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موريتانيا" :ال أحد يريد أن يهتم
بأمرنا "

عمليات االعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يمنعون من
الدخول إلى أوروبا
"عندما أتى البيض ألول مرة إىل أفريقيا عن طريق البحر ،مل يعاملهم أحد كمهاجرين غري
شرعيني؛ فلماذا نعامل اليوم عندما حناول الذهاب حبرا إىل أوروبا كمهاجرين غري شرعيني؟"

عبارة على اجلدران كتبها مهاجر يف مركز االعتقال يف نواديبو

 .1مقدمة
منذ العام  ،2006قُبض على آالف املهاجرين املتهمني باالنطالق من موريتانيا بقصد الدخول إىل جزر الكناري (يف
أسبانيا) بصورة غري نظامية ،مث أُعيدوا قسرا إىل مايل أو السنغال بدون أي حق يف تقدمي استئناف للطعن يف القرار أمام
سلطة قضائية .وقد احتُجز العديد منهم عدة أيام يف مركز اعتقال يف نواديبو (يف مشال موريتانيا) ،حيث أساء أفراد قوات
األمن املوريتانية معاملة بعضهم .ويقول مواطنو دول غرب أفريقيا إهنم اعتُقلوا بصورة تعسفية يف الشارع أو يف املنـزل و ُاُتموا،
بدون أي دليل كما يبدو ،بالعزم على السفر إىل أسبانيا .وقد وقع بعض هؤالء األشخاص ضحايا لشبكات االبتزاز
وأعادت السلطات املوريتانية العديد منهم قسرا إىل مايل أو السنغال .ومما يزيد من الطبيعة التعسفية هلذه االعتقاالت اليت
أعقبتها بصورة شبه تلقائية إعادُتم إىل احلدود ،أن مغادرة موريتانيا بصورة غري نظامية ال تشكل جرما مبوجب القانون
املوريتاين.
وتأيت سياسة االعتقاالت والطرد اجلماعي هذه اليت تنتهجها السلطات املوريتانية نتيجة للضغط احلاد الذي مارسه االحتاد
األورويب على البالد ،وخباصة أسبانيا ،يف سعيه إلشراك بعض الدول األفريقية يف حماولته حملاربة اهلجرة غري النظامية إىل
أوروبا .وقد وافقت موريتانيا ،اليت درجت تقليديا من موقعها على الرتحيب باألعداد الكبرية من مواطين الدول اجملاورة ،على
التوقيع على اتفاقية مع أسبانيا يف العام  2003تُلزمها بإعادة إدخال ليس املواطنني املوريتانيني وحسب ،بل أيضا مواطين
الدول الثالثة الذين "يثبت" أو "يُفرتض" أهنم حاولوا السفر إىل أسبانيا انطالقا من الساحل املوريتاين .كذلك وافقت
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موريتانيا على وجود طائرة ومروحية على أراضيها تستخدمان يف إطار عملية ينفذها االحتاد األورويب من أجل مراقبة حدوده
سري أفراد احلرس املدين األسباين دوريات مشرتكة مع السلطات املوريتانية على طول اخلط
اخلارجية .وعالوة على ذلك ،يُ ِ
ص ِور هذا التعاون بني االحتاد األورويب وموريتانيا على أنه عملية أمنية وإنسانية ترمي إىل ثين املهاجرين
الساحلي للبالد .وقد ُ
صنعت على عجل واملعرضني
الذين حياولون الدخول إىل أوروبا ومنعهم ،وإنقاذ أولئك املوجودين يف البحر على منت قوارب ُ
خلطر الغرق .وتكشف املعلومات اليت مجعتها منظمة العفو الدولية عن أن هذا التعاون أدى إىل انتهاك بعض احلقوق
األساسية للمهاجرين يف موريتانيا.
وترتبط األسباب اليت تدفع اآلالف من األفارقة الشبان إىل مواجهة ظروف عصيبة وغالبا املوت يف حماولة للوصول إىل أوروبا
ارتباطا أساسيا بالفقر وانعدام األمل باملستقبل والضغط العائلي ،فضال عن العنف السياسي واحلروب األهلية اليت أثرت
بشكل خاص على ليبرييا وسرياليون وكوت ديفوار .وقد واجه االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه هذه اهلجرة غري النظامية
بتشديد سياستها املتعلقة بإدارة حركة اهلجرة.
ويف هذا الصدد ،يساور منظمة العفو الدولية درجة شديدة من القلق إزاء السياسة األمنية لالحتاد األورويب والدول األعضاء
فيه ،وخباصة أسبانيا .وهذه الدول تعمل على نقل سياسة إدارة حركة اهلجرة من الداخل إىل اخلارج عن طريق الضغط على
البلدان األصلية للمهاجرين أو الدول اليت ميرون عربها – وخباصة بعض دول املغرب وجنوب الصحراء األفريقية – كي تدير
بنفسها عملية تدفق املهاجرين الذين حياولون الوصول إىل أوروبا انطالقا من أراضيها .وقد أصبحت هذه الدول "شرطي
أوروبا" حبكم الواقع.
وعموما ،تعارض منظمة العفو الدولية استخدام االعتقال للحد من اهلجرة .إذ يتمتع املهاجرون حبق احلرية وحق عدم
التعرض للتوقيف التعسفي .وتتبىن املنظمة الرأي القائل إن اعتقال املهاجرين ال يكون شرعيا إال عندما تستطيع السلطات
اإلثبات بأنه ضروري ومتناسب مع اهلدف املراد حتقيقه ،وأن البدائل لن تكون فعالة ،أي استنادا إىل األسس اليت حيددها
القانون وعندما يكون هناك خطر موضوعي يف هروب الشخص املعين .وبصفة خاصة ،جيب اشرتاط إخضاع هذا االعتقال
1
ملراجعة قضائية وأن يقتصر على أقصر مدة زمنية ممكنة .وجيب إتاحة فرصة فعلية للشخص املعين للطعن يف قرار اعتقاله.
 1لالطالع على حملة عامة حول موقف منظمة العفو الدولية بالنسبة العتقال املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء ،انظر الوثيقة  :منظمة العفو الدولية :
االعتقال املرتبط باهلجرة .دليل حبثي حول معايري حقوق اإلنسان ذات الصلة باعتقال املهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني .نوفمرب/تشرين الثاين  2007رقم
الوثيقة  .POL 33/005/2007 :وتعطي هذه الوثيقة تعريف منظمة العفو الدولية ملصطلح ’املهاجر‘ و’طاليب اللجوء‘ و’الالجئ‘  :ويستخدم
مصطلح املهاجر لإلشارة إىل شخص ليس طالب جلوء أو الجئ ،لكنه شخص ينتقل من مكان إىل آخر ليعي وعادة ليعمل ،إما بصورة مؤقتة أو دائمة.
وباملثل قد يكون املهاجرون ،الذين يتميزون عن فئيت طالب اللجوء والالجئ ،اضطروا إىل املغادرة ،مثال ألهنم ال حيصلون على ما يكفي من الطعام أو املاء أو
املأوى ،أو من أجل تأمني سالمتهم وأمنهم هم وعائالُتم .ورمبا ينتقلون للحصول على عمل أو جلمع مشلهم بأفراد عائلتهم .ويغادر العديد من املهاجرين
جملموعة من األسباب.
ويشري مصطلح الالجئ وطالب اللجوء ( )...إىل فئات حمددة من األشخاص الذين يتم االعرتاف هبم مبوجب القانون الدويل الذي يوفر احلماية لألشخاص
اهلاربني من االضطهاد أو النـزاعات أو انتهاكات حقوق اإلنسان .وإضافة إىل املعايري ( )...اليت تنطبق على مجيع املهاجرين ،فإن األشخاص الذين يندرجون
ضمن فئيت الالجئ أو طالب اللجوء يستفيدون أيضا من جمموعة إضافية من املعايري احملددة".
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وعالوة على ذلك ،فإن حقوق بعض الالجئني وطاليب اللجوء ،الذين ينتمي أغلبيتهم إىل دول غرب أفريقيا وليبرييا وسرياليون
بشكل خاص ،معرضة أيضا للتهديد ،وتُنكر عليهم أحيانا يف موريتانيا .فمثال ،قُبض على عدة الجئني لفرتات زمنية قصرية
وأُعيد اثنان منهم على األقل قسرا إىل مايل .وقد ُوضعت إجراءات للبت يف اللجوء يف العام  ،2005لكنها مل تُنفذ بعد.
فمكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني هو الذي يظل يعرتف بوضع الجئ ،لكن ميكن الطعن يف قراراته
من جانب مؤسسات جديدة أنشأُتا السلطات املوريتانية .وإضافة إىل ذلك ليست هناك آلية لتقدمي االستئناف يف حالة
2
الرفض.
ويستند هذا التقرير إىل بعثة لتقصي احلقائق أرسلتها منظمة العفو الدولية إىل موريتانيا يف مارس/آذار  2008متكن مندوبو
املنظمة خالهلا من إجراء مقابالت ،بشكل خاص ،مع أشخاص احتُجزوا يف مركز االعتقال يف نواديبو ،إهنم مهاجرون
حاولوا – أو كانت لديهم النية حملاولة – الوصول إىل أوروبا ،والجئون أتى معظمهم من دول غرب أفريقيا .كذلك التقى
املندوبون بكبار املسؤولني يف السلطات املوريتانية ،مبن فيهم وزير الداخلية يف حينه يال زكريا وباملمثلني الدبلوماسيني ألسبانيا
يف موريتانيا .ويتضمن هذا التقرير بواعث القلق الرئيسية لدى منظمة العفو الدولية فيما يتعلق مبعاملة املهاجرين والالجئني
وطاليب اللجوء يف موريتانيا ويقدم توصيات إىل السلطات املوريتانية واالحتاد األورويب ،وخباصة احلكومة األسبانية ،تدعوهم
إىل التأكد من التمسك حبقوق هؤالء األشخاص وفقا للمعايري الدولية الراهنة.

 .2التوجه إلى أوروبا هرباً من الفقر والنـزاع

ازداد سيل اهلجرة من دول جنوب الصحراء األفريقية إىل أوروبا بشكل كبري منذ التسعينيات .وتأيت هذه الظاهرة نتيجة
احلروب األهلية واألزمات االقتصادية اليت عصفت بالعديد من هذه الدول ،وخباصة يف غرب أفريقيا .وقد أصبحت بوابة
أوروبا ،ساحل مشال غرب أفريقيا (وخباصة ساحل املغرب وموريتانيا) نقطة املرور املفضلة للمهاجرين القادمني من جنوب
الصحراء األفريقية.

" 1.2وعدت عائلتي بالذهاب إلى أوروبا"

ترتبط األسباب اليت تدفع آالف األفارقة الشبان ملوجهة الظروف العصيبة وغالبا املوت يف حماولة الوصول إىل أوروبا ارتباطا
أساسيا بالفقر وانعدام األمل باملستقبل والضغط العائلي ،فضال عن العنف السياسي واحلروب األهلية اليت أثرت بشكل
خاص على ليبرييا وسرياليون وكوت ديفوار .وشدد العديد من املهاجرين الذين التقت هبم منظمة العفو الدولية على املدى
الذي يعتمد فيه األهل عليهم النتزاعهم من براثن الفقر ،أو جملرد سد الرمق يف غمار األزمة االقتصادية املستشرية وارتفاع
معدل البطالة.
 2ال يتناول هذا التقرير العودة احلالية للموريتانيني الذين جلئوا إىل الدول اجملاورة – السنغال بشكل خاص – يف أعقاب االنتهاكات اليت ارتُكبت ضد
املوريتانيني الزنوج يف هناية التسعينيات.
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ومعظم املهاجرين الذين حياولون الوصول إىل جزر الكناري انطالقا من موريتانيا هم من الدول األعضاء يف اجملموعة
االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) .واألغلبية العظمى هم من السنغال أو مايل ،لكن منظمة العفو الدولية التقت
أيضا مبواطنني من غامبيا وغينيا وساحل العاج وغانا وليبرييا وسرياليون 3.والسبب يف كون األغلبية الساحقة من املهاجرين
يف موريتانيا مواطنني يف الدول األعضاء يف إيكواس ،هو أهنم يستطيعون الدخول إىل البالد بدون تأشرية ،شريطة حيازُتم
4
مستندات إثبات الشخصية.

رسم وكتابة بأيدي المهاجرين على جدار مركز االعتقال في

نواديبو © AI -

قال مهاجر سنغايل التقت به منظمة العفو الدولية يف مطلع مارس/آذار  2008يف مركز االعتقال يف نواديبو إن " :والديت
عجوز ولدي شقيقتان  :لقد وعدت عائليت بأن أذهب إىل أوروبا لكسب بعض املال.
وأشار العديد من املهاجرين إىل أن العائلة بأكملها تكاتفت حىت تستطيع مغادرة البالد وحماولة الوصول إىل أوروبا .وقال
مهاجر من ساحل العاج ملنظمة العفو الدولية يف مركز االعتقال يف نواديبو :
"مل أغادر البالد بسبب احلرب ،بل بسبب الفقر .لقد باع والدي جهازي الراديو والتلفاز وكل مقتنياتنا الشخصية
تقريبا حىت أستطيع املغادرة .وقال ’يا بين أفعل ذلك من أجلي‘ .وهذا ما أعطاين اإلرادة للقيام بذلك ".ومنذ
توقيفه من جانب السلطات املوريتانية يف بداية مارس/آذار  ،2008حاول هذا الشخص االتصال بوالده" .لقد
بكى والدي عندما مسع بأنه مت إلقاء القبض علي .وقال إن احلظ مل حيالفنا وطلب مين بأال يثبط ذلك من عزمييت
 3كذلك حاول مهاجرون من مناطق أخرى من أفريقيا ،وخباصة أفريقيا الوسطى ،لكن أيضا من آسيا ،الوصول إىل أوروبا عن طريق موريتانيا.
 4برغم أن موريتانيا مل تعد عضوا يف إيكواس يف العام  ،1999إال أهنا تواصل احرتام الرتتيبات املتعلقة حبرية التنقل ضمن هذه اجملموعة يف املنطقة الفرعية.
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وبأن أحاول مرة أخرى .وأنا أعرف بأنين سأعاد إىل السنغال ،لكنين سأعمل هناك لفرتة للحصول على بعض املال
ومن مث سأعود إىل نواديبو ألحاول مرة أخرى .وأعرف أنه بدوين سيُقضى على عائليت .فأنا أملها الوحيد".
وقال مهاجر آخر من ساحل العاج قبضت عليه السلطات املوريتانية يف نواديبو ملنظمة العفو الدولية" ،لقد قُبض علي اآلن،
وال أستطيع العودة إىل الوطن مفلسا .ورمبا سأشيخ هنا ،وهذا بيد اهلل .وإذا عاد السالم إىل ربوع ساحل العاج ،فإنين مستعد
للعودة ،لكن فقط إىل مكان ال تراين فيه عائليت ،ألنين سأشعر باخلزي والعار إذا التقيت هبم".
وسلط العديد من املهاجرين الضوء أيضا على الدور املؤثر الذي يؤديه أولئك املهاجرون الذين جنحوا يف الوصول إىل أوروبا
والذين يتصلون بعائالُتم فورا إلبالغهم بنجاحهم .وقال أحد املوريتانيني الذي حاول مرتني الوصول إىل جزر الكناري
ملنظمة العفو الدولية إنه " :حاملا يصل املهاجرون إىل جزر الكناري ،يتصلون بعائالُتم على هواتفهم اجلوالة وهذا يشجع
العديد من الشبان الصغار على املغادرة".
كما التقت منظمة العفو الدولية مبهاجرين فروا من بلدهم بسبب النـزاع السياسي واحلرب األهلية ،لكنهم مل يطلبوا بعد
اللجوء إىل موريتانيا ألن هدفهم هو الوصول إىل أوروبا .وأبلغ مهاجر ليبريي حمتجز يف مركز االعتقال يف نواديبو وفد منظمة
العفو الدولية بالقول " :لقد غادرت بلدي هربا من احلرب األهلية؛ وذهبت إىل ساحل العاجل يف العام  ،2004مث جئت
إىل هنا حملاولة الوصول إىل أوروبا والعي بأمان.
" 2.2نصحني بالذهاب إلى موريتانيا ألنها ليست بعيدة عن أوروبا"
منذ العام  ،2006أصبحت موريتانيا نقطة املغادرة املفضلة لدى املهاجرين الذين يريدون الذهاب إىل أوروبا .ومنذ وقت
طويل ،حاولت أغلبية املهاجرين من غرب أفريقيا الوصول إىل أوروبا من مشال املغرب ،مستخدمة زوارق صيد صغرية لعبور
مضيق جبل طارق ،حيث ال يتجاوز طول املعرب  15كيلومرتا .وبعد العام  ،2002أرغم تعزيز املراقبة على طول ساحل
البحر املتوسط املهاجرين الراغبني يف الوصول إىل أوروبا على تغيري خط سريهم ،وحتديدا مبحاولة الوصول إىل اجليبني
األسبانيني ستة ومليلية يف مشال املغرب .وخمر العديد منهم العباب على منت زوارق صغرية مسطحة القعر تعرف باألسبانية
بكلمة باتريا 5من مينائي دخال والعيون (يف الصحراء الغربية) ومن بلدة طرفايا املغربية (اليت تبعد مسافة تقل عن 100
كيلومرت من فويرتافنتورا يف جزر الكناري اليت ال تستغرق رحلة الوصول إليها أكثر من  8إىل  10ساعات حبرا).

5
صنع على عجل
يشري مصطلح باتريا األسباين إىل زورق خشيب صغري مسطح القعر يستخدمه الصياديون .ويستخدم املصطلح عموما لوصف زورق ُ
يستخدمه املهاجرون الذين حياولون الوصول إىل أسبانيا عن طريق البحر.
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6

ويف أعقاب احلوادث اليت وقعت يف أكتوبر/تشرين األول  2005يف ستة ومليلية وتشديد الرقابة على طول احلدود املغربية،
وخباصة بني الصحراء الغربية وموريتانيا ،اضطر املهاجرون إىل إجياد طرق أخرى أطول وبالتايل أكثر خطورة وحماولة الوصول
إىل أوروبا عن طريق البحر عرب جزر الكناري .لذا انطلق آالف األشخاص من موريتانيا (اليت تبعد حوايل  800كيلومرت عن
اجلزر األسبانية) وحىت من السنغال (اليت تبعد  2000كيلومرت عن جزر الكناري) .ومبا أن الرحلة أطول وأكثر خطورة،
7
اعتمد املهاجرون وسائل نقل جديدة مبحرين على منت مراكب أشد صالبة من الباتريا تدعى كايوكو.
وهناك عامل آخر كان له تأثري يف قرار املهاجرين بالذهاب إىل أوروبا انطالقا من موريتانيا ،وخباصة نواديبو – البلدة اليت
تقع يف أقصى مشال البالد وبالتايل األقرب إىل جزر الكناري – هو افتتاح طريق جديد يف هناية العام  2005بني نواديبو
8
قصر كثريا من الوقت والطبيعة العشوائية للرحلة.
ونواكشوط عاصمة موريتانيا ،ما َّ
وأدى تعزيز التدابري من جانب السلطات األسبانية واملغربية لثين املهاجرين عن التوجه إىل أسبانيا واالفتتاح شبه املتزامن
لطريق أسهل وأكثر أمانا يتيح الوصول إىل نواديبو إىل حتول هذه املنطقة إىل نقطة استقطاب ألعداد كبرية من املهاجرين
القادمني من غرب أفريقيا التواقني إىل التوجه إىل أوروبا .وقال أحد املهاجرين الليبرييني ملنظمة العفو الدولية " :لقد غادرت
ليربيا متوجها إىل ساحل العاجل يف العام  .2004ويف الطريق التقيت بسائق شاحنة نصحين بالذهاب إىل موريتانيا ألهنا
ليست بعيدة عن أوروبا؛ ميكنك أن جتد عمال هناك وتدخر مبلغا كافيا للعبور".
ومنذ هناية العام  ،2005حدثت زيادة هائلة يف عدد املهاجرين الذين غادروا موريتانيا متوجهني إىل جزر الكناري عن طريق
البحر ،وكان هذا األمر موضع اهتمام كبري من جانب وسائل اإلعالم ،وخباصة من جانب وسائل اإلعالم األسبانية.
وتتفاوت األنباء حول عدد املهاجرين الذين يصلون إىل جزر الكناري من موريتانيا 9.ومتثل رد فعل االحتاد األورويب الذي
جوبه بتدفق سيل املهاجرين إىل جزر الكناري مصحوبا بالصور اليت تبثها وسائل اإلعالم العاملية للجثث العائمة يف املياه

 6يف أغسطس/آب وسبتمرب/أيلول  ،2005تعرض مئات املهاجرين الذين حياولون عبور احلدود بني املغرب واجليبني األسبانيني يف ستة ومليلية ،لنريان قوات
األمن املغربية واألسبانية .وقتل منهم حوايل؟  .ودفعت هذه احلوادث السلطات األسبانية واملغربية إىل تعزيز التدابري الرامية إىل ثين املهاجرين عن عبور احلدود.
وقد شجبت منظمة العفو الدولية علنا هذا االستخدام غري القانوين وغري املتناسب للقوة يف عدة مناسبات .انظر بشكل خاص منظمة العفو الدولية،
أسبانيا/املغرب .حقوق املهاجرين بني نارين 3 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2005رقم الوثيقة  EUR 41/011/2005 :وأسبانيا/املغرب .الضغط الذي ميارسه
االحتاد األورويب ’إلبعاد الناس‘ يساهم يف ارتكاب انتهاكات خطرية حلقوق املهاجرين 26 ،أكتوبر/تشرين األول  ،2005رقم الوثيقة EUR
.41/017/2005
 7زوارق كايوكو أكثر متانة من الباتريا .ويرتاوح طوهلا بني  14و 18مرتا وتستوعب يف املتوسط ما بني  50و 70شخصا .ويستخدم الصيادون يف نواديبو
هذا النوع من املراكب للصيد يف البحر.
 8افتُتح هذا الطريق الذي يبلغ طوله  470كيلومرتا يف نوفمرب/تشرين الثاين  .2005وقبل بناء الطريق ،كان اخليار الوحيد درب طوله  500كيلومرت .ويف
أفضل األحوال ميكن للرحلة أن تستغرق حوايل مخس عشرة ساعة ،ويف بعض احلاالت عدة أيام .وميتد الدرب على طول الساحل املطل على احمليط األطلسي
ملسافة مائة كيلومرت تقريباُ ،لكن غالبا ما أمكن استخدام السيارات عليه على مستوى البحر عند اجلزر فقط.
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وللمهاجرين الذين يعانون من اجلفاف واجلوع ويهيمون على وجههم ،بالبحث عن بعض الوسائل لثين هؤالء املهاجرين عن
القيام بالرحلة وإنقاذ األرواح البشرية .كذلك مارس االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه الضغط على موريتانيا لالضطالع
بدور أكثر فعالية يف السيطرة على حركة اهلجرة إىل أوروبا.

" 3.2المهرب ينظم كل شيء ،لكنه هو نفسه ال يسافر"

للتمكن من مغادرة موريتانيا على منت زورق والتملص من السلطات املوريتانية واألسبانية ،يضطر كل من يود اهلجرة إىل
استخدام مهرب ودفع مبلغ كبري من املال قد يصل إىل عدة آالف من اليورو .واملهربون أشخاص يعرفون املنطقة وأي من
السلطات يرشون؛ وقد يكونون صيادين أو أشخاصا خيططون هم أنفسهم للهجرة أو ممن فعلوا ذلك أصال .وتستند اهلجرة
غري النظامية إىل شبكة معقدة من العالقات والتعامالت يصعب استيعاب مداها ألهنا دائمة التغري يف مواجهة ردود فعل
السلطات.

وحبسب املعلومات اليت مجعتها منظمة العفو الدولية ،يتضمن هذا النظام املعقد مستويات خمتلفة من املسؤولية واألشخاص؛
أوال هناك "املهرب" الذي ينظم العملية بأكملها .ويعمل مع (الوسطاء) الباحثني عن املهاجرين [الذين يُعرفون حمليا بـ
" 10]"coxeursوالذين يرتتب عليهم إجياد املهاجرين الذين يودون السفر إىل أوروبا .وأحيانا قد يتحول املهاجرون املرتقبون
أنفسهم إىل باحثني عن مهاجرين يفتشون عن مهاجرين آخرين يتوقون للذهاب إىل أوروبا بواسطة بعض الوسائل غري
النظامية .وهناك أيضا "قباطنة" زوارق الصيد الصغرية الذين يقبضون مبالغ كبرية من املال للمشاركة يف هذا النوع من العبور.
وأخريا هناك بعض ممثلي قوات األمن املوريتانية الذين يوافقون ،مقابل مبالغ كبرية من املال ،على السماح بعمليات املغادرة
نفسها اليت يُفرتض هبم منعها .ومع ارتفاع عدد املهاجرين احملتملني ،أصبحت أنشطتهم مرحبة للغاية.
وأوضح أحد املهاجرين املوريتانيني الذي حاول الوصول إىل أوروبا عدة مرات ملنظمة العفو الدولية كيفية عمل الشبكة:
"أوال ينبغي على املهاجرين العثور على وسيط يفت عن أشخاص يريدون املغادرة .وجيد الوسيط الزبائن للمهرب،
لكنه ال يسافر هو نفسه أبدا؛ ويدون يف دفرته املبلغ الذي دفعه كل شخص؛ وينظم املهرب كل شيء ،لكنه هو

 9وفقا لدراسة أجراها أكادمييان فرنسيان فإنه "يف شهر يناير/كانون الثاين فقط ،وصل  3500مهاجر إىل جزر الكناري .ويف فرباير/شباط ومارس/آذار
وإبريل/نيسان من العام نفسه ،كانت هناك مخس حماوالت على األقل كل ليلة .ويف مارس/آذار تشري تقديرات اهلالل األمحر املوريتاين إىل أن ما بني 700
و 800شخص أحبروا يوميا من نواديبو إىل جزر الكناري" ،انظر أرميل شوبلن وجريوم لومبار ،نواديبو وجهة املهاجرين األفارقة ،ريفو مامبوند ،رقم -4( 88
 http://mappemonde.mgm.fr/num16/lieux/lieux07401.html ،)2007متت زيارته يف  18إبريل/نيسان .2008
 10كلمة تُستخدم يف خمتلف الدول األفريقية ،السيما السنغال ،لوصف الشخص الذي جيمع عددا معينا من الركاب مللء سيارة أجرة خمصصة لألدغال أو
حافلة .وعلى حد قول صحفي سنغايل ]coxeurs[" ،هم وسطاء يتعذر جتنبهم ميلئون سيارات السائقني بالركاب ،حيث يتنافسون بشدة بعضهم مع بعض
للقيام بذلك" .انظر مامادو مبنغي ،السنغال  :العمل الصغري للباحثني عن الركاب يف املوقع ،Afrik.com
( .http://www.afrik.com/article7941.htmlالذي متت زيارته يف  12إبريل/نيسان .)2008
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أيضا ال يسافر؛ ويبحث عن قبطان من بني الصيادين الذين يصطادون أكرب كمية من األمساك ،مث يعرض عليهم
عقد صفقة".
ويف بعض احلاالت ،خيون الوسطاء أو املهربون املهاجرين أو يشون هبم أو خيدعوهنم ،وخباصة األضعف بينهم ،السيما
النساء أو بعض املهاجرين الناطقني باإلجنليزية (بصورة رئيسية القادمني من ليبرييا أو سرياليون أو نيجرييا) غري امللمني
باملنطقة والذين ال يتجرؤون على الشكوك واملطالبة بإعادة ماهلم إليهم .وقد مجعت منظمة العفو الدولية شهادات عدة
مهاجرين يعتربون أهنم تعرضوا للخيانة أو السلب على أيدي الوسطاء أو املهربني.
وروى شخص غاميب عمره  24عاما القصة التالية للباحثني التابعني للمنظمة يف مركز االعتقال يف نواديبو يف مارس/آذار
.2008
"غادرت غامبيا يف العام  2005هربا من الفقر .وأنا هنا منذ عامني أعمل كعامل الدخار ما يكفي من املال
للصعود على منت زورق .لقد عانيت كثريا كي أدخر هذا املبلغ وقدره  200,000أوغياس (حوايل 550
يورو) .ويف أغسطس/آب  2006أعطيت املال لوسيط سنغايل قال يل ’ :إهنا جمرد مسألة وقت ،ال تقلق،
سأضمن لك اخلروج‘ .وانتظرت وقتا طويال ،لكن الوسيط قال يل إن القبطان اختفى مع الزورق ونقودي .وطلب
مين  50,000أوغياس أخرى (حوايل  140يورو) .فأعطيته إياها ومساء أمس ( 3مارس/آذار  )2008أخذين
إىل حيث كان من املفرتض أن استقل أنا وجمموعيت الزورق ،لكن الشرطة املوريتانية كانت لنا باملرصاد .اعتقد أن
املهرب وشى بنا .ومنذ ذلك احلني ،يظل جهاز هاتفه اجلوال مغلقا .وسأُعاد بعد بضعة أيام ،لذا لن أمتكن من
املطالبة باستعادة مايل .لقد خسرت كل شيء".
وأوضح مهاجر قام بعدة حماوالت للذهاب إىل أوروبا ملنظمة العفو الدولية أن بعض املهربني خيدعون املهاجرين املرتقبني
بإعطاء وعد لعدد كبري من األشخاص بتأمني مكان هلم على منت الزورق ذاته مع علمهم بأنه لن يكون هناك متسع هلم
مجيعا" .ويفعل البعض الشيء ذاته الذي تفعله شركات الطريان .فيحجزون عدد من األماكن يفوق املتوافر منها .ويطلبون
املال من  100شخص ،لكنهم يعرفون أن  75فقط ،ورمبا أقل من ذلك حىت ،سيتمكنون من املغادرة ألن الزورق ال جيوز
أن حيمل فوق طاقته .لذا يضربون موعدا خطأ لبعض األشخاص أو يشون هبم إىل السلطات" .ولدى سؤاله عن "املعايري"
اليت يعتمدها املهربون لتحديد من الذي سيتمكن فعال من الصعود على منت الزورق ،قال الشخص نفسه " :يأخذون
املهاجرين األكثر تصميما ،أولئك الذين ميكن أن يسببوا مشاكل هلم إذا مل يرحلوا ،وهلذا السبب فإن الذين يفوُتم الزورق
هم غالبا النساء أو املهاجرون الناطقون باإلجنليزية [الذين ال يفهمون اللغات احمللية]".
ويف مركز االعتقال يف نواديبو ،التقت منظمة العفو الدولية بامرأتني من ساحل العاج تعتقدان أن مهرهبما قد "خاهنما".
وقالت إحدامها " :طلب منا املهرب أن نلتقي عند مفرتق طرق .وفيما بعد أتى يف سيارة الصطحابنا وأخذنا إىل منـزله
حيث كان بعض األشخاص اآلخرين ينتظرون أصال .وقال إنه مضطر للخروج وطلب منا أن ننتظره .وبعيد ذلك ،أتى
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عشرة من أفراد الشرطة العتقالنا .وقالت يل الشرطة إنين سأعاد إىل مايل .لقد تعبنا يف أفريقيا ،تعبنا أكثر مما جيب .وحنن
فقراء ،ليس لدينا شيء  ...فماذا سنفعل اآلن ،سيلقون بنا على احلدود ،سوف منوت ،وال سبيل أمامنا للعودة إىل مايل".
وقد ألقت السلطات املوريتانية القبض على بعض األشخاص املتهمني بالتهريب أو الذين يُفرتض أهنم مهربون .والتقى وفد
منظمة العفو الدولية بالبعض منهم يف السجن بنواكشوط ونواديبو .وأُدين بعضهم بينما ينتظر آخرون حماكمتهم .ويتمكن
العديد من املهربني جتنب التوقيف ،نتيجة وجود صالت هلم بأشخاص نافذين كما يبدو ،بينهم وفقا لبعض املزاعم،
أشخاص داخل قوات األمن .لكن آخرين ،ال يتمتعون بالقدر ذاته من احلماية ،قُبض عليهم و ُاُتموا بأهنم متواطئون مع
املهربني .وبالنسبة ملنظمة العفو الدولية أكدت الشهادات اليت مجعتها من بعض احملتجزين أن الشبكة املوجودة بالنسبة
ألولئك الذين حياولون الوصول إىل جزر الكناري بوسائل غري نظامية معقدة ،وأهنا تشمل أشخاصا على مستويات خمتلفة
جدا من املسؤولية وأن السلطات جيب أن تتخذ خطوات لتجنب اعتقال األشخاص يف أوضاع ال إنسانية نتيجة إلدانة
بسيطة.
ومن القضايا احملددة اليت تناهت إىل علم منظمة العفو الدولية قضية شخص غاين قبضت عليه شرطة نواديبو يف 27
أكتوبر/تشرين األول  .2007ومت القبض عليه يف أعقاب إخطار من جانب السلطات املغربية بأن املهاجرين الذين قُبض
عليهم وهم حياولون الوصول إىل جزر الكناري اُتموه بأنه مهرب .وظل حمتجزا مدة ستة أيام يف مركز الشرطة يف نواديبو قبل
إرساله إىل مقر قيادة األمن الوطين يف نواكشوط .وقرر عضو النيابة الذي ُجلب املهرب للمثول أمامه يف  7نوفمرب/تشرين
الثاين  2007أنه ال تتوافر أدلة كافية لتوجيه ُتم إليه وترك األمر للشرطة .وبرغم أن الشرطة كان جيب أن ختلي سبيله
مبوجب افرتاض الرباءة الذي يكفله القانون املوريتاين ،فقد أُعيد قسرا إىل السنغال عرب روسو البلدة احلدودية اليت تقع بني
السنغال وموريتانيا .ومنذ ذلك احلني عاد إىل موريتانيا ،لكنه خسر وظيفته وهو اآلن مفلس.
وقال عدة أشخاص ملنظمة العفو الدولية إن بعض أفراد قوات األمن الذين يتحملون مسؤولية املراقبة الساحلية ميكن أن
يسمحوا ،مقابل مبالغ كبرية من املال ،للمهاجرين باملغادرة حىت ولو كان ذلك يعين أهنم سيتعقبوهنم الحقا .وقال شخص
حاول الذهاب إىل أوروبا عدة مرات ملنظمة العفو الدولية أنه يف أماكن معينة من الساحل "يف الليل ال يوجد إال ثالثة جنود
يتولون احلراسة بني منتصف الليل والساعة السادسة صباحا .ويطلبون  250,000أوغياس (حوايل  700يورو) إلغماض
أعينهم ملدة ساعة؛ وتشكل اهلجرة مصدر دخل رئيسيا للجنود .ولدى العديد منهم سيارات مرسيدس يف نواديبو برغم
حقيقة أهنم ال يكسبون إال  35000أوغياس (حوايل  100يورو)".
كذلك علمت منظمة العفو الدولية أن بعض أفراد قوات األمن يبيعون احملركات أو الوقود للمهاجرين كما يُزعم .ويقال إن
هذه احملركات تأيت من زوارق الصيد اليت حتتجزها الشرطة وتصادرها .ومن الواضح أنه من املستحيل أو اخلطورة مبكان على
املهاجرين أن يشتكوا من هذا السلوك .فعلى سبيل املثال علمت منظمة العفو الدولية أنه يف يناير/كانون الثاين 2007
تعرض مهاجر غيين للضرب يف معسكر االعتقال يف نواديبو ألنه قال إن أحد رجال الشرطة وافق على السماح له بالسفر
حبرا مقابل  200,000أوغياس (حوايل  550يورو) .ونتيجة للضرب ،كسرت يده وترتب نقله إىل املستشفى.
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" 4.2عندما اقتربنا من أوروبا ،فحتى األمواج أطلقت من عقالها ضدنا"

حتدث املهاجرون الذين التقت هبم منظمة العفو الدولية عن األوضاع اليت سافروا فيها حبرا طوال أيام ،معرضني أنفسهم
للخطر يف حماولة للوصول إىل جزر الكناري على منت قارب صغري ،قوارب صيد حمملة فوق طاقتها ،غالبا بدون معدات
للنجاة يف حال حتطم الزورق وبقليل جدا من الطعام واملالبس اليت تقيهم من الربد واملطر .وهذا العبور حمفوف جدا باملخاطر
ألن التيار البحري يتجه جنوبا .لذا فإن اجتاه الزورق من جزر الكناري إىل القارة األفريقية أسهل من سريه يف االجتاه املقابل.
وقال مهاجر من أصل سرياليوين جنح يف العبور إىل جزر الكناري يف سبتمرب/أيلول  2007قبل أن تعيده السلطات
األسبانية إىل موريتانيا بعد عدة أيام ،ملنظمة العفو الدولية إنه " :عندما غادرنا ساحل موريتانيا ،كان البحر هادئا ،لكن
عندما اقرتبنا من أوروبا ،فحىت األمواج أُطلقت من عقاهلا ضدنا .وكان ارتفاعها ثالثة أو أربعة أمتار ،وكان األمر أشبه بتسلق
جبل .وأحدق بنا خطر شديد وكنت خائفا ألنين ال أحسن السباحة".
وقال مواطن غاين عمره  24عاما يف مركز االعتقال يف نواديبو ملنظمة العفو الدولية :
"وصلت إىل موريتانيا يف العام  2004وعملت يف امليناء منذ ذلك احلني .ويف أكتوبر/تشرين األول  ،2007عند
قرابة الساعة السادسة صباحا ،شاهدت بعض األشخاص يستقلون زورقا متجها إىل أسبانيا .فتبعتهم وصعدت
على منت الزورق؛ وكان هناك أكثر من  100شخص على متنه .وهدد القبطان بأن يلقي يب يف البحر إذا مل
أدفع له على الفور .وكان حبوزيت  1400يورو ،فأخذ مين  .1000وكان العبور طويال جدا؛ وقد استغرق تسعة
أيام .ومل ارتد إال سرواال وقميصا وكان الطقس باردا جدا يف الليل .كما أنين كنت خائفا جدا من السقوط ألنه
كان علينا أن نبقى جالسني ورؤوسنا منحية وتكاد تصل إىل ركبنا .وإذا أراد أي شخص أن يبول ،نستخدم قنينة
بينما ميسك بنا اثنان من املهاجرين .وكان األمر ال يقل صعوبة للنساء العشر الاليت كن معنا؛ وقد اضطررن إىل
استخدام دلو .وبكينا خالل العبور .وكان ارتفاع األمواج يزيد عن أربعة أمتار وكنا خائفني .وصلّينا طوال الوقت.
وحبلول هناية اليوم الرابع ،مل يبق لدينا عمليا أي شيء نأكله أو نشربه .لقد استنفدنا كافة مؤننا حىت أن بعضنا
اضطر لشرب بعض من مياه البحر .وأُصيب عدة أشخاص باملرض ،ومن ضمنهم النساء .وبعد قضاء تسعة أيام
يف البحر وصلنا إىل تناريف حيث كانت الشرطة األسبانية بانتظارنا إللقاء القبض علينا".
وخالل عمليات العبور هذه ،غرق عدد كبري من األشخاص يستحيل تقديره .وخالل اجتماع رمسي مع وفد منظمة العفو
الدولية يف مارس/آذار  ،2008قال وزير الداخلية املوريتاين يف حينه يال زكريا إنه " :يف كل يوم نعثر على جثث على
الساحل ،لقد ابتلع احمليط آالف األشخاص" .وقال مهاجر جنح يف العبور على منت زورق صيد صغري يف سبتمرب/أيلول
 2006ملنظمة العفو الدولية إن " :الرحلة استغرقت مخسة أيام .وقد اكتشفتنا مروحية أسبانية واستدعت احلرس املدين.
ووصلت الشرطة األسبانية على منت زورق ونزل أفرادها على منت زورقنا بينما كنا ال نزال يف البحر .وخالل العبور ،تقيأ
أحدنا .وكان عمره  25أو  26عاما من غينيا بيساو وكان يسافر مع شقيقه األكرب .وكنا نعتقد أنه نائم ألنه يف الزورق كل
رجل مسؤول عن نفسه والشاطر ينجو بنفسه .فأنا ال أعرفك وأنت ال تعرفين .وحاول األسبان إيقاظه وأدركوا أنه مات.
فوضعوه يف كيس بالستيكي كبري وأخذوه معهم".
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" .3أوروبا القلعة" توسع حدودها الخارجية جنوباً

خالل السنوات العشر املاضية تقريبا ،تشددت الدول األعضاء يف االحتاد األورويب بشكل كبري يف سياسة إدارة حركة
اهلجرة .وكان اهلدف احلد من عدد املهاجرين غري النظاميني الذين يصلون إىل أراضيها ،وخباصة من خالل تعزيز القيود اليت
تفرضها على حدودها اخلارجية .وبعد فشلها يف احتواء ظاهرة اهلجرة هذه ،قررت يف النهاية نقل سياستها يف حماربة "اهلجرة
غري النظامية" إىل اخلارج.
لذا مورس ضغط على دول املغرب العريب وجنوب الصحراء األفريقية إلشراكها يف حماربة اهلجرة غري النظامية وحتويل هذه
الدول إىل "شرطي أوروبا" الفعلي.
وخالل السنوات القليلة املاضية أعد االحتاد األورويب سياسته املتعلقة حبركة اهلجرة حبيث ترتكز على حمورين رئيسيني  :بنود
إعادة اإلدخال والعمليات املشرتكة لوكالة فرونتكس.
 1.3اتفاقيات إعادة اإلدخال وبنودها
أصبحت فيما بعد اتفاقيات وبنود إعادة اإلدخال اليت أُدرجت يف اتفاقيات التعاون والشراكة أحد األسلحة املفضلة لدى
االحتاد األورويب ضد اهلجرة غري النظامية .وينص هذا النوع من االتفاقيات على تعهدات متبادلة بني طرفني موقعني تتعلق
بإعادة مواطنيهما أو مواطين أية دولة ثالثة دخلوا إىل أراضي أحد الطرفني بصورة غري نظامية.
وال تعارض منظمة العفو الدولية من حيث املبدأ اتفاقيات إعادة اإلدخال اليت ليست غري قانونية حبد ذاُتا .بيد أن املنظمة
تشدد على أن أية اتفاقية إلعادة اإلدخال جيب أن تتقيد متاما بالواجبات املرتتبة على الدول األطراف يف االتفاقية حيال
حقوق اإلنسان .وجيب أن تتضمن نصوصا واضحة حتمي حقوق املهاجرين وطاليب اللجوء .وينبغي أن تشمل حقوقهم يف
احلرية وعدم التعرض لالعتقال التعسفي؛ واحلماية من التعذيب أو غريه من ضورب سوء املعاملة؛ وحقوقهم يف االستفادة من
إجراءات مرضية للبت يف اللجوء واحلماية من اإلعادة إىل بلد أو إقليم ميكن أن يتعرضوا فيه النتهاكات خطرية حلقوق
اإلنسان.
ومن أجل اجتثاث سيل اهلجرة ،سعى االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه إىل إقناع البلدان األصلية للمهاجرين والدول اليت
ميرون عربها باملوافقة على عقد اتفاقيات أو بنود إلعادة اإلدخال ضمن إطار السياسات املتعلقة باملساعدات اإلمنائية اليت
تنتهجها.
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وإزاء املقاومة اليت أبدُتا بعض الدول – غري املتحمسة للموافقة على إعادة إدخال مواطين دول ثالثة إىل أراضيها – جلأ
االحتاد األورويب إىل ما أمساه يف مارس/آذار  2006املفوض األورويب املعين بالقضاء والشؤون الداخلية فرانكو فراتيين
11
"رافعات" (عصي) أو "جزر".
ويف إطار السياسة اليت انتهجها االحتاد األورويب لتعميم التوقيع على اتفاقيات إعادة اإلدخال أو اتفاقيات التعاون اليت
تتضمن بنود إعادة اإلدخال اليت عُقدت مع دول اجلنوب ،فإن اتفاقية كوتونو اليت ُوقعت يف العام  2000مع الدول
األفريقية ودول حبر الكارييب واحمليط اهلادئ ،متثل تارخيا مهما .فاملادة  13من االتفاقية تتضمن فعليا ،بندا قياسيا إلعادة
اإلدخال ينص على أن كل دولة طرف "تقبل بإعادة وإعادة إدخال أي من مواطنيها املوجودين بصورة غري قانونية يف
أراضي" دولة طرف أخرى "بناء على طلب تلك الدولة وبدون مزيد من الشكليات" .كما يفتح هذا النص اجملال إلمكانية
12
اعتماد "أي من األطراف إذا دعت الضرورة" ترتيبات إلعادة إدخال مواطين دول ثالثة وأشخاص عدميي اجلنسية".
ويف اجتماع اجمللس األورويب الذي ُعقد يف إشبيلية يف يونيو/حزيران  ،2002ذهب االحتاد األورويب شوطا أبعد بالقول إنه
يف املستقبل ،سيُدخل بصورة منهجية يف اتفاقيات التعاون والشراكة اليت يعقدها "بندا حول اإلدارة املشرتكة حلركة اهلجرة
13
وحول إعادة اإلدخال اإللزامية يف حال اهلجرة غري القانونية".
لذا أصبح هذا النص ،على مستوى اجملموعة األوروبية ،سالحا ضروريا ضد اهلجرة غري النظامية .بيد أن االحتاد األورويب
غالبا ما واجه مشاكل يف إبرام اتفاقيات إعادة اإلدخال مع دول الرتانزيت (املرور املؤقت) ،بشكل خاص ،اليت قاومت
14
الضغط الذي مارسه االحتاد األورويب يف حماولة فرض إعادة إدخال مواطين الدول الثالثة إىل أراضيها.
 11يف خطاب ألقاه أمام جملس الشيوخ الفرنسي يف مارس/آذار  ،2006قال السيد فراتيين إن " :التفاوض حول اتفاقيات إعادة اإلدخال مل يكن سهال،
وبرغم أننا أجنرنا املفاوضات مع مخس دول ،بينها روسيا ،مل تصل املفاوضات إىل املرحلة ذاُتا يف مجيع احلاالت .والسبب الرئيسي لذلك هو أنه برغم أن هذه
االتفاقيات تنطوي على معاملة باملثل نظريا ،إال أنه من الواضح أهنا من الناحية العملية ختدم أساسا مصا ح اجملموعة (األوروبية) .ويصح هذا بشكل خاص
على النصوص املتعلقة بإعادة إدخال مواطين الدول الثالثة واألشخاص عدميي اجلنسية – وهو شرط الزم كل اللزوم يف مجيع اتفاقيات إعادة اإلدخال اليت
أبرمناها ،لكن من الصعب جدا على الدول الثالثة القبول به .لذا يتوقف اختتام املفاوضات بنجاح على "الرافعة" أو باألحرى "اجلزرة" املتوافرة لدى املفوضية،
وبعبارة أخرى حوافز قوية مبا يكفي لتعاون الطرف الثالث املعين".
 12تربط اتفاقية كوتونو املوقعة يف  23يونيو/حزيران  2000واملنقحة يف العام  2005االحتاد األورويب بالدول األفريقية ودول جزر الكارييب واحمليط اهلادئ.
وحتل حمل نظام اتفاقيات لومي الذي بدأ يف  1975ووضع سياسة التعاون اليت انتهجتها اجملموعة بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب والدول األفريقية
ودول حبر الكارييب واحمليط اهلادئ.
 13يف اجتماع اجمللس األورويب الذي عُقد يف إشبيلية يومي  21و 22يونيو/حزيران  ،2002قرر رؤساء دول أو حكومات االحتاد األورويب أن " :حيث
اجمللس األورويب على وجوب أن تتضمن أي اتفاقية تعاون أو شراكة أو اتفاقية موازية مستقبلية يربمها االحتاد األورويب أو اجملموعة األوروبية مع أية دولة بندا
حول اإلدارة املشرتكة حلركة اهلجرة وعلى إعادة اإلدخال اإللزامية يف حال حدوث هجرة غري قانونية" ،خالصات رئاسة اجمللس األورويب يف إشبيلية ،الفقرة 33
 ،22 ،يونيو/حزيران .2002
إن اتفاقية إعادة اإلدخال بني االحتاد األورويب واملغرب واليت تظل قيد النقاش منذ عدة سنوات ،مل تُوقَّع بعد ألن السلطات املغربية ترفض إعادة إدخال مواطين الدول
الثالثة وبرغم ذلك تستمر املفاوضات.
14
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ومن جانبها ،قدمت بعض الدول األعضاء مبعظمها ،وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا ،لكن أيضا أسبانيا ،التزامات أصال يف هذا
اجملال ،ووقعت على اتفاقيات إلعادة اإلدخال مع عدد معني من دول أوروبا الشرقية واملغرب العريب وغرب أفريقيا.
 2.3إنشاء فرونتكس
مبوازاة اتفاقيات إعادة اإلدخال هذه ،أنشأ االحتاد األورويب يف أكتوبر/تشرين األول  2004وكالة أوروبية إلدارة التعاون
امليداين بشأن احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب تعرف باسم فرونتكس .وهدف هذه الوكالة تعزيز األمن
على احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب بتنسيق إجراءات الدول األعضاء وتسهيل تطبيق تدابري اجملموعة املتعلقة بإدارة هذه
15
احلدود.
وقد أجرت فرونتكس عمليات إلدارة حركة اهلجرة على طول كل احلدود اخلارجية لالحتاد األورويب (السيما يف موانئ حبر
البلطيق وحدود النمسا وهنغاريا وسلوفاكيا ورومانيا وكذلك سواحل ليبيا واليونان وإيطاليا).
وفيما يتعلق بغرب أفريقيا ،نفذت فرونتكس يف أغسطس/آب  2006عملية ملراقبة اهلجرة غري النظامية من غرب أفريقيا إىل
جزر الكناري .وهذه العمليات اليت أُطلق عليها تسمية هريا واحد واثنني وثالثة جرى إعدادها بناء على طلب أسبانيا ولديها
هدفان رئيسيان :نشر جمموعتني من اخلرباء من الدول األعضاء األخرى ملساندة السلطات األسبانية يف جزر الكناري اليت
جتري مقابالت مع املهاجرين الوافدين فضال عن تسيري دوريات حبرية مشرتكة على طول ساحل غرب أفريقيا .وجيب أن
يكون اهلدف األول املساعدة على حتديد البلد األم للمهاجرين املعنيني من أجل تسهيل عودُتم وجيب يف الوقت نفسه
 15وفقا للمادة  2من األنظمة اليت أسست فرونتكس ،لدى الوكالة أربع مهام رئيسية :
 )1تنسيق التعاون التشغيلي بني الدول األعضاء يف جمال إدارة احلدود اخلارجية؛  )2مساعدة الدول األعضاء على تدريب حرس احلدود الوطين؛ )3
إجراء حتليل للمخاطر؛  )4متابعة تطوير األحباث ذات الصلة للسيطرة على احلدود اخلارجية ومراقبتها؛  )5مساعدة الدول األعضاء يف الظروف
اليت تستدعي زيادة املساعدات التقنية والتشغيلية عند احلدود اخلارجية؛ و )6تزويد الدول األعضاء بالدعم الضروري يف تنظيم عمليات إعادة
مشرتكة (انظر الالئحة التنظيمية للمجلس رقم  2004/2007الصادرة يف  26أكتوبر/تشرين األول  2004واليت أسست الوكالة األوروبية
إلدارة التعاون التشغيلي على احلدود اخلارجية للدول األعضاء يف االحتاد األورويب .)OJ 2004 L 349/1 ،وتتألف ميزانية فرونتكس من إعانة
واردة من اجملموعة قُيدت يف امليزانية العامة لالحتاد األورويب ،وهي إسهام من الدول املرتبطة بتنفيذ وتطوير تشنغن أكويس ،ورسوم عن اخلدمات
املقدمة وأي تربع تطوعي من الدول األعضاء .وقد استمرت هذه امليزانية يف الزيادة .وكانت  14مليون يورو يف العام  2005و 32مليون يورو
يف العام  .2006ويف ديسمرب/كانون األول  ،2007وافق الربملان األورويب على اقرتاح املفوضية مبضاعفة امليزانية ،قائال إنه "نظرا للطبيعة امللحة
لقضايا اهلجرة ،فإن الربملان  ...قرر مضاعفة املبالغ املخصصة للوكالة (فرونتكس) .وهكذا ترتفع امليزانية املخصصة لفرونتكس إىل  70مليون
يورو يف جمموعها "،انظر الربملان يعتمد ميزانية االحتاد األورويب للعام  ،2008انظر املوقع اإللكرتوين للربملان :
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/034 -15283-344-12-50-905-

 .20071213IPR15281-10-12-2007-2007-true/default_fr.htmالذي متت زيارته يف  20إبريل/نيسان  .2008وتقدم
الدول األعضاء املوارد املادية والبشرية .لذا تعتمد أنشطة الوكالة على مدى استعداد الدول األعضاء لصرف األموال واملعدات الالزمة لعملية
معينة.
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إعداد معلومات بشأن معرفة هوية أولئك املسؤولني عن تسهيل عبور البحر .ويتم تنظيم الدوريات البحرية املشرتكة بالقرب
من ساحل غرب أفريقيا من أجل منع الزوارق غري الصاحلة لإلحبار من مواصلة رحلتها اخلطرة.
وحتت رعاية أسبانيا ،شاركت عدة دول أوروبية يف هذه العملية ،وحتديدا أملانيا وفرنسا وإيطاليا وللوكسمبورغ والربتغال.
وتضمنت العملية إرسال خرباء إىل جزر الكناري وتقدمي السفن أو املروحيات أو الطائرات ،فضال عن األفراد على األرض.
وقد نـُفِذت العملية بالتعاون مع موريتانيا والرأس األخضر والسنغال ( ُوقعت اتفاقيات بني أسبانيا وهذه الدول) وهذه العملية
اليت كان يقصد يف البداية تنفيذها لفرتة حمدودةُ ،جددت عدة مرات وتظل قائمة حىت اآلن .فمثال ،يف إطار فرونتكس،
قدمت لوكسمبورغ مروحية إىل موريتانيا .وهي ترابط يف نواكشوط وتقوم بدوريات جوية على طول الساحل املوريتاين.
وسامهت فرنسا أيضا يف هذه العملية .وقال مدير اإلدارة املركزية لشرطة احلدود ضمن وزارة الداخلية ملنظمة العفو الدولية إن
فرنسا أعارت طائرة فالكون من أجل بعض خطوط الطريان فضال عن تقدمي خربة تتعلق بالوثائق املزورة .وقال حتديدا إنه
"بفضل معرفتنا بغرب أفريقيا واللغة الفرنسية وخربتنا يف الوثائق املزورة الواردة من هذه الدول؛ يقضي ممثلونا مدة ترتاوح من
شهر إىل شهرين هناك ملساعدة املسؤولني األسبان يف إجراء مقابالت مع املهاجرين ،والبحث عن معارفهم والتنديد
16
باملسؤولني عن ذلك".
وعلى أية حال ،تعترب فرونتكس أن عملية هريا حققت جناحا .وحبسب التقرير السنوي  2006لفرونتكس فإنه  :خالل
املرحلة التشغيلية من هريا  ،2مت اعرتاض سبيل  3887مهاجرا غري قانوين على منت  57زورق كايوكو (زورق صيد صغري)
بالقرب من الساحل األفريقي وجرى تغيري وجهتها .وخالل عملييت هريا واحد واثنني ،أمكن منع ما يقرب من 5000
مهاجر غري شرعي من اإلحبار يف رحلة حمفوفة باملخاطر كان ميكن أن يدفعوا حياُتم مثنا هلا" .وال يتضمن التقرير أية
17
معلومات حول املكان الذي مت فيه حتويل وجهة الـ  3887مهاجرا وال حول ما إذا كانوا حباجة إىل محاية دولية.
وكان جزء من عملية هريا يف جزر الكناري يهدف إىل التعرف إىل هوية املهربني من خالل املقابالت اليت أُجريت مع
املهاجرين الذين يصلون إىل هناك .وذكر التقرير السنوي  2006لفرونتكس أن خرباء فرونتكس والسلطات األسبانية
تعرفت على هوية  100باملائة من املهاجرين غري النظاميني ويضاف أنه "من خالل املعلومات اليت ُمجعت خالل املقابالت،
أمكن اعتقال عدة وسطاء السيما يف السنغال وإحباط مغادرة أكثر من ألف شخص" .ومل حيدد التقرير األساس الذي
استند إليه الرقم  2000مغادر.
16

مجعت منظمة العفو الدولية املعلومات خالل اجتماع ُعقد يف  28إبريل/نيسان .2008

 17انظر فرونتكس ،التقرير السنوي  ،2006ص 12

 .http://www.frontex.europa.eu/gfx/frontex/files/justyna/annual_report_2006[1].pdfوعالوة على ذلك ،يبدو أن سيطرة احلكومة
األسبانية على سيل اهلجرة غري القانونية إىل جزر الكناري قد حققت معظم أهدافها .وحبسب األرقام اليت أصدرُتا وزارة الداخلية األسبانية يف يناير/كانون
الثاين  ،2008تراجع عدد املهاجرين غري القانونيني الذين وصلوا على منت زوارق إىل جزر الكناري من  31,678يف العام  2006إىل  12,448يف العام
 ،2007وهذا اخنفاض قدره  .%60انظر ميزان احلرب ضد اهلجرة غري القانونية يف  www.mir.esالذي متت زيارته يف  29يناير/كانون الثاين .2008
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 .4انتهاك الحقوق اإلنسانية للمهاجرين
حتدث عدد من املهاجرين الذين التقت هبم منظمة العفو الدولية يف مركز االعتقال يف نواديبو عن كيفية معاملة قوات األمن
هلم خبشونة أو إهانتهم عند إلقاء القبض عليهم .وقد ُسلب معظمهم بعض األشياء اليت كانت حبوزُتم وقال العديد منهم
إهنم اعتُقلوا بصورة تعسفية يف الشارع أو املنـزل ،عندما مل يكونوا جيرون أية استعدادات حملاولة الوصول إىل أوروبا بصورة غري
صرحوا أن
نظامية .ومن املمكن أن يكون بعض هؤالء األشخاص موجودين يف موريتانيا بصورة غري نظامية ،لكن آخرين َّ
أوراقهم كانت نظامية وأن قوات األمن عمدت إىل مصادرُتا أو متزيقها عند القبض عليهم.
وأيا تكن املالبسات احمليطة هبذه االعتقاالت ،ال يوجد أي أساس قانوين العتقال املهاجرين الذين ال يتهمون بأكثر من جمرد
الرغبة يف الوصول إىل أوروبا عرب وسائل غري نظامية .ويف الواقع ال تشكل مغادرة األراضي املوريتانية بوسائل غري نظامية جرما
من أي نوع كان مبوجب القانون اجلنائي املعمول به يف البالد .واإلشارة الوحيدة ملغادرة أراضي البالد ترد يف املرسوم -64
 169الصادر يف  15ديسمرب/كانون األول  1964اخلاص بنظام اهلجرة يف موريتانيا وال تنطبق إال على املهاجرين
األجانب العاديني الذين عندما يودون مغادرة األراضي املوريتانية ،ينبغي أن "ختتم السلطات اإلدارية يف مكان اخلروج
بطاقات إثبات شخصيتهم األجنبية" .والتقاعس عن التقيد هبذا اإلجراء الشكلي ال ميكن تصنيفه يف خانة اجلرائم .وموظفو
األمن القومي املسؤولون عن مركز االعتقال يف نواديبو يعلمون هذا املبدأ القانوين األساسي .وقد أشار أحد كبار ضباطهم
بوضوح ملندويب منظمة العفو الدولية إىل أن السعي ملغادرة البالد بطريقة سرية "ال يشكل جرما مبوجب القانون" .كما أقر
بذلك عضو النيابة يف نواديبو عندما أبلغ مندويب منظمة العفو الدولية بأن " :هؤالء املهاجرين مل يرتكبوا أي خطأ ،ألنه
على األقل يف الوقت الراهن ،ال تشكل مغادرة البالد بصورة غري نظامية جرما".
وتشكل معاقبة شخص على جرم ليس له وجود يف القانون انتهاكا ألحد املبادئ األساسية للقانون الوطين والدويل .ونعيد
إىل األذهان يف هذا الصدد بشكل خاص ما ورد يف املادة  6من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب الذي ينص على
أن " :كل شخص يتمتع باحلرية واألمن الشخصي .وال جيوز حرمان أحد من حريته إال لألسباب والشروط اليت حددها
القانون سابقا وبشكل خاص ،ال جيوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا".

" 1.4نحن لسنا لصوصاً ،ومع ذلك تضربنا الشرطة وتسلبنا"

أبلغ عدة مهاجرين وفد منظمة العفو الدولية أهنم تعرضوا للضرب على يد قوات األمن املوريتانية اليت أخذت األشياء اليت
حبوزُتم عند توقيفهم .ومل ُجتر السلطات أي حتقيق للتثبُّت من هذه املزاعم.
وسلبت منهم مقتنياُتم عند اعتقاهلم .وقال أحدهم.
وقال ثالثة ماليني يف مركز االعتقال يف نواديبو إهنم تعرضوا للضرب ُ
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"مساء  4مارس/آذار [ ،]2008مشيت ساعتني كي استقل الزورق يف مكان ليس بعيدا عن الصحراء.
وارتديت ثالثة سراويل وثالث سرتات وجاكيتا وانتظرت عند الشاطئ ركوب الزورق الصغري الذي سيأخذنا إىل
مركب أكرب كان ينتظرنا يف عرض البحر ،عندما وصل اجلنود 18.وأمرونا بأن نستلقي على الرمال ،وكلما رفعت
رأسي ،كانوا يضربونين .وفت اجلنود املهاجرين وأخذوا نقودهم ومقتنياُتم األخرى ومن ضمنها أجهزة اهلاتف
اجلوال".
وسلب مهاجرون آخرون مقتنياُتم يف مركز الشرطة الذي أُخذوا إليه .وقال مواطن سنغايل عمره  19عاما من كاوالك إنه
ُ
يف  3مارس/آذار  2008كان ينتظر على الشاطئ مع حوايل عشرين مهاجرا آخر الزورق الذي كان من املقرر أن يُبحر
هبم إىل أسبانيا عندما :
"فجأة وصل أربعة جنود .فلذت بالفرار ،لكنهم شاهدوين وأطلق اثنان منهم النار يف اهلواء مرة واحدة ،مث مرة
ثانية .وأُلقي القبض علينا جبوار البحر .وأخذونا إىل معسكر للجي يف سيارات .ويف الطريق ضربونا وصفعونا
وضربونا حبزام .وعندما وصلنا إىل املخيم ،جردونا من مالبسنا وفتشونا .وأخذوا  25,000أوغياس (حوايل 70
يورو) مين وكذلك هاتفي اجلوال .حنن بشر ،عمال ،حناول إجياد طريقة ملساعدة أهلنا .وحنن لدينا حقوق .ولسنا
لصوصا ،ومع ذلك تعتدي الشرطة علينا بالضرب وتسلبنا ،إنه ألمر مقزز".
وزعم أن بعض أفراد قوات األمن املوريتانيني أهانوا املهاجرين الذين قبضوا عليهم وأذلوهم .وقالت جمموعة من املواطنني
ُ
السنغاليني ملنظمة العفو الدولية يف مركز االعتقال يف نواديبو إن " :الشرطة ألقت القبض علينا عند الشاطئ بينما كنا نتهيأ
للصعود على منت قارب صغري .واهنالوا علينا بالشتائم باللغة املوريتانية وشتموا آباءنا وأرغمونا على االستلقاء على األرض
مكبلي األيدي لبعض الوقت ،لكنهم مل يضربونا".
وحيظَّر عموما التعذيب وسوء املعاملة مبوجب مجيع الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت حتمي حقوق املهاجرين بشكل
ُ
خاص (انظر اجلزء  : 7املعايري الدولية حلماية الالجئني).
" 2.4ألقوا القبض علي ،لكن هذا ليس عدالً ألنني لم أحاول بعد الذهاب إلى أسبانيا"

تشري املعلومات املثبتة إىل أن بعض أفراد قوات األمن جيرون فعال اعتقاالت تعسفية للمواطنني األجانب ،السيما مواطنو
وزعم أن هؤالء األشخاص ،الذين قُبض عليهم يف الشوارع أو املنازل ،بدون أي
دول اجملموعة االقتصادية لغرب أفريقياُ .
دليل كما يبدوُ ،اُتموا بأهنم يعتزمون مغادرة موريتانيا بصورة غري نظامية للسفر إىل أوروبا .وقال بعض هؤالء األشخاص
احملتجزين يف مركز االعتقال يف نواديبو بانتظار إعادُتم إىل مايل أو السنغال ،لوفد منظمة العفو الدولية إهنم موجودون بصورة

 18يبدو أن أفراد قوات األمن الذين وصفهم املهاجرون بأهنم "جنود" ،كانوا يف احلقيقة من الدرك املوريتاين .هذا ما قاله املدير اإلقليمي لألمن الوطين يف
نواديبو ملنظمة العفو الدولية " :يتمتع الدرك بالسلطة على الشواطئ ،فهم املوجلون بتوقيف املهاجرين وانتشال اجلثث اليت أُلقيت يف البحر واختاذ تدابري
ملساعدة أي شخص معرض للخطر".
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قانونية يف موريتانيا وأنه يف وقت اعتقاهلم ،مزقت قوات األمن أذون اإلقامة اليت كانت حبوزُتم .وختشى منظمة العفو الدولية
من أن تكون هذه االعتقاالت التعسفية أحد اآلثار السلبية للضغط الذي ميارسه االحتاد األورويب على احلكومة املوريتانية.

مهاجرون في مركز االعتقال

بنواديبو – © AI

وقال بعض األشخاص احملتجزين يف مركز االعتقال يف نواديبو إهنم اعتُقلوا يف املنـزل عند منتصف الليل .وقال شخص مايل
عمره  41عاما ومقيم يف نواديبو منذ سنتني " :لقد قُبض علي باألمس يف غرفيت .ال أدري ملاذا .وقد منت على األرضية يف
مركز الشرطة وجئت هنا [إىل مركز االعتقال] هذا الصباح .وبرغم ذلك لدي وظيفة ولدي مركبة بعجلتني .أنا لست مهاجرا
غري قانوين ،فأنا أعي هنا منذ عامني وكل أوراقي سليمة .وليس لدي نية بالتوجه إىل أوروبا؛ أنا رب عائلة وال أدري ماذا
سيحدث ،فهم ال خيربوين أي شيء .ماذا سيحدث يل ولعائليت إذا أعادوين إىل مايل .وتبلغ قيمة عربيت  20,000أوغياس
(حوايل  55يورو) وال ميكنين حتمل خسارُتا".
وأبلغ آخرون قُبض عليهم مث أُرسلوا إىل مركز االعتقال يف نواديبو منظمة العفو الدولية أنه مت القبض عليهم يف الشارع جملرد
أهنم يرتدون جاكيتتني أو سروالني .ويبدو أن قوات األمن املوريتانية تفسر هذه احلقيقة البسيطة بأهنا دليل على أهنم
يستعدون للمغادرة إىل أوروبا ،برغم أن الطقس قد يكون بادرا يف نواديبو ،وخباصة يف املساء ويتذكر شخص مايل من مواليد
العام  1987قائال " :كنت أعي هنا يف منـزل أصدقائي وأقوم بأعمال عرضية مؤقتة ،وخباصة غسيل السيارات .ومساء
أمس [ 2مارس/آذار  ]2008كنت أسري وحيدا؛ وكان الطقس باردا وكنت أرتدي سروالني وجاكيتا عندما ألقت الشرطة
القبض علي .وأنا ال أحتدث لغتهم ،لكنين فهمت أهنم يتهمونين بالعزم على املغادرة إىل أوروبا .لقد صادروا بطاقيت
الشخصية وأحضروين إىل هنا .وأنا أعرف بأنين سأعاد إىل مايل ،لكن هذا ليس عدال ألنين مل أكن أنوي اإلحبار".
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كذلك أخذت منظمة العفو الدولية إفادة شخص إيفوري يف مركز االعتقال يف نواديبو قال إنه قُبض عليه يف  1مارس/آذار
 2008عندما كان يف سيارة أجرة" .قبض علي يف سيارة أجرة أفراد الشرطة الذين كانوا يبحثون عن املهاجرين .وقالوا إنه
إذا أعطيتهم نقودا فسيُفرجون عين .فرفضت وأُخذت إىل مركز الشرطة .وقلت إنين أبيع أجهزة هاتف جوال ،لكنهم اُتموين
باالستعداد للمغادرة .فإذا كنت أكسب املال وأستطيع املغادرة ،أقبل أن يعتقلونين كمهاجر غري قانوين .لكنهم مل يقبضوا
علي وأنا يف طريق املغادرة؛ أجد صعوبة يف تقبُّل ذلك .واعرتف بأنين كنت أنوي املغادرة ،لكنين مل أفعل ذلك بعد ألنين ال
أستطيع بعد حتمل التكلفة".
وأبلغ أشخاص آخرون منظمة العفو الدولية بإحساسهم بالظلم والعجز إزاء االعتقال الذي مل تربره حماولة املغادرة إىل أوروبا.
وقال مواطن غيين ملنظمة العفو الدولية " :قُبض علي مساء البارحة [األحد يف  2مارس/آذار] .كنت يف املنـزل وخرجت
لتناول الطعام .وألقت الشرطة القبض علي ونسيت أن أمحل بطاقيت الشخصية .وقبضوا علي ،لكن هذا ليس عدال ألنين مل
أحاول بعد الذهاب إىل أسبانيا ،فأنا ال أملك املال واآلن يعتزمون إعاديت إىل السنغال".
كما تبني املعلومات اليت مجعتها منظمة العفو الدولية أن قوات األمن املوريتانية كانت تلقي القبض أحيانا على مواطنني من
دول إيكواس ،جملرد طلب املال منهم .ووجد الذين رفضوا الدفع أنفسهم يف مركز االعتقال مث طُردوا من البالد .وهذا ما
حدث كما يبدو لشخص مايل عمره  18عاما قال ملنظمة العفو الدولية :
"ال أريد الذهاب إىل أوروبا جئت إىل نواديبو لشراء مسك جمفف لبيعه يف مايل .ويوم السبت يف  1مارس/آذار
وعند حوايل الساعة احلادثة عشرة ليال ،كنت عائدا من امليناء حيث قدمت طلبية لشراء بعض األمساك اجملففة.
وكنت أرتدي قميصا لفريق برشلونة لكرة القدم وبزة رياضية عندما ألقت الشرطة القبض علي .وسألوين عما كنت
أفعله هناك ،فقلت هلم إنين ذهبت ألقدم طلبية لشراء السمك اجملفف .وطلبوا مين ماال ،لكنين قلت هلم" إنين ال
أملك شيئا .فأخذوا بطاقيت الشخصية وبطاقة التلقيح .مث أرسلوين إىل هنا وقالوا إنين سأُعاد إىل مايل".
من املمكن بالتأكيد أن يكون بعض هؤالء املعتقلني يف وضع غري نظامي عندما قُبض عليهم ،ألن العديد من املهاجرين
19
يدخلون إىل موريتانيا عند نقاط عبور غري رمسية وال يُسجلون أمساءهم لدى السلطات وهذا جرم جنائي.

 19مثال وفقا للقانون رقم  046-65الصادر يف  23فرباير/شباط  1965اخلاص بالنصوص القانونية املتعلقة بنظام اهلجرة ،فإن أي مواطن أجنيب نسي أو
أمهل تعبئة بطاقة املعلومات اليت ينص عليها القانون أو قدم عمدا معلومات مزورة أو ناقصة أو غري دقيقة فيها ،فضال عن املسافرين الذين يرفضون تزويد
أصحاب ال شقق اليت يقيمون فيها باملعلومات الالزمة املتعلقة هبويتهم أو الذين أعطوا معلومات غري دقيقة وأولئك الذين أغفلوا ختم بطاقاُتم الشخصية ،إما
غريوا عنواهنم وفق الشروط اليت حيددها القانون ،أو عندما يغادرون الرتاب املوريتاين ،يتعرضون لغرامة و/أو السجن ملدة ترتاوح بني شهرين وستة أشهر.
عندما ّ
وملزيد من التفاصيل حول الشروط القانونية املتعلقة بالدخول إىل األراضي املوريتانية ،انظر مذكرة األستاذ اجلامعي حيمود ولد رمضان حق األجانب ومحاية
الالجئني يف موريتانيا ،اجمللة القضائية للقانون املوريتاين ،إبريل/نيسان .2007
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بيد أن هناك أدلة يبدو أهنا تشري إىل أن مواطين الدول األفريقية ،السيما دول إيكواس ،قُبض عليهم بصورة تعسفية برغم أنه
كانت حبوزُتم مستندات ،حتت ذريعة أهنم كانوا حياولون التوجه إىل أوروبا بصورة غري نظامية .وقد نددت جمموعة العمل
التابعة لألمم املتحدة املعنية باالعتقال التعسفي بالطبيعة التعسفية هلذه االعتقاالت وذكرت ،يف أعقاب بعثة قامت هبا إىل
موريتانيا يف فرباير/شباط  2008أن "اجملموعة الحظت بأن الشرطة تعتقل العديد من األجانب بدون مذكرة اعتقال ،أحيانا
20
حىت عندما تكون حبوزُتم وثائق ،وخباصة إذا اشتُبه يف أهنم حياولون اهلجرة إىل أوروبا".

" 3.4إنه أشبه بكونك في السجن .إنه ليس عادياً ،ونحن لسنا مجرمين"

حيتجز املهاجرون الذين يُلقى القبض عليهم يف منطقة نواديبو والذين يُعرف أو يُفرتض بأهنم حاولوا الوصول إىل أوروبا
بصورة غري نظامية ،يف مركز خيضع لسلطة جهاز األمن الوطين بدون أية رقابة قانونية من جانب السلطات القضائية (انظر
املربع املعنون "غونتناميتو" ،مركز اعتقال بدون اسم رمسي).

وقام وفد منظمة العفو الدولية بزيارتني ،يف مارس/آذار  ،2008إىل مركز االعتقال يف نواديبو .ويف املرة األوىل اليت وصل
فيها املندوبون إىل املركز ،كان ُحيتجز فيه  62شخصا ،بينهم امرأتان كانتا يف غرفة منفصلة .وكان مجيع الرجال يف حجريت
دراسة سابقتني حتولتا إىل زنزانتني فعليتني وكانتا مكتظتني .ومل تستوف األوضاع الصحية املعايري الدولية املنطبقة على
صر يف الغرفة إىل جانب الراشدين.
األشخاص احملرومني من حريتهم .وإضافة إىل ذلك ،كان هناك عدد من ال ُق َّ
واشتكى مهاجرون كثر من أوضاع حبسهم .فعلى سبيل املثال ،احتُجزت جمموعة تضم  35شخصا طردُتم املغرب يف
غرفة قياسها  8أمتار بـ  5أمتار مزودة بقضبان على النوافذ وتضم  17سريرا من نوع أسرة السجون .وقال شخص مايل
عمره  27عاما " :ال تستطيع مغادرة هذا املكان .عليك التبول يف دلو على الفور .وبالنسبة للحاجات الشخصية ،نضطر
إىل طرق الباب والتوسل للحراس ليسمحوا لنا بالذهاب إىل املرحاض .وأحيانا جيعلوننا ننتظر من  20إىل  30دقيقة قبل أن
يفتحوا الباب لنا".
وحتدث مهاجر آخر عن األوضاع املعيشية اليت اضطر هو وصحبه إىل حتملها :
"إنه أشبه بكونك يف السجن ،إنه ليس عاديا؛ وحنن لسنا مبجرمني .وعليك أن ختاطر؛ وأحيانا تفشل .وعليهم أن
يدعونا نرحل – وهناك مغامرون يف شىت أحناء العامل .وأبواب غرفتنا مقفلة طوال الوقت؛ واجلو حار وبعض
األشخاص يدخنون هنا .وجيلب الصليب األمحر الطعام لنا ،هذا كل شيء؛ ونأكل على أسرتنا .ونبول يف دلو
كبري ُحيفظ يف ما كان سابقا خزانة املد ِرس .وال خيربوننا شيئا .وسوف يعيدوننا إنشاء اهلل! لقد فشلت ،ال تثري
ضجة .ملاذا يعاملوننا كسجناء؟ إهنم ينهكون قوانا ،وال نستطيع النوم".

 20بيان صحفي صادر عن جمموعة العمل املعنية باالعتقال التعسفي ،جمموعة العمل املعنية باالعتقال التعسفي ختتتم بعثتها إىل موريتانيا 1 ،مارس/آذار
 .2008ومل تصدر جمموعة العمل هذه تقريرها بعد.
رقم الوثيقةAFR 38/001/2008 :

منظمة العفو الدولية

 1يوليو/تموز 2008

موريتانيا" :ال أحد يريد أن يهتم بأمرنا " عمليات االعتقال والطرد الجماعي للمهاجرين الذين يمنعون من الدخول إلى
22

أوروبا

وعرب العديد من املهاجرين عن دهشتهم إزاء معاملتهم هبذه الطريقة من جانب السلطات املوريتانية .وأبلغ شخص مايل
َّ
مندويب منظمة العفو الدولية بالقول " :ال نستطيع أن نفهم ملاذا يعاملوننا هبذه الطريقة .فنحن لسنا جمرمني .واحلراس ال
خيربوننا أي شيء حول ما سيحدث .أعرف أهنم سيُعيدونين إىل مايل .فإذا طردتك موريتانيا هبذه الطريقة ،فألهنا حتظى
بدعم أوروبا".
ويُعِرض املهاجرون الذين يتجرؤون على الشكوى أنفسهم خلطر الضرب من جانب احلراس .ويف اليوم الذي قام به وفد
منظمة العفو الدولية بزيارته األوىل إىل املركز ،يف  3مارس/آذار  ،2008كان شخصان ماليان قد تعرضا للضرب .وتذكر
أحدمها قائال " :أنا هنا منذ أربعة أيام .وهذا الصباح طلبت أنا وصاحيب من الشرطة السماح لنا باخلروج ألننا مل نرتكب أي
خطأ .فكبَّل أفراد الشرطة أيدينا معا ،مث أرغمنا مخسة منهم على االستلقاء على األرض ،وقام أحدهم بركلنا وضربنا حبزام".
واملهاجرون الذين ُجيربون على التزام الصمت ،يُنفسون عن مشاعر غضبهم وإحباطهم على جدران "زنازينهم" .وفيما يلي
أدناه بعض األمثلة على الكتابات اليت قرأها وفد منظمة العفو الدولية على جدران "الزنزانة" :
" نرجو أن ختلوا سبيلنا ،إنشاء اهلل لن نعود إىل هذا املكان.
" عندما أتى البيض إىل أفريقيا ألول مرة عن طريق البحر ،مل يعاملهم أحد كمهاجرين غري شرعيني؛ فلماذا اليوم
عندما حناول التوجه حبرا إىل أوروبا ،نُعامل كمهاجرين غري قانونيني؟"
" سئمت احلياة ،لكنين أخشى املوت .فما بيدي أن أفعل؟"
 احلياة خماطرة .لكن ما هي املخاطرة؟"
تتعارض أوضاع االعتقال هذه مع جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال
االحتجاز أو السجن ،وخباصة املبدأ السادس الذي ينص على أنه "ال جيوز إخضاع أي شخص يتعرض ألي شكل من
أشكال االحتجاز أو السجن للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة" .وال جيوز
االحتجاج بأي ظرف كان كمربر للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ".وينص
املبدأ  11من ناحيته على أنه "ال جيوز استبقاء شخص حمتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقية لإلدالء بأقواله يف أقرب وقت
أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى .ويكون للشخص احملتجز احلق يف أن يدافع عن نفسه أو أن حيصل على مساعدة حمام
بالطريقة اليت حيددها القانون 21".بيد أن كافة املعلومات اليت مجعتها منظمة العفو الدولية تبني بوضوح أن املهاجرين الذين
قُبض عليهم واحتُجزوا يف مركز االعتقال يف نواديبو بانتظار طردهم مل تتح هلم يف أي وقت الفرصة للطعن يف قانونية
اعتقاهلم أو تقدمي استئناف ضد قرار الطرد اجلماعي املتخذ ضدهم.
"غوانتناميتو" ،مركز اعتقال بدون اسم رسمي
 21جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن اليت اعتمدُتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة
يف القرار  173/43الصادر يف  9ديسمرب/كانون األول .1988
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افتُتح مركز االعتقال يف نواديبو يف إبريل/نيسان  222006وهو مدرسة سابقة رممتها السلطات األسبانية يف مطلع العام
 .2006وقد أقامت السلطات خيما كبرية ومقصفا يف باحة املدرسة .بيد أنه حاملا بدأت السلطات املوريتانية استخدامه
كمركز اعتقال ،اختفت اخليم واملقصف ،تاركة احلجرات الدراسية السابقة فقط اليت أصبحت "زنازين" فعلية .ويف الوقت
الراهن ،تضم حجرات الدراسة السابقة  216سريرا صغريا موزعا على عدد من احلجرات الدراسية السابقة ،لكن عندما زار
وفد منظمة العفو الدولية املركز يف بداية مارس/آذار  ،2008كانت ثالث غرف تُستعمل فقط ما أدى إىل مشكلة
اكتظاظ خطرية وأوضاع صحية مستهجنة .وتدير السلطات املوريتانية املركز ،لكن الصليب األمحر األسباين واهلالل األمحر
املوريتاين ُميوالن الوجبات ويُسلماهنا .كما تتيح هاتان املنظمتان الفرصة لالتصال اهلاتفي بأهلهم.
ويبدو أن مركز االعتقال قد أُقيم ضمن إطار القرارات اليت ُاختذت يف اجتماع رفيع املستوى ُعقد يف نواكشوط يف 16
مارس/آذار  ،2006حضره وزيرا اخلارجية واألمن األسبانيان ونظريامها املوريتانيان املسؤوالن عن الشؤون الداخلية واخلارجية
والتعاون .وينص بيان صحفي مشرتك صدر عقب االجتماع بشكل خاص على أن :
"الطرف املوريتاين أبلغ اجلانب األسباين بعزمه على فتح مراكز استقبال للمهاجرين املعنيني بإجراءات العودة إىل
23
الوطن .ومن جانبه ،يتعهد اجلانب األسباين مبساندة موريتانيا يف إنشاء هذه املراكز وإدارُتا".
واملركز الذي ال خيضع ألية أنظمة تنطبق على مراكز االعتقال املوريتانية ال يبدو أنه حيمل أمسا رمسيا أيضا .وأبلغ املدير
اإلقليمي لألمن الوطين يف نواديبو منظمة العفو الدولية أن السلطات املوريتانية أشارت إليه "كمركز استقبال للمهاجرين
السريني" .وقال القنصل األسباين يف نواديبو إن األسبان أطلقوا على املركز اسم "مركز احتجاز أو اعتقال" .واملهاجرون
احملتجزون يف املركز يشريون إليه "مبركز الصليب األمحر" ،بينما يطلق عليه السكان اآلخرون يف نواديبو وبعض املهاجرين اسم
"غوانتناميتو" 24.وهذه الشكوك احمليطة باسم املركز تشكل مؤشرا آخر على غياب أي طابع قانوين ملركز االعتقال هذا.

 22قبل فتح مركز االعتقال هذا ،كان املهاجرون الذين تقبض عليهم الشرطة ُحيتجزون بصورة رئيسية يف مركز الشرطة رقم  6يف نواديبو.
 23االجتماع املوريتاين – األسباين اخلاص باهلجرة ،بيان صحفي مشرتك ،نواكشوط 16 ،مارس/آذار .2006
 24يف مجيع أجزاء هذا النص ،تشري منظمة العفو الدولية إىل هذا املكان بعبارة "مركز اعتقال".
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مركز نواديبو

لالعتقال – © AI

وحبسب املصادر الرمسية ،يستقبل املركز ما بني مائتني وثالمثائة شخص شهريا .وتبني اإلحصائيات اليت قدمها جهاز األمن
الوطين يف نواديبو إىل منظمة العفو الدولية أنه بالنسبة للعام  ،2007كان  3257شخصا حمتجزا يف مركز االعتقال ،من
ضمنهم  1381سنغاليا و 1229ماليا .وطُردوا مجيعا فيما بعد إىل السنغال أو مايل .ومبا أن املركز ال خيضع ألي قانون،
فليس هناك حدود ملدة هذا االعتقال الذي ميكن أن ميتد من يوم أو يومني إىل أسبوع أو أكثر إىل أن تتمكن الشرطة من
تدبري وسيلة نقل هلؤالء األشخاص.
وما أن تلقي السلطات املوريتانية القبض على األشخاص املشتبه يف أهنم حاولوا الوصول إىل أسبانيا بصورة غري نظامية ،حىت
تباشر باستجواهبم حول جنسيتهم ونقطة دخوهلم إىل موريتانيا (يف مجيع احلاالت تقريبا ،يدخل هؤالء األشخاص برا عرب
السنغال أو مايل) .وقد يتبني أن هذه مهمة صعبة ،ألن أولئك املهاجرين الذين يغادرون على منت زوارق صيد يتخلصون من
مستنداُتم .ويقول بعض املهاجرين إهنم من جنسية غري جنسيتهم احلقيقية لتجنب إعادُتم قسرا إىل دول ال يرغبون يف
الذهاب إليها .ويصح هذا بشكل خاص على بعض املهاجرين السنغاليني الذين التقى هبم وفد منظمة العفو الدولية يف مركز
االعتقال يف نواديبو .وقد أُلقي القبض على هؤالء املهاجرين يف املغرب ،مث طُردوا إىل اجلزائر عرب املركز احلدودي يف وجدة يف
أوضاع صعبة للغاية 25.وأعادت السلطات املغربية إلقاء القبض عليهم بعد قيامهم مبحاولة أخرى للعبور إىل جزر الكناري،
26
وقالوا إهنم موريتانيون ،لذا طُردوا إىل ذلك البلد وليس إىل اجلزائر.

 25نددت منظمة العفو الدولية بعمليات الطرد اجلماعية للمهاجرين اليت قام هبا املغرب إىل اجلزائر .انظر بشكل خاص ،منظمة العفو الدولية؛ أسبانيا واملغرب
 :التقاعس عن محاية حقوق املهاجرين – ستة ومليلية بعد مضي عام .أكتوبر/تشرين األول  ،2006رقم الوثيقة .EUR 41/009/2006 :
 26انظر امللحق  ،1الشهادة الكاملة ألحد هؤالء املهاجرين اليت تعطي فكرة عن األميال اليت يقطعها املهاجرون عرب عدة دول واملعاناة اليت يتعرضون هلا.
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" 4.4ال أحد يريد أن يهتم بأمرنا"  :كيف يجري اإلبعاد القسري
برغم أن موريتانيا وافقت على التعاون مع أسبانيا بشأن قضية املهاجرين غري النظاميني ،إال أهنا أيضا انتهجت سياسة الطرد
إىل مايل أو السنغال فيما يتعلق باملهاجرين املنتمني إىل دول ثالثة الذين تطردهم أسبانيا أو تقبض عليهم يف موريتانيا أثناء
حماولتهم الظاهرة أو املزعومة للسفر إىل أسبانيا بصورة غري نظامية .وتتم عمليات الطرد بأسرع ما ميكن وبدون إجراءات
رمسية وبدون إمكانية طعن األشخاص يف أمر الطرد .ويُرسل مجيع املهاجرين املاليني أو أولئك الذين يُفرتض أهنم دخلوا إىل
موريتانيا عرب مايل إىل غوغوي (وهي قرية مالية تقع بالقرب من احلدود مع موريتانيا) .ويرسل مجيع املهاجرين اآلخرين ،أيا
27
كانت جنسيتهم ،إىل روسو الواقعة على هنر السنغال ومن هناك يُطردون على منت زوارق إىل السنغال.
وال متنح السلطات املوريتانية املهاجرين أي حق يف تقدمي استئناف ضد الطرد .ومل يفرج إال عن حفنة من الالجئني الذين
يُقبض عليهم لالشتباه يف أهنم يريدون السفر إىل أسبانيا بصورة غري نظامية وذلك بعد أن متكنت املفوضية العليا لالجئني
التابعة لألمم املتحدة أو شركاؤها امليدانيون احملليون من تأكيد وضعهم كالجئني .وحبسب معلومات منظمة العفو الدولية
هناك حالة واحدة على األقل تتعلق بشخص إيفوري أُخلي سبيله من مركز االعتقال يف نواديبو عقب تأكيد وضعه من
جانب الشريك امليداين للمفوضية العليا لالجئني يف تلك البلدة.
وأقر املدير اإلقليمي لألمن الوطين يف نواديبو عالنية بأن هدف السلطات هو اإلعادة القسرية للمهجرين غري املوريتانيني
بأسرع وقت ممكن إىل السنغال أو مايل .وأبلغ وفد منظمة العفو الدولية بالقول " :إننا نستأجر حافالت خاصة للتوجه إىل
نواكشوط حيث يتوىل املكتب الوطين عملية نقلهم إىل غوغوي [يف مايل] أو روسو [على احلدود مع السنغال] .وهناك
حاجة لـ  19شخصا على األقل حلمولة كاملة ما يفسر سبب إمكانية بقاء بعض املهاجرين يف مركز االعتقال بضعة
أيام 28".وتكلفة نقل املهاجرين إىل احلدود باهظة ،وحبسب ضابط أمن يف نواديبو ،تغطي السلطات املوريتانية النفقات
29
"بالتعاون مع الشركاء الدوليني".
وإضافة إىل املهاجرين الذين يُلقى القبض عليهم يف منطقة نواديبو ،يُطرد قسرا املئات من املهاجرين اآلخرين إىل مايل أو
السنغال من نواكشوط عقب إعادُتم جوا من قبل أسبانيا من جزر الكناري وفقا التفاقية إعادة اإلدخال املربمة يف العام
 .2003وقد وصف أحد هؤالء املهاجرين ،وهو غاين من مواليد العام  ،1984ملنظمة العفو الدولية أوضاع االعتقال يف
جزر الكناري وكيفية إعادته إىل موريتانيا.
 27أبلغ مسؤول موريتاين منظمة العفو الدولية أن عدد املهاجرين الذين نُقلوا إىل احلدود ارتفع إىل  11,600يف العام  2006و 7,100يف العام .2007
 28يف اجتماع عقده مع منظمة العفو الدولية يف  3مارس/آذار  ،2008قال املدير اإلقليمي لألمن الوطين يف نواديبو إنه من املقرر القيام برحلتني يف اليوم
التايل –  4مارس/آذار  :حافلتان كل منهما تُقل  20مهاجرا وشرطيني اثنني إىل روسو وغوغوي على التوايل .وتكلف هاتان الرحلتان  352,000أوغوياس
(حوايل  975يورو) .ويكلف استئجار احلافلة ( 190,000حوايل  526يورو) إىل غوغوي و 90,000أوغوياس (حوايل  249يورو) إىل روسو .وأوضح
املدير اإلقليمي لألمن الوطين بأن الرحلة إىل السنغال تكلف أقل ألن املسافة أقصر.
 29لدى سؤال منظمة العفو الدولية له عن هوية هؤالء الشركاء الدوليني ،قال القنصل األسباين يف نواديبو إن احلكومة األسبانية مل تسدد أيا من نفقات
اإلعادة القسرية.
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"ألقت الشرطة األسبانية القبض علينا عندما اقرتب زورقنا من تناريف .وأخذونا إىل مركز الشرطة حيث مت استجواب كل
فرد منا على حدة حىت ال نتمكن من االتفاق على رواية واحدة .وأخذت الشرطة بصماتنا ودونت أمساءنا .وأمضينا معظم
الوقت على فراش يف باحة مركز الشرطة .وبعد ثالثة أيام ،أُخذنا إىل خميم .وكنا متعبني جدا؛ وقد أمضيت الوقت بأكمله
مستلقيا .وبعد  28يوما ،أتت الشرطة لتأخذنا .فوضعوا رباطا أخضر اللون على أذرعنا من نوع الرباط الذي يوضع على
األطفال حديثي الوالدة .ومجعونا كلنا معا ونقلونا على منت حافلة .واعتقدت أن هذه بادرة إجيابية؛ فقد كانوا يأخذوننا إىل
البلدة .فقلت يف نفسي ’ :لقد جنحت سوف يأخذوننا إىل مدريد أو برشلونة‘ .وقد حفظت أرقام هاتف أصدقاء محيمني
يف أسبانيا .ومل أدرك ما جيري إال بعد أن وصلنا إىل املطار .فقد كبلت الشرطة أيدينا ومل ندر بعدها إال أننا وصلنا إىل
نواكشوط .وهناك أعطى األسبان كل منا  50يورو وسلّمونا إىل املوريتانيني".
وأبلغ عدة مهاجرين منظمة العفو الدولية أن السلطات األسبانية مل تُبلغ املهاجرين بأنه جتري إعادُتم قسرا إىل موريتانيا ،رمبا
لتحاشي االحتجاجات.
وزار وفد منظمة العفو الدولية روسو الواقعة على ضفاف هنر السنغال ،حيث يُرسل مجيع املهاجرين املطرودين الذين يُعتقد
أهنم دخلوا البالد عرب السنغال ،أيا كانت جنسيتهم .والتقى الوفد آمر شرطة احلدود يف روسو الذي أبلغنا أن قرابة اثين
عشر مهاجرا يُطردون قسرا كل يوم إىل السنغال .وأضاف " :ليس لدينا أية إحصائيات ،وأحيانا يكون هناك عدد كبري.
فإذا رفضوا الذهاب ،نعاجل األمر ،وتُفلح يف إقناعهم ".وحصلت منظمة العفو الدولية على معلومات تفيد أن املهاجرين
الذين يطردون إىل السنغال أو مايل يُرتكون عموما بدون كميات كافية من الطعام وبال وسيلة نقل.
ويف بعض احلاالت ،تؤدي عمليات الطرد اجلماعية هذه إىل نشوب خالفات بني السلطات احمللية السنغالية واملوريتانية،
حيث حتاول كل دولة التخلص من املهاجرين .وقال مهجر غاين ملنظمة العفو الدولية إنه يف ديسمرب/كانون األول 2007
" :أخذنا املوريتانيون إىل روسو .وصعدنا على منت املعدية (العبَّارة) لعبور النهر ،بصحبة أفراد شرطة موريتانيني .وعندما
وصلنا إىل الساحل السنغايل ،رفض اجلنود السنغاليون قبولنا وأعادونا .وقمنا بأربع رحالت ذهابا وإيابا بني موريتانيا
والسنغال .فال أحد يريد أن يكون له أي شأن بنا .ويف النهاية وافق السنغاليون على أخذنا .وبعد قضاء أسبوع يف السنغال،
عدت إىل موريتانيا وأنا أحاول اآلن الوصول إىل أسبانيا".
"قندهار" ،حقل ألغام يقع في المنطقة المحايدة بين المغرب وموريتانيا
قال عدة مهاجرين أجرت منظمة العفو الدولية مقابالت معهم يف نواديبو إهنم طُردوا من املغرب إىل منطقة صحراوية طوهلا
مخسة كيلومرتات وتقع بني جنوب الصحراء الغربية وموريتانيا .وهذه املنطقة اليت يعتربها البلدان منطقة حمايدة تُسمى قندهار
30
بسبب وجود األلغام املضادة لألفراد اليت يعود تارخيها إىل فرتة النـزاع الذي نشب بني موريتانيا وجبهة البوليساريو.
 30دعت جبهة البوليساريو إىل إقامة دولة مستقلة يف الصحراء الغربية ،لكن املغرب وموريتانيا احتال املنطقة يف العام  1975عقب انسحاب أسبانيا منها.
وأعقب ذلك نشوب نزاع بني جبهة البوليساريو وبني املغرب وموريتانيا ويف العام  ،1979وقعت موريتانيا على اتفاقية سالم مع جبهة البوليساريو "ختلت فيها
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وقد علق بعض املهاجرين يف حقل األلغام هذا طوال أسابيع .فمثال تُرك مخسة من املهاجرين من منطقة جنوب الصحراء
الكربى كان قد أُلقي القبض عليهم يف  28يونيو/حزيران  2006قبالة ساحل دخال باملغرب ،يف قندهار ملدة  24ساعة،
فلم يسمح هلم املغرب وال موريتانيا بالدخول إىل أراضيهما .واستطاعوا النجاة بفضل املساعدة اليت قدمتها هلم منظمة أطباء
العامل ،وهي منظمة غري حكومية أسبانية لديها مكتب يف نواديبو .وقد نددت املنظمة غري احلكومية علنا هبذا الوضع ويف
النهاية مسحت هلم موريتانيا بالدخول إليها.
ويف أغسطس/آب  ،2006طرد املغرب جمموعة أخرى تضم  53شخصا حتطم املركب الذي كان يقلهم عند ساحل
الصحراء الغربية ،إىل قندهار بدون طعام وال ماء .وكانت هذه اجملموعة اليت تضم مهاجرين من السنغال وغامبيا وساحل
العاج وغينيا ومايل قد غادرت موريتانيا يهدف الوصول إىل جزر الكناري .وتوجه فريق من منظمة أطباء العامل إىل املنطقة
ملساعدة املهاجرين .فعثر على جثة مهاجر مايل وعلى شخصني آخرين وصال إىل مرحلة متقدمة من اجلفاف .وقال منسق
منظمة أطباء العامل يف نواديبو الذي كان عضوا يف هذه البعثة إن "الشخصني املريضني كانا منهكي القوى جدا لدرجة أن
31
أصحاهبما اضطروا إىل مساعدُتما على الشرب واألكل".
وقبل السماح هلم بالعودة إىل موريتانيا ،قال مهاجر موريتاين طُرد إىل قندهار يف مايو/أيار  2007ملنظمة العفو الدولية إن :
"املهاجرين موجودون هناك يف ’قندهار‘ وال يستطيعون اخلروج منها .فال ميكنك العودة إىل املغرب ألنك طُردت منها توا وال
ميكنك العودة إىل موريتانيا ألنه ليس حبوزتك مستندات ،ألن كل من يريد أن يغادر يتخلص من أوراقه قبل الصعود على
منت الزورق .وقد ميكث الناس هناك طوال أسابيع وأشهر .ويتوىل اهلالل األمحر إطعامهم وينامون يف اخليم اليت تربع هبا
اهلالل األمحر .وغالبا فإن منظمة أطباء العامل اليت يقع مقرها يف نواديبو هي اليت تتمكن من إعادُتم إىل موريتانيا.
وتكرر منظمة العفو الدولية القول إن العمال املهاجرين يستحقون احلماية من الطرد التعسفي أو اجلماعي مبوجب عدة
صكوك دولية حلقوق اإلنسان السيما مبوجب املادة  22من االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد
عائالُتم .كما أن عمليات الطرد اجلماعية هذه تتعارض مع املعايري املنصوص عليها يف التوصية العامة رقم  30الصادرة عن
جلنة القضاء على التمييز العنصري( .انظر أيضا اجلزء  7من املعايري الدولية اخلاصة حبماية املهاجرين).

عن مجيع املطالبات اإلقليمية وخرجت بشكل أكيد من احلرب ".أما املغرب فقد احتلت املنطقة اليت انسحب منها اجلي املوريتاين وضمتها" .واستمرت
املواجهة املسلحة بني املغرب وجبهة البوليساريو اليت شكلت حكومة يف املنفى يف خميمات الالجئني الكائنة يف جنوب غرب اجلزائر حىت العام  ،1988عندما
قبل الطرفان خطة وضعتها األمم املتحدة لتسوية النـزاع .ويظل تنفيذ هذه اخلطة موضع مفاوضات بني الطرفني ،حتت رعاية األمم املتحدة.
 31انظر البيان الصادر عن منظمة أطباء العامل  :منظمة أطباء العامل تندد برتك  53مهاجرا يف الصحراء الواقعة بني الصحراء الغربية وموريتانيا29 ،
أغسطس/آب .2006
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 .5الضغط األسباني الممارس على موريتانيا
يستحيل فهم السياسة املوريتانية جتاه املهاجرين الذين حياولون السفر إىل أوروبا بصورة غري نظامية عرب جزر الكناري بدون
32
النظر يف الضغط الذي متارسه أسبانيا على احلكومة املوريتانية.
 1.5اتفاقية الهجرة المبرمة في يوليو/تموز 2003
يشكل وجود القوات األسبانية على األراضي املوريتانية جزءا من تعاون وثيق بشكل متزايد بني أسبانيا وموريتانيا يف حرهبما
للحد من تدفق املهاجرين الذين حياولون الوصول إىل أسبانيا ،وخباصة جزر الكناري ،من الساحل املوريتاين .ويكمن األساس
القانوين الرئيسي هلذا التعاون يف االتفاقية اخلاصة باهلجرة املوقعة بني البلدين يف يوليو/متوز  .2003وتتضمن االتفاقية بندا
إلعادة اإلدخال يشمل املهاجرين من دول ثالثة .كما تنص االتفاقية على أن تقدم أسبانيا مساعدة تقنية إىل موريتانيا.
وقد استندت أسبانيا يف أفعاهلا بشكل متزايد إىل هذه االتفاقية منذ العام  ،2006عندما ازداد سيل املهاجرين من موريتانيا
بشكل كبري .ومبوجب االتفاقية ،تستطيع أسبانيا أن تطلب من موريتانيا إعادة إدخال املهاجرين املوريتانيني ،ليس هذا
وحسب ،بل أيضا املهاجرين من دول ثالثة الذين حاولوا السفر إىل أسبانيا من الساحل املوريتاين.
لذا مل تتجاوز احلكومة األسبانية حقوقها عندما تطلب بأن تعيد السلطات املوريتانية إدخال املهاجرين الذين وصلوا كما
يظهر أو يُزعم إىل جزر الكناري انطالقا من الساحل املوريتاين .وخالل بعثتها ،علمت منظمة العفو الدولية أنه بني 28
فرباير/شباط و 6مارس/آذار  ،2008تلقت السلطات املوريتانية ثالثة طلبات إلعادة إدخال ما جمموعه  274مهاجرا،
بينهم  14قاصرا ،اعرتفوا وفقا للسلطات األسبانية أهنم غادروا من نواديبو .وكان مجيع هؤالء املهاجرين تقريبا مواطنني يف
دول اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) .واألساس القانوين الذي تستند إليه أسبانيا يف الطلبات اليت تقدمها
إىل موريتانيا إلعادة إدخال املهاجرين املوريتانيني ومواطين الدول الثالثة هو املادة  9من اتفاقية العام  .2003وتنص الفقرة
 1من هذه املادة على أن:
"كل طرف متعاقد جيب أن يعيد بناء على طلب الطرف املتعاقد اآلخر إدخال مواطين الدول الثالثة الذين مل
يستوفوا أو مل يعودوا يستوفون شروط الدخول أو اإلقامة املنطبقة يف أراضي الطرف املتعاقد مقدم الطلب إذا مت
التحقق [التشديد من جانب منظمة العفو الدولية] من أن مواطين الدول الثالثة قد سافروا عرب أراضي الطرف
املتعاقد الذي تلقى الطلب".

 32لالطالع على حتليل عام للسياسة األسبانية املتبعة جتاه املهاجرين والالجئني ،انظر تقرير منظمة العفو الدولية  :أسبانيا  :احلدود اجلنوبية :الدولة تدير
ظهرها للحقوق اإلنسانية لالجئني واملهاجرين 20 ،يونيو/حزيران  ،2005رقم الوثيقة .EUR 41/008/2005 :
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وتكرر الفقرة الثانية هذا النص مع تغيري واحد له أمهية كبرية ألنه ينص على إعادة إدخال مواطين الدول الثالثة إىل أراضي
افرتض [التشديد من جانب منظمة العفو الدولية] أن مواطين الدول الثالثة سافروا عرب أراضي الطرف
أحد الطرفني "إذا ُ
املتعاقد الذي تلقى الطلب بعد التوصل إىل اتفاق على قضيتهم".
ومسحت املادة  2للحكومة األسبانية بأن تطلب من موريتانيا إعادة إدخال املهاجرين حىت بدون التمكن من اإلثبات بأهنم
غادروا من الساحل املوريتاين .وقد علمت منظمة العفو الدولية أن احلكومة املوريتانية غالبا ما سعت إىل جتنب واجب إعادة
إدخال املهاجرين إىل أراضيها من خالل التشكيك يف ما إذا كان املهاجرون الذين قُبض عليهم يف أسبانيا قد غادروا حقا
من الساحل املوريتاين .ويف هذه احلاالت ،تنص االتفاقية على أنه ينبغي على ممثلي السلطات املوريتانية التوجه إىل جزر
الكناري إلجراء حتقيق مضاد لتحديد ما إذا كان املهاجرون املعنيون قد غادروا من موريتانيا .بيد أن قدرة السلطات
املوريتانية على التحقيق ال تستطيع مضاهاة املوارد املتوافرة لدى السلطات األسبانية اليت حتظى بدعم فرونتكس .وقال ممثل
للسلطات املوريتانية ملنظمة العفو الدولية " :يستخدم األسبان صور األقمار الصناعية كي يبينوا للحكومة املوريتانية أن
جمموعة كذا وكذا من املهاجرين غادرت من موريتانيا وأهنا جيب أن تعود إليها .وحنن ال منلك اإلمكانيات التقنية للطعن يف
هذه املعلومات" .واعرتف مسؤول موريتاين آخر بأن احلكومة املوريتانية وافقت يف أحيان كثرية حتت الضغط الذي مارسه
كبار مسؤويل احلكومة األسبانية ،على إعادة إدخال مهاجرين من دول ثالثة "مع علمها أهنم مل يسافروا عرب موريتانيا" وقال
هذا املسؤول إن السياسة تسببت مبشاكل مع شعوب الدول اجملاورة .كذلك أشار املسؤول إىل أنه يف إحدى املناسبات،
عقب الطرد اجلماعي للمهاجرين إىل مايل" ،دخل أبناء الشعب املايل يف جدال مع أفراد الشرطة املوريتانية الذين كانوا
يرافقون املهاجرين قائلني هلم ’ :أنتم أفراد شرطة البيض‘".
وأبلغ مسؤول موريتاين آخر منظمة العفو الدولية بالقول " :إننا نضطر إىل استخدام مواردنا الضئيلة إلعادة املهاجرين إىل
السنغال ومايل .وهذا املوقف جيعل حكومتنا يف موقف حرج إزاء شعوب الدول اجملاورة .وفرونتكس ال تستطيع حل
مشاكلنا .واملواجهة األمنية ليست األكثر فعالية .فمن الضروري تعزيز التنمية يف أفريقيا ،لكن حماورينا األوروبيني تستحوذ
عليهم اجلوانب األمنية".
وتقول منظمة العفو الدولية إن مجيع املهاجرين غري النظاميني الذين يطردون من أسبانيا إىل موريتانيا جيب أن يستفيدوا من
إجراءات عادلة ومرضية للبت يف جلوئهم يف أسبانيا إذا رغبوا يف ذلك .وإضافة إىل احرتام مبدأ عدم اإلعادة القسرية ،ينبغي
على أسبانيا احرتام حق األفراد يف حتديد الدولة اليت يريدون الذهاب إليها .وال جيوز إرغام مواطين الدول الثالثة هؤالء على
العودة إىل موريتانيا ،لكن عوضا عن ذلك جيب أن خيتاروا هم الدولة اليت يريدون التوجه إليها ،مع مراعاة موافقتها".
 2.5اتفاقية مارس/آذار 2006
وقعت أسبانيا أيضا على اتفاقية تعاون مع موريتانيا للقيام بعمليات مراقبة مشرتكة على طول الساحل املوريتاين .وقد بدأت
أسبانيا بتزويد السلطات املوريتانية باملعدات والتدريب هبدف متكينها من تعزيز مراقبة حدودها البحرية .وهذا حمدد يف بيان
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مشرتك صدر عقب اجتماع رفيع املستوى عُقد بني وزيري اخلارجية واألمن األسبانيني مع نظرييهما املوريتانيني املسؤولني عن
الشؤون الداخلية واخلارجية والتعاون وذلك يف نواكشوط يف  16مارس/آذار  .2006وتنص الوثيقة على أنه " :إدراكا منها
ألمهية اإلمكانيات املادية والتقنية ملراقبة احلدود ،كما عربت عنها موريتانيا ،توافق السلطات األسبانية على تزويد الدرك
املوريتاين بأربعة زوارق دورية يف حالة ممتازة وعلى ضمان تدريب األفراد املسؤولني عن تشغيلها" .كذلك وافقت السلطات
األسبانية على تقدمي "التدريب املناسب إىل موريتانيا لضمان تعزيز قدرات قواُتا األمنية يف ميادين التحقيق واألحباث حول
شبكات التهريب وُتريب األشخاص وحتليل املعلومات وجتهيزها ومراقبة احلدود واألحباث حول الوثائق املزورة وتدريب الفرق
املوريتانية املسؤولة عن املراقبة البحرية وكافة الطلبات األخرى اليت قدمتها موريتانيا".

 3.5قضية مارين 1
برغم أن هذه االتفاقيات سعت إىل إقامة تعاون وثيق بني أسبانيا وموريتانيا من أجل السيطرة على اهلجرة ،إال أهنا عجزت
عن مواجهة أزمات إنسانية مثل تلك اليت حدثت يف  30يناير/كانون الثاين  2007يف أعقاب اعرتاض جهاز اإلنقاذ
البحري األسباين لزورق ،مارين  ،1كان على متنه  369شخصا .وكان الركاب الذين يُعتقد أهنم من آسيا وجنوب
الصحراء األفريقية ،مسافرين إىل جزر الكناري .وساعده جهاز اإلنقاذ األسباين الزورق للوصول إىل موضع يبعد  12ميال
عن ساحل موريتانيا .وظل الزورق عالقا هناك طيلة أسبوعني تقريبا إىل أن وافقت السلطات املوريتانية واألسبانية يف 12
فرباير/شباط على رسو الزورق يف موريتانيا .ومسح جزء من االتفاقية للسلطات األسبانية بإدارة رفاه املهاجرين وطاليب اللجوء
يف موريتانيا وتسيري أمورهم .ووافقت السلطات األسبانية على تسيري طلبات جلوء  10سريلنكيني كانوا على متنه ونُقلوا إىل
جزر الكناري مع  25آخرين .بيد أنه برغم صدور تقرير إجيايب عن املفوضية العليا لشؤون الالجئني ،وكالة الالجئني التابعة
لألمم املتحدة ،مل تُدرج طلبات اللجوء يف إجراءات اللجوء األسبانية وأُبعد األشخاص العشرة مجيعهم يف  25مارس/آذار
.2007
ويف هناية مارس/آذار  ،2007قبل معظم املهاجرين إعادُتم إىل بلداُتم األصلية 33لكن ثالثة وعشرين مهاجرا ظلوا طوال
ثالثة أشهر يف حظرية بنواديبو يف موريتانيا حتت املراقبة الفعلية للسلطات األسبانية يف أوضاع اعتقال مل تتقيد بالقانون
األسباين .وحبسب املزاعم اليت تلقتها منظمة العفو الدولية ،احتُجز هؤالء الرجال يف غرفة مساحتها  25مرتا مربعا .ومنعهم
احلرس املدين األسباين من مغادرة هذه الغرفة وحبسب ما ورد مل يُسمح هلم باخلروج منها وكانوا يضطرون إىل طلب إذن
الستخدام املرافق الصحية .ووفقا لألنباء ،تدهورت صحتهم البدنية والعقلية بشكل خطري خالل هذه الفرتة وظهرت عليهم
أعراض العصاب واإلجهاد الشديدين .وعالوة على ذلك ،مل يُسمح للمعتقلني مبقابلة حمام أو اللجوء إىل احملكمة للطعن يف
قانونية اعتقاهلم أو باالتصال بالعامل اخلارجي .ويف  18مايو/أيار  ،2007نُقل  17منهم إىل مركز اعتقال خاضع للوالية
القضائية املوريتانية ،ويف يونيو/حزيران أُعيدوا إىل باكستان .ونُقل الستة الباقون إىل مليلية (يف أسبانيا) لتلقي عالج نفسي
نتيجة جتربتهم يف االعتقال.

 33يف إبريل/نيسان ورد أنه من أصل  369شخصا كانوا على منت مارين  ،1أُعيد  35منهم إىل غينيا و 161إىل اهلند و 115إىل باكستان.
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وبرغم أن االعتقاالت مل جتر على األراضي األسبانية ،تعتقد منظمة العفو الدولية أن السلطات األسبانية مارست سيطرة
فعالة فعلية على الرجال الثالثة والعشرين .لذا ،فإنه مبوجب القانون الدويل ،يرتتب على احلكومة األسبانية واجب ضمان
احرتام حقوقهم اإلنسانية ومحايتها ،مبا يف ذلك حقهم يف احلرية وعدم التعرض لالعتقال التعسفي؛ واحلماية من التعذيب أو
غريه من ضروب سوء املعاملة؛ وحقهم يف االستفادة من إجراءات عادلة ومرضية للبت يف اللجوء ومحايتهم من اإلعادة إىل
دولة أو إقليم ميكن أن يتعرضوا فيه النتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان.
وقد أبلغت منظمة العفو الدولية احلكومة األسبانية ببواعث قلقها وتلقت منها ردا يف  20يوليو/متوز  2007مفاده أن :
"تدخل احلكومة األسبانية ،برغم عدم متتعها بالوالية القضائية يف القضية ،حدث هبدف وحيد هو أداء واجبها اإلنساين يف
إنقاذ الزورق [مارين  )1وإنقاذ ركابه وحبارته .وهلذا السبب ال ميكن للمرء أن يشكك يف سلوكها أو يطالبها بتحمل
مسؤوليات واختاذ إجراءات خترج عن نطاق واليتها القضائية".
بيد أن املعلومات اليت حصل عليها وفد منظمة العفو الدولية خالل البعثة اليت قام هبا إىل موريتانيا يف مارس/آذار 2008
تؤكد أن السلطات األسبانية مارست ضغطا نفسيا ملموسا على املهاجرين الثالثة والعشرين الذين طلبوا اللجوء يف نواديبو
ووضعتهم يف أوضاع اعتقال مرهقة من أجل حتطيم مقاومتهم اجلسدية واملعنوية كما يبدو.

 .6طالبو اللجوء والمهاجرون
وضع طاليب اللجوء والالجئني يف موريتانيا حمفوف باملخاطر .واإلجراءات الوطنية لطلب اللجوء اليت وضعت يف العام
 2005ال تعمل بشكل كامل بعد واملفوضية العليا لالجئني هي اليت تظل تنظر يف مجيع طلبات اللجوء تقريبا .ويف العام
 ،2007مل تنظر اللجنة االستشارية الوطنية اخلاصة بالالجئني إال يف بضع عشرات من حاالت األشخاص الذين منحهم
وفد املفوضية العليا لالجئني وضع جلوء يف السنوات األخرية.
وشعر معظم الالجئني يف نواكشوط يف مارس/آذار  2008بالقلق إزاء الوضع يف موريتانيا .وذكر العديد منهم مسألة عدم
حصول أطفاهلم على التعليم .وحاول بعضهم مغادرة البالد والذهاب إىل أوروبا ،بينما خيطط آخرون للقيام بذلك .واليأس
قد يؤدي إىل مواقف مأساوية .ففي نواكشوط ،التقى مندوبو منظمة العفو الدولية بعائلة كان أحد الوالدين فيها يفكر يف
اجملازفة بالقيام بالرحلة إىل جزر الكناري بينما مل يرد الشريك املخاطرة بسالمة أطفاهلما .وقال املواطنون السرياليونيون الذين
التقت هبم منظمة العفو الدولية إهنم طلبوا العودة إىل بالدهم يف العام  2004وإن شهادات وضعهم كالجئني مل ُجتدد،
وقد عاد بعض الذين طردوا إىل موريتانيا ويعيشون بدون تصريح.
ومتر حاليا دراسة طلبات الالجئني اخلاصة باللجوء واحلماية مبرحلة انتقالية يف موريتانيا .فحىت العام  2005مل مينح أي
قانون السلطات املوريتانية أية والية قضائية للنظر يف القضايا املتعلقة بالالجئني .وكان مكتب املفوضية العليا لالجئني يف
نواكشوط يتوىل التعامل مع احلاالت وينظر يف طلبات اللجوء ومينح شهادات قابلة للتجديد كل ستة أشهر إىل أولئك الذين
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يعرتف هبم كالجئني 34.وال تتخذ هذه الشهادات شكل بطاقة إثبات شخصية وتتألف من ورقة واحدة خضراء اللون .وال
حيصل الالجئون على بطاقة الجئ أو إذن إقامة أو إذن بالسفر يسمح هلم مبغادرة البالد.
وعالوة على ذلك ،برغم إرسال نسخة من شهادة املفوضية العليا لالجئني إىل وزارة الداخلية ،أدىل عدد من الالجئني
بشهادات ملنظمة العفو الدولية تفيد أن بعض عناصر قوات األمن ال يبدو أهنم يدركون وجود هذه الوثيقة أو أهنم يطعنون
يف صحتها .ويف بعض احلاالت ،يبدو حىت أن أفراد الشرطة مزقوا هذه الشهادات بصورة تعسفية.
كذلك علمت منظمة العفو الدولية أن الالجئني يتعرضون بصورة منتظمة للتوقيف وال يتم عادة اإلفراج عنهم بدون تدخل
املفوضية العليا لشؤون الالجئني أو ضامن آخر لوضعهم .وقال أحد الالجئني ملنظمة العفو الدولية إن " :الشرطة غالبا ما
تلقي القبض علينا وتأخذنا إىل مكاتب األمن الوطين لالستجواب .وقد أبرزنا هلم شهادات اللجوء لكنهم قالوا لنا إن عليهم
التحقق منها لدى املفوضية العليا لالجئني ألن العديد منها شهادات مزورة".
ويف حالة أخرى ،قُبض على عدة الجئني يف  25فرباير/شباط  2008داخل مطعم يف نواكشوط وعند مدخله ومل يُفرج
عنهم يف اليوم التايل إال بعد أن تدخل رب عمل أحدهم .وقال أحد أعضاء هذه اجملموعة ،وهو مواطن سرياليوين ،ملنظمة
العفو الدولية إنه :
"عند حوايل الساعة  1:15بعد الظهر ،كنت داخل مطعمي عندما دخل ثالثة شرطيني .وطلبوا أوراقي اليت مل
ينظروا إليها وطلبوا مين مرافقتهم إىل مكتب األمن الوطين الكائن بالقرب من وزارة الشؤون الداخلية .كذلك قُبض
على الجئني آخرين بالقرب من مطعمي أو يف البلدة .ولدى وصولنا اتصل أحد الالجئني مبسؤول احلماية يف
املفوضية العليا لالجئني الذي طلب منا أن نتحلى بالصرب وأنه سيُفرج عنا قريبا .وقالت الشرطة لنا إن موظفي
املفوضية العليا لالجئني جيب أن يأتوا ليشهدوا بأننا الجئون حقا .ويف اليوم التايل جاء رب عمل أحد الالجئني
وشهد أنه يعرف واحدا منا .عندها أُخلي سبيلنا".
ويف حالة واحدة على األقل ،قبضت قوات األمن املوريتانية على الجئني سرياليونيني اثنني تعرتف هبما املفوضية العليا
لالجئني وطردُتما إىل مايل يف ديسمرب/كانون األول  .2004وتويف أحدهم وامسه ألفا كوروما وهو يف طريقه إىل مايل
متأثرا مبرض أُصيب به .والتقت منظمة العفو الدولية برفيق ألفا كوروما يف السفر الذي طُرد معه لكنه عاد إىل موريتانيا وأبلغ
منظمة العفو الدولية قائال :

 34تعمل املفوضية العليا لالجئني مع شركاء ميدانيني حمليني يقدمون خدمات استقبال لطاليب اللجوء ويسجلون الطلبات اخلاصة بوضع اللجوء ويقدمون قدرا
معينا من املساعدة إىل أصحاب الطلبات .وعندما زار وفد منظمة العفو الدولية موريتانيا ،كان لدى املفوضية العليا لالجئني شريكان حمليان من املنظمات غري
احلكومية  :اجلمعية املوريتانية حملاربة الفقر ومجعية محاية البيئة والعمل اإلنساين العاملتان يف نواكشوط ونواديبو على التوايل.
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"ذهبت لزيارة ألفا الذي كان حمتجزا يف مركز الشرطة يف املقاطعة اخلامسة بنواكشوط .وقد جرت تعبئة مجيع
الالجئني للمطالبة باإلفراج عنه واستُدعيت املفوضية العليا لالجئني .وتكاتفنا معا لضمان إخالء سبيله ،لكن
الشرطة قالت إن ذلك مل يكن كافيا .وخالل إحدى هذه الزيارات ،قُبض علي وطُردت مع ألفا قبل أن تتدخل
املفوضية العليا لالجئني .وكان ألفا مريضا وتويف يف الطريق بني كاييس وباماكو".
 1.6القانون الموريتاني الخاص باللجوء
مل يصبح لدى موريتانيا إجراءات حملية للنظر يف طلبات اللجوء واحلماية إال يف العام  .2005والقانونان املعمول هبما يف
هذا اجملال مها املرسوم  022-2005الصادر يف  3مارس/آذار  2005عن رئيس الوزراء "وحيدد حاالت تطبيق اتفاقية
الالجئني" 35والتعميم  0007الصادر يف  2مايو/أيار  2006عن وزير الداخلية حول "حاالت تسجيل طلبات اللجوء
ووضع الالجئ".
ويشري مرسوم  3مارس/آذار  2005إىل تعريفني لالجئني يف املادة األوىل من اتفاقية  1951بشأن وضع الالجئني واملادة
األوىل من اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية اليت تنظم اجلوانب احملددة ملشاكل الالجئني يف أفريقيا.
وجه إىل وزارة الداخلية من جانب صاحب الطلب أو
وينص هذا املرسوم على أن الطلبات اخلاصة بوضع الجئ جيب أن تُ َّ
املفوضية العليا لالجئني .ويتسلم أصحاب الطلبات إيصاال يشكل إذن إقامة مؤقتا قابال للتجديد بعد ثالثة أشهر ،مينح
احلق يف العمل واحلصول على اخلدمات االجتماعية .وتُرسل الطلبات إىل اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بالالجئني اليت
تنظر يف احلاالت وتعطي رأيها لوزير الداخلية الذي يقرر ما إذا كان سيمنح وضع الجئ.
وتقدم اللجنة "مشورة إىل وزير الداخلية .وتتمثل صالحياُتا يف إبداء رأيها يف طلبات احلصول على وضع الجئ ،وعموما
حول أي سؤال يتعلق بالالجئني يُقدَّم إليها للنظر فيه ".ويرأسها ممثل عن وزارة الداخلية وتتألف من ممثل عن كل من
الوزارات التالية  :وزارة الشؤون والتعاون اخلارجي ووزارة الدفاع ووزارة العدل ،فضال عن ممثل لدائرة األمن الوطين والشرطة
الوطنية واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان والفقر والتكامل.
وإذا ُمنح وضع الجئ ،تنص املادة  13من مرسوم  3مارس/آذار  2005على أن "يلقى املستفيدون من وضع الجئ
املعاملة ذاُتا اليت يلقاها املواطنون فيما يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية والعمل والضمان االجتماعي والتعليم" .وتنص
املادة  12من املرسوم نفسه على " :وجوب منح املستفيدين من وضع الجئ الذين يريدون السفر إىل اخلارج إذنا بالسفر
عند الطلب".

 35هذه هي اتفاقية العام  1951املتعلقة بوضع الالجئني واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية للعام  1969اليت تنظم اجلوانب احملددة ملشاكل الالجئني يف
أفريقيا.
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وال ينص املرسوم على أي إجراء لتقدمي استئناف يف احلاالت اليت تُرفض فيها طلبات اللجوء .ويتضمن املرسوم بنودا لوقف
العمل باتفاقية جنيف واستبعادها ،لكن التعميم يقول فقط إن السلطات احمللية ستُبلَّغ بالقرارات املتعلقة بالطلبات.
وبرغم وجود هذه القوانني ،فإن التشريع املوريتاين مل يُ َّنفذ بعد فعليا ،ويف غياب العمل املنتظم للجنة االستشارية الوطنية
املعنية بالالجئني ،تظل املفوضية العليا لالجئني تنظر يف طلبات اللجوء ووضع الالجئ.
بيد أنه عقب اعتماد هذا املرسوم وإنشاء اللجنة االستشارية الوطنية املعنية بالالجئني ،تنتقل مسؤولية التعامل مع الطلبات
اخلاصة باللجوء بصورة تدرجيية من املفوضية العليا لالجئني إىل السلطات املوريتانية .لذا حتيل املفوضية العليا لالجئني حاليا
حاالت الالجئني املعرتف هبم إىل وزارة الداخلية املخولة بتأكيد هذا الوضع أو رفضه.
وحبسب املعلومات اليت حصلت عليها منظمة العفو الدولية خالل بعثتها ،هناك حاليا  950الجئا حتت محاية املفوضية
العليا لالجئني .ويف مارس/آذار  ،2008أُكد وضع الجئ بالنسبة لـ  38من أصل  80حالة أحالتها حىت اآلن املفوضية
العليا لالجئني إىل وزارة الداخلية .لذا من املمكن ال بل من احملتمل أن يُرفض تأكيد وضع األشخاص الذين منحتهم
املفوضية العليا لالجئني وضع جلوء ،وهو ما قد يشكل مصدر انتهاك حلقوق الالجئني.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن النظام الراهن الذي ينظم دراسة طلبات اللجوء يف موريتانيا ال يكفل االستفادة العادلة
واملرضية من إجراءات اللجوء ،السيما فيما يتعلق باحلق يف تقدمي استئناف يف حالة رفض الطلبات .وهذه الضمانات
ضرورية لضمان االحرتام حلقوق مجيع األشخاص "يف طلب اللجوء والتمتع به يف الدول األخرى" يف حال تعرضهم
لالضطهاد 36.كما أنه ال غىن عن هذه الضمانات لضمان احرتام موريتانيا للواجبات املرتتبة عليها مبوجب اتفاقية 1951
اخلاصة بوضع الالجئني واتفاقية منظمة الوحدة األفريقية للعام  1969اليت تنظم جوانب حمددة من مشاكل الالجئني يف
أفريقيا.

 .7المعايير الدولية الخاصة بحماية المهاجرين
أكد عدد معني من املعايري الدولية وتقارير األمم املتحدة احلقوق األساسية للمهاجرين وحددها .فاتفاقية األمم املتحدة
اخلاصة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم اليت دخلت حيز النفاذ يف يوليو/متوز  2003وصدَّقت عليها
موريتانيا يف  22يناير/كانون الثاين  ،2007هي املعيار األكثر مشولية حلقوق الالجئني.
وفيما يتعلق بشروط توقيف املهاجرين واعتقاهلم ،تنص املادة  16من هذه االتفاقية على أنه :
"ال جيوز تعريض العمال املهاجرين وأفراد عائالُتم للتوقيف أو االعتقال التعسفي بصورة فردية أو مجاعية؛ وال جيوز
حرماهنم من حريتهم إال وفقا لألسباب ولإلجراءات اليت حيددها القانون( ".الفقرة )4
 36املادة  14من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
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"جيب إبالغ العمال املهاجرين وأفراد عائالُتم الذين يُلقى القبض عليهم عند القبض عليهم وقدر املستطاع بلغه
وجه إليهم"( .الفقرة .)5
يفهموهنا بأسباب القبض عليهم ،وحياطون علما دون إبطاء بلغة يفهموهنا بأية ُتم تُ َّ
"حيق للعمال املهاجرين وأفراد عائالُتم الذين ُحيرمون من حريتهم مبوجب التوقيف أو االعتقال اختاذ إجراءات أمام
احملكمة من أجل أن تبت تلك احملكمة دون تأخري يف قانونية اعتقاهلم وتأمر باإلفراج عنهم إذا كان االعتقال غري
قانوين .وعندما حيضرون هذه اإلجراءات ،جيب أن حيصلوا على مساعدة من مرتجم ،إذا دعت الضرورة بدون
37
مقابل ،إذا كانوا ال يفهمون اللغة املستخدمة أو ال يتحدثون هبا( ".الفقرة )8
وإىل جانب ذلك ،حتظر اتفاقية األمم املتحدة اخلاصة حبماية حقوق مجيع الالجئني وأفراد أسرهم الرتحيل اجلماعي
للمهاجرين وتنص على أنه "ال جيوز أن يتعرض العمال املهاجرون وأفراد عائالُتم لتدابري الطرد اجلماعي .وجيب النظر يف
38
كل حالة طرد والبت فيها على حدة".
كما أن عمليات الطرد هذه تتعارض مع املعايري املنصوص عليها يف التوصية العامة رقم  30للجنة املعنية بالقضاء على
التمييز العنصري واليت تنص يف الفقرات  28-25على أن الدول األطراف يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال
التمييز العنصري جيب أن تتخذ خطوات من أجل :
" -25التأكد من أن القوانني املتعلقة بالرتحيل أو غريه من أشكال إبعاد غري املواطنني من الوالية القضائية للدولة
الطرف ال متيز يف غرضها أو تأثريها ضد غري املواطنني على أساس العرق أو اللون أو األصل اإلثين أو القومي وأن
غري املواطنني حيصلون على قدم املساواة على سبل انتصاف فعالة ،من ضمنها احلق يف الطعن بأوامر الطرد ،وأنه
يُسمح هلم فعليا مبتابعة سبل االنتصاف هذه؛
 -26التأكد من عدم تعُّرض غري املواطنني للطرد اجلماعي وخباصة يف األوضاع اليت ال تتوافر فيها ضمانات كافية
ألخذ الظروف الشخصية لكل من األشخاص املعنيني يف احلسبان؛
 -27ضمان عدم إعادة غري املواطنني أو إبعادهم إىل دولة أو إقليم يتعرضون فيه النتهاكات خطرية حلقوق
اإلنسان ،بينها التعذيب واملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛

 37االتفاقية الدولية اخلاصة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم اليت اعتمدُتا اجلمعية العام يف القرار  158/45يف  18ديسمرب/كانون
األول .1990
 38االتفاقية الدولية اخلاصة حبماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ،الفقرة .22
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 -28جتنب عمليات طرد غري املواطنني ،السيما املقيمون منذ زمن طويل ،اليت ميكن أن تؤدي إىل تدخل غري
39
متناسب يف احلق يف احلياة العائلية".
ويف تقرير قدمه املقرر اخلاص املعين باحلقوق اإلنسانية للعمال املهاجرين ،خورخيه بوستامنيت ،إىل جملس حقوق اإلنسان يف
 25فرباير/شباط  ،2008ندد بالنـزعة إىل جترمي املهاجرين الذين حياولون الوصول إىل بلد آخر بطريقة غري نظامية .وقال
املقرر اخلاص إنه يف بعض الدول "غالبا ما تتحول أنظمة اهلجرة الوطنية إىل تدابري جتِرم وتعاقب يف حماولة لتثبيط اهلجرة غري
النظامية .لذا يصبح املهاجرون الذين ال حيملون وثائق معرضني بشكل خاص إلجراءات جنائية تكون بطبيعتها عقابية،
بالنسبة للعديد من املخالفات ذاُتا اليت يشملها االعتقال اإلداري مثل عبور حدود الدول بصورة غري نظامية ،ومغادرة مكان
40
اإلقامة بدون تصريح أو انتهاك شروط اإلقامة أو البقاء مدة أطول من املسموح به.
كذلك سلط املقرر اخلاص املعين باحلقوق اإلنسانية العمال املهاجرين الضوء على املخاطر املرتتبة على أساليب السعي لنقل
عمليات مراقبة احلدود "إىل اخلارج" إىل بلدان املنشأ والرتانزيت اليت يأيت منها املهاجرون" .ويتمثل القلق يف أن هذه
السياسات [نقل املراقبة إىل اخلارج] ،يف حني أهنا ُتدف بصورة مشروعة إىل احلد من اهلجرة غري النظامية ،ويف حني أهنا يف
أغلب األحيان تُدرج يف اتفاقيات ثنائية ميكن أن تتضمن جوانب إجيابية ملموسة بالنسبة للدول اليت تتلقى املساعدة ،إال
أهنا سامهت يف جترمي اهلجرة غري النظامية من حيث تعاملها مع انتهاكات اهلجرة على أهنا انتهاكات جنائية وليست إدارية
41
بدون توفري أشكال احلماية الصحيحة للحقوق اإلنسانية للمهاجرين يف هذه العملية".
وإضافة إىل ذلك وعلى العموم ،تشدد االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري اليت ص ّدقت عليها
موريتانيا يف ديسمرب/كانون األول  ،1988تشدد على واجب الدول األطراف يف معاملة األشخاص الذين هم ليسوا من
مواطين ذلك البلد على قدم املساواة .وتشدد التوصية رقم  30اخلاصة باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز
العنصري على أنه ينبغي على الدول األطراف "التأكد من متتع غري املواطنني باحلماية واالعرتاف املتساويني أمام القانون".
كما تؤكد التوصية أن الدول األطراف ينبغي أن "حتارب ممارسة سوء املعاملة والتمييز ضد غري املواطنني من جانب الشرطة
42
واهليئات األخرى إلنفاذ القانون واملوظفني العموميني عرب التطبيق الصارم للقوانني واألنظمة املعنية".

 .8رد فعل السلطات الموريتانية والممثلين الدبلوماسيين األسبان في موريتانيا
خالل البعثة اليت قامت هبا التقت منظمة العفو الدولية بالسلطات املوريتانية واملمثلني الدبلوماسيني األسبان من أجل
إطالعهم على بواعث قلقها إزاء االعتداءات على احلقوق اإلنسانية لبعض املهاجرين والالجئني.
 39جلنة القضاء على التمييز العنصري ،التعليق العام  :30التوصية العامة حول التمييز ضد غري املواطنني 14 ،أكتوبر/تشرين األول .2004
 40تقرير املقرر اخلاص املعين باحلقوق اإلنسانية للمهاجرين 25 ،فرباير/شباط  ،2008وثيقة األمم املتحدة  ،A/HRC/7/12الفقرة .42
 41تقرير املقرر اخلاص املعين باحلقوق اإلنسانية للمهاجرين ،الفقرة .19
 42جلنة القضاء على التمييز العنصري ،التعليق العام  :30التوصية العامة حول التمييز ضد غري املواطنني  ،CERD/C/64/Misc.11/rev.3 ،14الدورة
الرابعة والستون ،الفقرتان  19و.21
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 1.8رد فعل السلطات الموريتانية
التقت املنظمة باملدير اإلقليمي لألمن الوطين يف نواديبو وأعربت له عن بواعث قلقها إزاء أوضاع توقيف املهاجرين يف مركز
نواديبو واعتقاهلم.
ورددت منظمة العفو الدولية صدى الشكاوى اليت قدمها املهاجرون املعتقلون يف مركز االعتقال يف نواديبو حول حقيقة أنه
يكاد ال يُسمح هلم قط مبغادرة "زنازينهم" .وأقر املدير اإلقليمي لألمن الوطين أن األوضاع "أبعد ما تكون عن املثالية" ،لكنه
أضاف أن "املهاجرين ال ميكثون هنا أكثر من أسبوع وأنه يُسمح هلم عادة باملشي يف جمموعات" .لكنه أضاف أنه يف
أعقاب سلسلة من عمليات اهلروب أو حماوالت اهلروب ،قد يقرر احلراس رفض منح املهاجرين احلق يف مغادرة ’زنازينهم‘
بصورة مستقلة ".وفيما يتعلق حبقيقة أن زهاء  60شخصا اعتُقلوا يف "زنزانتني" مساحة كل منهما  40مرتا مربعا ،أوضح
أن هناك "غرفا أخرى فيها أسرة لكن األقفال معطلة".
كما أعربت منظمة العفو الدولية عن استيائها إزاء تعرض املهاجرين املتهمني بدون أدلة مبحاولة مغادرة البالد بصورة غري
نظامية للتوقيف التعسفي .وأجاب املدير اإلقليمي لألمن الوطين يف نواديبو بأن :
"األشخاص الذين يدخلون موريتانيا عليهم أن يفعلوا ذلك بصورة قانونية عرب نقطة دخول رمسية ،وفقا لقواعد
املنظمة الدولية للهجرة .وبعض املهاجرين يدخلون إىل موريتانيا عرب نقاط عبور غري رمسية بدون وثائق إثبات
الشخصية .ويتخلص آخرون من وثائق إثبات الشخصية قبل أن يغادروا إىل أوروبا .وأي شخص ليس لديه أوراق
أو ختلص منها يُعترب أنه مهاجر غري قانوين وينبغي طرده".
ومن مجلة فئات األشخاص الذين قُبض عليهم واعتُقلوا يف معتقل نواديبو مث طُردوا إىل السنغال أو مايل ،ذكر املدير اإلقليمي
لألمن الوطين :
 أشخاصا عُثر عليهم ليال عند الشاطئ على وشك املغادرة على منت جذوع جم ّوفة تُستخدم كزوارق أو زوارق
عادية ،برغم أهنم ليسوا صيادين .و"هؤالء األشخاص يتم ضبطهم باجلرم املشهود ،أحيانا مبساعدة احلراس املدنيني
األسبان املوجودين ضمن الدوريات املشرتكة على منت زوارق الشرطة".
 مهاجرين يف املدينة ،وخباصة يف املنازل يتهيئون للرحيل "عندما نتلقى معلومات تشري إىل أهنم يستعدون ملغادرة
43
البالد بصورة غري قانونية".

 43اعرتف مسؤول آخر يف األمن القومي يف نواديبو أن اجلهاز يقبض أحيانا على مهاجرين يف منازل خاصة عندما يتجمعون فيها مع أمتعتهم .وقال إن هذا
يُعترب دليال على استعدادهم للسفر إىل أوروبا .ووصف املسؤول هذا النوع من التوقيف بأنه "جرم صارخ".
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كذلك نقلت منظمة العفو الدولية مزاعم سوء معاملة املهاجرين احملتجزين يف مركز االعتقال .وقال املدير اإلقليمي لألمن
الوطين يف نواديبو إنه مل تتم إساءة معاملة املهاجرين ،لكنه أقر بإمكانية حدوث مشاكل عندما يواجه احلراس "جمموعات
سوي األمر .بيد أنه مل يستبعد
غري منضبطة" .وأضاف أنه عندما حتدث مشاكل ،تستدعي الشرطة الصليب األمحر الذي يُ ّ
إمكانية حدوث "أخطاء فردية" ،فيما أكد لنا أنه إذا تناهت إىل علمه هذه احلوادث ،فسيعاقب أي شخص مسؤول عنها.
وخالل اجتماع منظمة العفو الدولية بوزير الداخلية املوريتاين السيد يال زكريا ،ذ ّكرته بأن موريتانيا تبعد قسرا مجيع املهاجرين
أيا كانت جنسيتهم إىل مايل أو السنغال على حنو يتعارض مع املعايري الدولية يف هذا الشأن .ويف حني أنه أقر باملشكلة،
قال وزير الداخلية " :إن احلكومة املوريتانية ال متلك املوارد إلعادة اإليفوريني إىل كوت ديفوار والكونغوليني إىل مجهورية
الكونغو الدميقراطية اخل".
وحول موضوع مركز االعتقال ،أقر املدير اإلقليمي لألمن الوطين يف نواديبو بعبارات عامة أن املركز "بين على عجل" وقال إن
هناك خططا إلنشاء مركز جديد يتقيد باملعايري الدولية يف جمال االعتقال .وأضاف إن :
"هذا املركز خيضع للقواعد اليت تنظم نظام السجون ولديه دور اجتماعي .واإلجراءات اليت نتخذها إنسانية حمضة
وال عالقة هلا باألمن .ودورنا هو تسهيل عمليات املغادرة وليس إبقاء املهاجرين يف املركز .وهدفنا هو إعادُتم إىل
احلدود بأسرع وقت ممكن ،وليس إقامة نظام عقايب .فأوروبا لن تقبل هؤالء املهاجرين ،لذا ينبغي إعادة املهاجرين
غري القانونيني من نقطة وصوهلم إىل البلد".
ويف االجتماعات اليت عقدُتا مع السلطات املوريتانية ،تساءلت منظمة العفو الدولية أيضا حول غياب أي حق لالجئني
وطاليب اللجوء يف تقدمي استئناف يف مركز االعتقال ضد اإلبعاد .وقال املدير اإلقليمي لألمن الوطين يف نواديبو إنه "قلما
يكون لدى األشخاص وضع الجئ .وإذا مل نكن متأكدين نسأل أبياه [الشريك التشغيلي للمفوضية العليا لالجئني يف
نواديبو]".
وعندما زار الوفد روسو ،سأل أيضا آمر شرطة احلدود يف البلدة عما إذا كان األشخاص الذين يُعادون قسرا إىل السنغال قد
طلبوا اللجوء السياسي .فأجاب " :إذا أخربنا الشخص بأنه سيُضطهد إذا أُبعد ،نبلغ كبار املسؤولني بذلك ،لكن هذا مل
حيصل قط".
 2.8رد فعل الممثلين الدبلوماسيين األسبان في موريتانيا
مل تلتق منظمة العفو الدولية بالسفري األسباين يف موريتانيا ،برغم تقدمها بعدة طلبات من أجل ذلك ،لكن وفد املنظمة
التقى بالقنصلني األسبانيني يف نواكشوط ونواديبو.
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وأبلغ القنصل األسباين يف نواديبو وفد منظمة العفو الدولية أن هناك حوايل  15من أفراد احلرس املدين يف البلدة .وأضاف
القنصل أن "مروحية وزورقا يساندان عملية فرونتكس يف نواديبو" وأن "أفراد الشرطة األسبان ال يقومون بوظيفة الشرطة ،بل
يقدمون الدعم التقين ويشاركون يف زوارق الدورية املشرتكة لكنهم غري مسلحني وحيتاج وجودهم إىل إذن من املوريتانيني".
كذلك شدد على اجلوانب "اإلنسانية" ألفعاهلم بالقول إن السلطات األسبانية مل تتخل عن الزوارق اليت تعرضت للخطر يف
البحر ،بل هبت لنجدُتا وأعادُتا إىل موريتانيا.
وردا على بواعث قلق املنظمة إزاء أوضاع اعتقال املهاجرين يف نواديبو ،قال القنصل األسباين إن احلكومة األسبانية أصرت
يف تعامالُتا مع موريتانيا على أن مجيع أشكال اعتقال املهاجرين جيب أن "حترتم املعايري الدولية لالعتقال" .وشدد على أن
هذا املركز قد أُنشئ يف إطار اتفاقية أُبرمت بني أسبانيا وموريتانيا " :كانت هناك مدرسة قدمية متداعية اجلدران .فرممناها،
لكن ال يُسمح لنا بالدخول إليها .لذا ال نعرف ماذا جيري بداخلها .فالسلطات املوريتانية هي اليت تدير املركز ،لكن وجود
الصليب األمحر األسباين واهلالل األمحر املوريتاين يبدو يل أنه يشكل ضمانة الحرتام حقوق اإلنسان ".كما أشار القنصل
األسباين يف نواديبو إىل خطة لبناء مركز اعتقال جديد.

 .9الخالصات والتوصيات
تبني املعلومات اليت حصلت عليها منظمة العفو الدولية خالل البعثة اليت قامت هبا إىل موريتانيا يف مارس/آذار  2008أن
حقوق املهاجرين وبعض الالجئني تُنتهك على يد قوات األمن املوريتانية اليت جتري أحيانا عمليات اعتقال تعسفية وتدير
شبكات ابتزاز أموال ومتارس سوء املعاملة ضد األشخاص املتهمني بالرغبة يف السفر إىل أوروبا بصورة غري نظامية.
ويساور املنظمة القلق بشكل خاص إزاء األوضاع يف مركز االعتقال يف نواديبو الذي يؤوي أشخاصا متهمني بالسفر غري
النظامي بصورة واضحة أو مزعومة إىل أسبانيا .وال خيضع مركز االعتقال هذا ألي إطار قانوين وال ألي مراقبة قضائية .وال
ختضع مدة االعتقال ألي حد زمين وال يتوافر استئناف ضد قرارات الرتحيل .كما يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن
األشخاص يبعدون قسرا إىل مايل أو السنغال ،أيا تكن جنسيتهم .ويُرتك هؤالء األشخاص على احلدود ،غالبا بدون طعام
كاف وال وسيلة نقل .ويساور منظمة العفو الدولية القلق بشكل خاص إزاء األوضاع اليت تُرك فيها بعض املهاجرين بدون
طعام وال ماء على احلدود الفاصلة بني املغرب وموريتانيا يف منطقة حمايدة تدعى "قندهار".
كما تشعر املنظمة بقلق بشديد إزاء اآلثار املؤذية للضغط الذي ُميارس على موريتانيا من جانب االحتاد األورويب ،وخباصة
أسبانيا ،إللزام موريتانيا باملشاركة النشطة يف حرب االحتاد األورويب على اهلجرة غري النظامية .ويبدو أن بعض االنتهاكات
املرتكبة ضد املهاجرين هي مثرة الرغبة يف اإلظهار لالحتاد األورويب والدول األعضاء فيه أن موريتانيا "تفي حبصتها من
الصفقة" ،برغم أن هذا يعين احلرمان من حقوق أساسية مثل احلق يف عدم التعرض لالعتقال التعسفي أو سوء املعاملة.
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وتكرر منظمة العفو الدولية القول إن القانون الدويل ينص على أن االعتقال جيب أن يكون االستثناء وليس القاعدة .وتقيد
املعايري الدولية صراحة اللجوء إىل االعتقال وتطالب باحرتام السجناء وحقوقهم األساسية .كما تؤكد أنه جيب إيالء رعاية
خاصة للجماعات املعرضة لالنتهاكات بشكل خاص ،السيما النساء واألطفال .ويف كفاحها من أجل محاية حقوق
األشخاص الذين اقتُلعوا من ديارهم ،اختذت منظمة العفو الدولية مواقف حول عدة مسائل تتعلق باحلقوق األساسية
للمهاجرين وطاليب اللجوء .وكل شخص يتعرض لالعتقال جيب أن جيلب فورا للمثول أمام سلطة قضائية وأن ُمينح خيار
الطعن يف قانونية قرار وضعه خلف القضبان .ويف موريتانيا ،يُرفض بصورة منهجية منح املهاجرين املتهمني بالرغبة يف السفر
إىل أوروبا بصورة غري نظامية حق تقدمي استئناف ضد قانونية اعتقاهلم ،ويبدو واضحا أن الضغط الشديد الذي ميارسه
االحتاد األورويب وخباصة أسبانيا على احلكومة املوريتانية يسهم يف انتهاك هذا احلق األساسي.

التوصيات
أ) التوصيات المقدمة إلى الحكومة الموريتانية
فيما يتعلق بالمهاجرين
تعارض منظمة العفو الدولية استخدام االعتقال ألغراض احلد من اهلجرة .ولن يكون اعتقال املهاجرين قانونيا إال عندما
تستطيع السلطات اإلثبات يف كل حالة فردية أنه ضروري ومتناسب مع اهلدف املراد حتقيقه وأن البدائل لن تكون فعالة،
أي على أسس حيددها القانون ،وعندما ينشأ خطر موضوعي يف هروب الشخص .كذلك تتاح لألشخاص املعنيني فرصة
حقيقية للطعن يف قرار اعتقاهلم.
ويتمتع املهاجرون باحلق يف احلرية وعدم التعرض لالعتقال التعسفي .وهذا يعين أن االعتقال جيب أن يكون خاضعا لقيود،
بينها شرط تقيد القرار بالقانون وتربيره يف احلاالت الفردية باعتباره تدبريا ضروريا ومتناسبا يتقيد بالقانون الدويل وخيضع
للمراجعة القضائية ويكون ألقصر فرتة زمنية ممكنة.
وإذا واصلت السلطات املوريتانية انتهاج سياسة اعتقال املهاجرين ،حتثها منظمة العفو الدولية ،كحد أدىن ،على اعتماد
التوصيات التالية :
 ال جيوز استخدام اعتقال املهاجرين إال إذا ثبت ،يف كل حالة على حدة ،أنه تدبري ضروري ومتناسب يتقيد
بالقانون الدويل؛
 جيب أن تكون معايري االعتقال حمددة بوضوح يف القانون؛
 جيب دائما دراسة تدابري غري احتجازية بديلة مثل شروط احلضور قبل اللجوء إىل االعتقال؛
 ينبغي أن يستند قرار االعتقال دائما إىل تقييم تفصيلي وفردي ،مبا يف ذلك التاريخ الشخصي وخطر اهلرب ،من
جانب الشخص املعين .وينبغي أن ينظر هذا التقييم يف ضرورة االعتقال وتناسبه ،مبا يف ذلك ما إذا كان متناسبا
مع اهلدف املراد حتقيقه؛
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جيب أن خيضع كل قرار باالعتقال للمراجعة التلقائية والدورية على صعيد قانونيته وضرورته ومدى تناسبه بواسطة
جلسة سريعة وشفوية تعقدها حمكمة أو هيئة مشاهبة خمتصة ومستقلة وحيادية ،مصحوبة بتقدمي مناسب
للمساعدة القانونية؛
حيق للمعتقلني إبالغهم بسبب اعتقاهلم كتابة بلغة يفهموهنا؛
جيب أن يكون االعتقال دائما ألقصر فرتة زمنية ممكنة وال جيوز أن يكون طويال أو غري حمدد األجل؛
جيب أن تكون هناك مدة قصوى لالعتقال ينص عليها القانون ويكون طوهلا معقوال .وحاملا تنتهي هذه الفرتة،
جيب اإلفراج عن الشخص املعين تلقائيا؛
جيب السماح للمهاجرين مبقابلة مستشار قانوين ومسؤولني قنصليني (إذا رغبوا بذلك) ومرتمجني وأطباء وأفراد
عائالُتم وأصدقائهم واحلصول على مساعدة دينية وطبية؛
ينبغي حظر اعتقال األطفال غري املصحوبني بالكبار بنص قانوين؛
جيب التحقيق فورا يف أية مزاعم حول العنصرية وسوء املعاملة وغريها من االنتهاكات ضد األشخاص اخلاضعني
لالعتقال على حنو يتقيد باملعايري الدولية ذات الصلة ،وجيب التعامل مع املسؤولني عن ذلك بالوسائل املناسبة ،مبا
يف ذلك عند الضرورة ،بواسطة التدابري التأديبية أو العقابية حبسب مقتضى احلال؛
ال جيوز السماح باعتقال املهاجرين الذين يعانون من مشاكل نفسية ،فضال عن أولئك الذين ينتمون إىل فئات
معرضة لالنتهاكات وحباجة إىل مساعدة خاصة إال كمالذ أخري؛
يتعني السماح للمعتقلني باحلصول على مساعدة طبية ونفسية كافية.

فيما يتعلق بحقوق الالجئين :

تعارض منظمة العفو الدولية اعتقال الالجئني وطاليب اللجوء إال يف الظروف االستثنائية للغاية كما ينص القانون واملعايري
الدولية .لذا تدعو املنظمة السلطات املوريتانية إىل التأكد من أن االعتقال لن يكون قانونيا إال إذا استطاعت السلطات
اإلثبات يف كل حالة على حدة أنه ضروري ومتناسب مع اهلدف املراد حتقيقه ،وأنه يستند إىل األسس اليت حيددها القانون،
وأنه ألحد األسباب احملددة اليت تعرتف املعايري الدولية واإلقليمية بأهنا أسس مشروعة العتقال طاليب اللجوء.
كما تعارض منظمة العفو الدولية اعتقال األشخاص الذين طلبوا اللجوء والذين رفضت السلطات طلباُتم ،إال مثال إذا
استطاعت سلطات االعتقال اإلثبات بأن هناك خطرا موضوعيا يف أن يهرب الشخص املعين لوال ذلك ،وأن التدابري
األخرى خبالف االعتقال ،مثل شروط احلضور ،لن تكون كافية .وجيب جلب أي شخص معتقل للمثول دون إبطاء أمام
هيئة قضائية وإتاحة فرصة فعلية له للطعن يف قانونية قرار اعتقاله .كذلك جيب أن يكون االعتقال ألقصر فرتة ممكنة.
وإذا واصلت السلطات احلكومية انتهاج سياسة اعتقال طاليب اللجوء ،حتث منظمة العفو الدولية كحد أدىن على اعتماد
التوصيات التالية :
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جيب أن تتضمن تدابري اللجوء املعايري التالية :
 أن حتدد إجراءات اللجوء الوطنية بفعالية مجيع أولئك الذين حيتاجون إىل احلماية وبالتايل تقدم معلومات لتسهيل
احرتام املبدأ األساسي لعدم اإلعادة القسرية؛
 ينبغي إحالة مجيع طاليب اللجوء ،أيا تكن الطريقة اليت يدخلون فيها إىل الوالية القضائية للدولة ،إىل اهليئة املسؤولة
عن البت يف طلبات اللجوء؛
 جيب أن تكون اهليئة املسؤولة عن البت يف طلبات اللجوء هيئة مستقلة ومتخصصة تكون مسؤوليتها الوحيدة
واحلصرية النظر يف طلبات اللجوء واختاذ قرارات بشأهنا؛
 جيب أن يتمتع صانعو القرار يف تلك اهليئة املستقلة باخلربة يف القانون الدويل لالجئني والقانون الدويل حلقوق
اإلنسان .وجيب أن مينح وضعهم وأمنهم الوظيفي أقوى الضمانات املمكنة لكفاءُتم وحيدُتم واستقالليتهم؛
 جيب تزويد صانعي القرار يف تلك اهليئة املستقلة خبدمات مكتب توثيق جيب أن تكون مهمته مجع املعلومات
املوضوعية واملستقلة بصورة حمايدة وتقدميها إىل اهليئة حول وضع حقوق اإلنسان يف البلدان األصلية لطاليب اللجوء
أو أية دول قد يُرسلون إليها؛
 ينبغي أن يستفيد مجيع طاليب اللجوء يف مجيع مراحل اإلجراءات من احلق يف االستعانة مبستشار قانوين ومرتمجني،
واحلق يف االتصال باملفوضية العليا لالجئني ومقابلة املوظفني فيها.
 يتعني النظر يف طلبات اللجوء يف البداية عرب حضور شخصي لكل طالب جلوء أمام صانعي القرار يف اهليئة
املستقلة املسؤولة عن البت يف طلبات اللجوء ،حيث يتم التدقيق الشامل يف ظروف كل حالة.
 ينبغي أن يُعطى مجيع طاليب اللجوء أسبابا خطية يف حال رفض طلب جلوئهم ،وأن ُمينحوا حق تقدمي استئناف إىل
هيئة مستقلة ضد قرار سليب .وجيب أن يكون االستئناف عادة ذا طبيعة قضائية وأن يكون له يف مجيع احلاالت
تأثري زجري على الطرد.
ب) التوصيات المقدمة إلى الحكومة األسبانية
فيما يتعلق باألوضاع اليت يُعتقل فيها املهاجرون يف موريتانيا ،تدعو منظمة العفو الدولية السلطات األسبانية إىل :
 ضمان اقتناعها بأن احلكومة املوريتانية حترتم حقوق املعتقلني يف مركز االعتقال يف نواديبو الذي رممته احلكومة
األسبانية وعدم تعريض املعتقلني ألي شكل من أشكال إساءة املعاملة أو اإلذالل.
 التأكد من أن اتفاقية إعادة اإلدخال املوقعة مع موريتانيا ال تؤدي إىل توقيف تعسفي ،بدون أدلة ،لألشخاص
املتهمني بالرغبة يف السفر إىل أسبانيا بصورة غري نظامية.
 التأكد من أن املهاجرين غري النظاميني املعادين من أسبانيا أو املقبوض عليهم بسبب االشتباه يف رغبتهم يف
السفر إىل البالد بصورة غري نظامية ال يتعرضون للطرد اجلماعي ،ومن أن اإلعادة القسرية لألشخاص الذين ال
حيتاجون إىل محاية دولية تضع يف احلسبان كرامتهم وأمنهم.
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وفيما يتعلق مبعاملة املهاجرين الذين يصلون إىل أسبانيا ،السيما جزر الكناري ،تدعو منظمة العفو الدولية السلطات
األسبانية إىل :
 التأكد من عدم إعادة طاليب اللجوء إىل بلد ال يستفيدون فيه من إجراءات جلوء عادلة ومرضية؛
 التأكد من السماح مبقابلة احملامني واملنظمات غري احلكومية بصورة فورية ودون عراقيل ليقدموا املشورة القانونية
واملساعدة يف الرتمجة واملساعدة اإلنسانية إىل األشخاص املعنيني؛
 التأكد من السماح دون إبطاء لألشخاص املعنيني باللجوء إىل هيئة قضائية ،مبا يف ذلك لغرض ممارسة احلق يف
الطعن يف قانونية اعتقاهلم؛
 التأكد من استفادة األشخاص املعنيني فورا من إجراءات جلوء عادلة ومرضية مصحوبة جبميع الضمانات اإلجرائية
الضرورية ،ومن ضمنها املشورة القانونية املختصة واملساعدة يف الرتمجة واالستفادة الفعلية من استئناف مستقل
ينطوي على تأثري زجري (مينع اإلبعاد) ،حىت يتمكنوا من صياغة طلبهم للحماية؛
 التأكد من عدم إعادة أحد قسرا بأية طريقة كانت إىل وضع ميكن أن يتعرض فيه خلطر التعذيب أو غريه من
االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان؛
 التأكد من احتجاز األشخاص املعنيني وفقا للمعايري الدولية املتعلقة باملعاملة اإلنسانية للمعتقلني ،وخباصة عدم
التدخل يف حق هؤالء يف الصحة.
ج) التوصيات المقدمة إلى االتحاد األوروبي
تدعو منظمة العفو الدولية االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه إىل :
 التأكد من أن تعاون االحتاد األورويب مع موريتانيا يف مضمار اهلجرة ،سواء يف إطار املادة  13من اتفاقية كوتونو،
أو الرتتيبات العملية يف إطار فرونتكس ،أو التعاون ضمن إطار املؤمترين الوزاريني حول اهلجرة والتنمية بني االحتاد
األورويب والدول األفريقية اللذين ُعقدا يف الرباط وطرابلس ،يستند حبزم إىل احرتام حقوق املهاجرين وطاليب اللجوء
والالجئني ويتقيد بالقانون واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
 التأكد من تنفيذ املشاريع اليت تتم بني االحتاد األورويب وموريتانيا يف جمال معاجلة سيل اهلجرة املختلطة على حنو
يتسم باالحرتام الكامل للحقوق األساسية للمهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني ويشمل مراقبة فعالة ومستقلة
حلقوق اإلنسان.
 التعامل بشكل خاص مع قضية االعتقال التعسفي للمهاجرين وطاليب اللجوء وإساءة معاملتهم ،فضال عن
األوضاع يف مراكز االعتقال يف نواكشوط ونواديبو يف خمتلف أشكال احلوار والتعاون القائم بني االحتاد األورويب
وموريتانيا .وجيب أن يتضمن هذا األمر االستثمار يف مشاريع تكفل املراجعة القضائية الصحيحة لقرارات االعتقال
فضال عن قرارات اإلعادة وكذلك انعدام املساعدة القانونية.
 التأكد من أن السياسة احلالية واملستقبلية لالحتاد األورويب بشأن اهلجرة واللجوء حترتم حقوق املهاجرين وطاليب
اللجوء والالجئني وأن هذه احلقوق تتمتع حبماية فعالة ،وخباصة اختاذ التدابري الواردة أدناه.
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التأكد من أن األشخاص الذين يشكلون جزءا من جمموعات خمتلطة من املهاجرين واآلخرين الذين حيتاجون إىل
محاية يتم محايتهم بشكل صحيح.
التأكد من حصول طاليب اللجوء على إجراءات عادلة ومرضية .وال جيوز استخدام اإلجراءات غري الكافية أو غري
املناسبة للتعجيل يف إبعاد طاليب اللجوء.
التأكد من عدم إبعاد أي الجئ أو طالب جلوء إىل دولة لن يستفيد فيها من احلماية الفعالة.
تعرض األشخاص الذين حيتاجون إىل محاية دولية لالعتقال التعسفي أو غري الضروري ومن
التأكد من عدم ُّ
متتعهم جبميع حقوقهم طاملا أهنم موجودون يف أراضي االحتاد األورويب.
التأكد من عدم تعرض املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي لعمليات طرد مجاعية ومن أن طرد األشخاص
الذين ال حيتاجون إىل محاية دولية يأخذ يف احلسبان كرامتهم وأمنهم.
املشاركة الكاملة يف إعداد اسرتاتيجية عملية للتعامل مع األسباب اجلذرية للهجرة.
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الملحق  : 1أسفار مهاجر
على سبيل التوضيح ،نقدم فيما يلي احلكاية الكاملة ملهاجر سنغايل ،من مواليد العام  1981يف سانت – لويس التقى به
وفد منظمة العفو الدولية يف مركز االعتقال يف نواديبو يف مارس/آذار  .2008وتوضح هذه احلكاية األخطار اليت يواجهها
املهاجرون وخمتلف انتهاكات حقوق اإلنسان اليت يتعرضون هلا يف الدول اليت يسافرون عربها.
كان هناك فقر مدقع يف السنغال وطلبت مين عائليت الذهاب إىل أوروبا ملساعدُتا على سد الرمق .فغادرت سانت – لويس
متوجها إىل نواديبو ،وأخذت معي بطاقيت الشخصية .وواصلت إىل هنا يف أكتوبر/تشرين األول  .2007وحبثت عن عمل
حىت يتسىن يل أن أدخر املال الذي طلبه مين الوسيط .وساعدتين أسريت أيضا ،حيث أرسلت املال عن طريق وسرتن يونيون.
وأعطيت الوسيط  300,000أوغياس ( ...يورو) .وكان صيادا غامبيا .وقال "اصرب ،سوف أشرتي ما يلزم وأتصل
بالقبطان .وعندما يصبح كل شيء جاهزا سأتصل بك .ويف النهاية غادرت يف منتصف ديسمرب/كانون األول مع جمموعة
وجتمعنا على الشاطئ يف إحدى الليايل وركبنا على منت زورق صغري .وأحبرنا ،لكن الزورق اجته حنو
مؤلفة من  67شخصاّ .
املياه املغربية .ويف اليوم التايل ،شاهدتنا الشرطة املغربية وأخذتنا إىل دخال [ميناء يف الصحراء الغربية].
واستجوبتين الشرطة املغربية حول جنسييت .وأُعيد املوريتانيون إىل بالدهم برا ،لكن كل اآلخرين ،ومن بينهم أنا ،احتُجزنا
ملدة شهر وتسعة أيام يف إستاد لكرة القدم .ومل يسيئوا معاملتنا ،فقد أطعمونا ومسحوا لنا باالتصال بسفارات بلداننا حىت
تدفع مثن تذاكر السفر بالطائرة من أجل إعادتنا إىل أوطاننا .فاتصلنا بالسفارة السنغالية يف الرباط عدة مرات وقالوا لنا إهنم
حياولون إجياد وسيلة إلعادتنا .لكنهم مل يعاودوا االتصال بنا قط .وبعد  20يوما قيد االعتقال ،أضربنا عن الطعام .وطلبت
منا الشرطة املغربية إلغاء اإلضراب ووعدتنا بأن تفعل السفارة شيئا.
مث يف أحد األيام يف هناية ديسمرب/كانون األول  ،2007أخذنا املغاربة على منت حافلة إىل وجدة على احلدود اجلزائرية.
وزج بنا يف السجن عند الساعة الثالثة صباحا ومل يقدموا لنا أي طعام ألننا مل منلك نقودا .ويف اليوم التايل ،يف متام الساعة
ُ
السادسة مساء أخذتنا الشرطة املغربية يف شاحنة مقفلة (فان) تابعة للشرطة .وحشروا  12منا داخل الشاحنة وأخذونا إىل
معسكر للجي كائن على احلدود .مث ألقوا بنا يف الصحراء .وسارت جمموعتنا مشيا على األقدام يف الظالم .ويفعل املغاربة
ذلك ليال .وخيفون ما يفعلونه ألن اجلزائريني ال يروق هلم ذلك .وظلت جمموعتنا تسري بوجود جنود مسلحني أمامنا وخلفنا.
وعندما رأينا احلدود اجلزائرية عن بعد ،دفعونا بأعقاب بنادقهم الكالشنكوف على ظهرنا وركضنا يف الظالم إىل األمام دون
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أن ندري إىل أين كنا ذاهبني .ومل نأكل شيئا ومل يكن معنا نقود؛ وبينما كنا نركض غرينا اجتاهنا لتجنب احلدود اجلزائرية.
ووجدنا أنفسنا يف منطقة جبلية؛ وكان الربد قارسا جدا ،وخباصة يف الليل ومل نكن نرتدي مالبس دافئة (يف تلك املنطقة غالبا
ما ُتبط درجة احلرارة يف الشتاء إىل ما دون الصفر] .وعرفنا بأننا جيب أن خنتبئ ألن السلطات اجلزائرية ال حتب املهاجرين
الذين طُردوا من املغرب .وتوجهنا إىل قرية صغرية لكي نطلب شيئا نأكله ،فأعطانا القرويون اجلزائريون الطعام واملالبس .ويف
اجلبال وجدنا مهاجرين أفارقة آخرين كانوا ينامون يف اخليم .وكان هناك أشخاص من كوت ديفوار والسنغال ومايل وغينيا
والكامريون ونيجرييا .ومكثنا معهم ملدة أسبوع ،ومسح لنا أحدهم أن نتصل هاتفيا بأهلنا يف السنغال على حساهبم لنطلب
منهم إرسال بعض املال لنا .فأرسل أهلنا ماال لنا وعدنا إىل املغرب سريا على األقدام .وسرنا مسافة  100كيلومرت.
واختبأنا يف قطار للبضائع حىت فاس ،مث اشرتينا جدوال زمنيا واستقلينا حافلة متجهة إىل الرباط .ومكثنا يف الرباط مدة
أسبوع ،مث ذهبنا إىل أغادير ومن هناك إىل الساحل حىت نستطيع أن حناول الوصول إىل أسبانيا مرة أخرى .وانضممنا إىل
جمموعة مؤلفة من  35شخصا .وغادرنا على منت قارب صغري ،لكنه مل يكن صاحلا .إذ كان ارتفاع األمواج ثالثة أمتار
ينج إال  11منا .واضطررنا للسباحة ملدة نصف الساعة
فرفعت الزورق يف اهلواء وغرق .ومن أصل  35راكبا ،غرق  24ومل ُ
تقريبا ،وكنا نشعر بالربد الشديد وقد ألقت الشرطة املغربية القبض علينا .وسألونا عن جنسياتنا .فقلت يف نفسي إنين إذا
قلت احلقيقة ،أي بأنين سنغايل ،فسيُعدوننا إىل وجدة مرة أخرى – وليس هناك أسوأ من ذلك – لذا قلت إنين موريتاين.
فرتكوين على احلدود مع موريتانيا حيث سلموين للشرطة املورتيانية .فحاولت اهلرب لكن املوريتانيني اهنالوا علي بالضرب.
واآلن كانوا غاضبني ألنين كذبت بشأن جنسييت .وعرفت بأنين سأعاد إىل السنغال عرب روسو ،وسنخرب أهلنا مبا مررنا به.
وإذا توفرت لنا الوسيلة ،سنغادر مرة أخرى ،وإال سنبقى .ويف السنغال تعمل بكد مقابل أجر زهيد جدا .ولدي عائلة
أُعيلها؛ وأنا الصيب الوحيد ،ووالداي مسنان وليس لدي إال شقيقات ،لذا أنا الوحيد الذي أستطيع أن أساعدهم".
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الملحق  :2الخريطة
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