّم ذكرها عىل الموقع closethecamps.org أّما بالنسبة إىل أوكرانيا، فتعود مصادر البيانات المسّجلة لدى شبكة Migreurop إىل 2013. 

ي تّحاد الأورو�ب  الإ

ي  تّحاد الأورو�ب ي تشارك الإ
الدول ال�ت

ي مجال الهجرة 
ي سياسته �ن

�ن

الدول المرّشحة لالنضمام إىل 

ي تّحاد الأورو�ب الإ
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