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النظــر عــا إذا كانــت الحكومــة تعتــر أســلوب حيــاة املجتمعــات
املحليــة مخالفــة لفكرتهــا يف إقامــة مجتمــع حديــث متكامــل.
ومــن الــروري وضــع حلــول أخــرى أقــل خطــورة وأقــل إربــاكاً
للمجتمعــات الريفيــة التــي تعــاين مــن الهشاشــة البيئيــة مــع
تطويــر اقتصــاد املناطــق املعنيــة .ومــن خــال تبــادل تجــارب
التكيــف الناجحــة التــي ال تنطــوي عــى التهجــر القــري
للســكان ،قــد يكــون الباحثــون قادريــن عــى توعيــة القــادة
السياســيني بوجــود منــاذج بديلــة مــا يســاعد عــى ترغيبهــم
فيهــا وتشــجيعهم عــى اعتــاد مقاربــات مرنــة وتشــاركية لحــل
املشــاكل البيئيــة.

فرانسوا دويب 9585078@gmail.com
طالب دكتوراه ،كلية الدراسات االقتصادية ،جامعة نينغسيا،
ومتدرب عىل إعادة التوطني ،املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني -بانكوك.
See Cernea M (1988) Involuntary resettlement in development projects: .1
Policy guidelines in World Bank-financed projects.
ISBN: 978-0-8213-1036-6
(إعادة التوطني غري الطوعي يف مرشوعات التنمية :اإلرشادات التوجيهية للسياسات يف
املرشوعات املمولة من البنك الدويل)
http://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-1036-4

إشكاليات النزوح الناجم عن التنمية

نرشة الهجرة القرسية  ,12يناير/كانون الثاين 2002
تتمثل إحدى التكاليف االجتامعية لإلمناء يف التَّهجري الذي تتسبب به مرشوعات بناء السدود
وتشييد الطرقات واملوانئ والسكك الحديدة واملناجم واإلسكانات .ويف جميع الحاالت ،يثري
مهمة .انظر
التَّهجري مسائل أخالقية َّ
www.fmreview.org/ar/development-induced-displacement

تحديد وضع ال َّالجئني يف ألبانيا

كسيمينا ديدوح

تكشف دراسة تناولت قرارات تحديد وضع ال َّالجئني يف ألبانيا التي ُت ِّثل وجهة أوروبية جديدة نسبياً عن
بعض أوجه القصور عىل الرغم من جهود البالد لتطوير إجراءاتها مبا يتامىش مع املعايري الدولية.

يف أكتوبر/ترشين األول  ،2012أوصت املفوضية األوروبية مبنح االتفاقية املتعلقة بالالجئني) يف أغسطس/آب  1992وكفل الدستور
ألبانيا وضع املرشح لعضوية االتحاد األورويب إىل حني استكاملها األلباين حقوق الالجئني وطالبي اللجوء يف ألبانيا يف  1 1998وكذلك
لإلجراءات األساسية يف مجاالت معينة مبا فيها اللجوء .ومن بني َف َعل القانون األلباين املتعلق باللجوء وقانون االندماج.2
األهــداف التي أعلنت عنها الحكومة مواءمة إج ـراءات ألبانيا
لتحديد وضع ال َّالجئني مع توجيهات االتحاد األورويب الخاصة وقـد درسـنا قـرارات تحديـد وضـع الالجئني التـي اتخذتهـا ألبانيا
بين عامـي  2006و 2011لكي نق ِّيم مدى وفاء مامرسـات ألبانيا يف
بتحديد وضع الالجئني.
هـذه املرحلـة بالتزامهـا باإلطار القانـوين لالتحـاد األورويب .وح َّللنا
وكانت ألبانيا قد انضمت إىل اتفاقية األمم املتحدة الخاصة بوضع أحـد عشر قـراراً من قـرارات صدرت بشـأن تحديد وضـع اللجوء:
الالجئني لعام  1951وبروتوكول ( 1967يشار إليها الحقاً باسم ثالثـة قـرارات رفـض ومثانية قـرارات منحت صفة الالجـئ .وكانت
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سـتة مـن طلبـات اللجـوء األحد عرش مقدمـة من صينيين وثالثة وضـع الالجئين بسـبب غيـاب أحـد األعضـاء يف إجـازة طويلـة
مـن كوسـوفو وواحـد رصيب وواحـد إيـراين .ثـم حللنـا القـرارات املـدى ومل ُي َّت َفـق حينهـا على من يحل محله ما َّ
شـل قـدرة الهيئة
وفقـاً للمعايير الـواردة يف توجيهـات االتحـاد األورويب حـول عىل اتخـاذ القـرارات.
إجـراءات اللجـوء 3النافـذة يف  2006-11ويف ضـوء القانون األلباين
 .3نوع األدلة املجمعة
املتعلـق باللجـوء لعـام .1998
تنـص كل مـن توجيهـات إجـراءات اللجـوء وتوجيهـات التأهيـل
 .1حق الحصول عىل املعلومات واملساعدة
للحصـول على صفـة اللجـوء امللزمـة يف وقـت الدراسـة على أن
القانونية والرتجمة الفورية.
تراعـي السـلطة املتخـذة للقـرارات الوضـع الفـردي والظـروف
ُ
ُ
وجدنـا أن املتقدمين بطلبـات اللجـوء قـد أب ِلغـوا بحقوقهـم الشـخصية ملقـدم طلـب اللجـوء .ويف حين راعت بعـض القرارات
املفصلـة ،ا ُّت ِخ َـذ قـرار تحديد وضع
والتزاماتهـم لكنَّهـم مل ُيب َلغوا شـيئاً بشـأن مختلـف مراحل عملية املدروسـة املعلومـات الفرديـة َّ
معالجـة طلبـات اللجـوء .وأتيح لجميع مقدمـي الطلبات إمكانية الفـرد يف قضايـا أخـرى اسـتناداً إىل حقائـق عامـة ليسـت متعلقة
الحصـول على خدمـات املرتجـم الفـوري عنـد تقديـم قضاياهـم مبـا تعـرض لـه الشـخص مـن اضطهـاد أو حتـى على التقاريـر
تبين َّأن أحـد القـرارات
لـدى السـلطات املعنيـة عنـد الحاجـة لذلك ،كما ُم ِنحـوا الفرصة ال ُقط ِر َّيـة .لكـنَّ الصدمـة جـاءت عندمـا ّ
للتواصـل مـع مفـوض األمـم املتحـدة السـامي لالجئين .و ُق ِّد َمت اعتمـد اعتماداً رئيسـياً على حيثيـات يرجـع تاريخهـا إىل ما قبل
املعلومـات حـول املرتجـم الفـوري واملسـاعدة القانونيـة يف تاريـخ توقيـع ألبانيـا (عـام  )1992على اتفاقيـة الالجئين لعـام
جميـع الحـاالت املدروسـة وكان املرتجمـون الفوريـون واملمثلون .1951
القانونيـون حارضيـن يف جميـع جلسـات االسـتامع .لكـنَّ أسماء
املرتجمين الفوريين واملمثلين القانونيين مل ُتذ َكـر يف مثانيـة مـن  .4تسبيب السلطات ونظرها يف
تلـك القـرارات مـا يعيـق إمكانيـة التحقـق مـن وضعهـم املهنـي القرارات حسب األصول
للتأكـد مـن أهليتهـم لتمثيـل مصالـح طالـب اللجـوء .ويف الواقع تنـص توجيهـات إجـراءات اللجـوء على رضورة اتخـاذ القـرارات
العملي ،مل يوجـد يف هـذه الفترة سـوى مستشـار قانـوين واحـد بعـد إجـراء عمليـات التقصي والفحـص املالمئـة و ُيلـ ِز ُم القانـون
فقط رشـحته املفوضية السـامية لألمم املتحدة لشـؤون الالجئني .األلبـاين املتعلـق باللجوء السـلطات بالتأكد مـن الحقائق املقدمة
طالـب اللجـو ِء محـام يعمل قبـل الوصـول لقـرار نهـايئ .باإلشـارة إىل ذلـك ،اسـتندت مثانيـة
وال توجـد قضيـة واحـدة م َّثـل فيهـا َ َ
يف السـوق الحـر ولعـل مـر ُّد ذلـك إىل عـدة أسـباب منهـا عـدم قـرارات على اسـتقصاء شـامل للحقائـق املجمعـة يف اإلجـراءات
معرفـة املتقدمين بطلبـات اللجـوء بإمكانيـة اختيـار محامين وإشـارات ملصـادر املعلومـات الخارجيـة (بالرغـم مـن إغفالهـا
بأنفسـهم وضعـف اإلمكانيـات املاليـة لدفـع أتعـاب املحاميين اإلشـارة ملصـادر معلومـات املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة
لشـؤون الالجئين رغـم التوصيـة املشـددة بشـأن االلتـزام بتلـك
وقلـة املستشـارين املتخصصين يف ألبانيـا.
اإلحالـة املرجعيـة كما ورد يف املـادة  8.2مـن توجيـه إجـراءات
 .2تشكيالت سلطات اتخاذ القرار واختصاصاتها.
طلـب اللجـوء).
تنـص توجيهـات االتحـاد األورويب على رضورة متتـع السـلطات
املعنيـة باتخـاذ قرارات تحديـد وضع اللجـوء باختصاصات معينة ومـع ذلـك ،مل تحلـل سـوى ثالثـة منهـا متطلبـات تحديـد وضـع
يف شـؤون الالجئين إال َّأن القانـون األلبـاين املتعلـق باللجـوء ال اللجـوء على حـدة إلثبـات وقـوع االضطهـاد على الفـرد وغيـاب
يكفـل ذلـك .وعلاوة عىل ذلـك ،مل يذكـر القانون األلبـاين املتعلق حاميـة الدولـة لـه .ومـن النتائـج املثيرة للقلـق تعامـل ثالثـة
باللجـوء سـوى عـدد أعضـاء هيئـة الجنسـية وشـؤون الالجئين قـرارات مـع بعـض اإلفـادات على أ َّنهـا حقيقـة مـع َّأن أيـاً مـن
فقـط الذيـن يتخـذون قـرارات تحديـد وضـع اللجـوء ومل يـأت املتقدمين مل ِيـد بتلـك اإلفادات رصاح ًة .ومثـال ذلك أحد مقدمي
على ذكـر النصاب القانوين الضروري التخاذ القـرار الصحيح .ويف الطلبـات الـذي مل يقدم سـوى إفادات عا َّمة حـول وضع الئۇيغۇر
لكـن السـلطة اتخـذت القـرار قائلـة إ َّنـه «يتضـح مـن
القضايـا التـي راجعناهـا ،كان النصاب القانوين يتغري باسـتمرار إذ يف الصينَّ ،
ا ُّت ِخ َـذت بعـض القـرارات بحضـور خمسـة أعضاء يف حين ا ُّت ِخ َذت اإلفـادات التـي ذكرهـا طالـب اللجـوء أ َّنـه غـادر تركسـتان لكونه
قـرارات أخـرى بحضـور ثالثـة أعضـاء فقـط ما قـد يقـوض نزاهة ضحيـة إلهانـات مختلفـة واعتـداءات وانتهـاكات بحـق شـخصه
اإلجـراءات .ومؤخـراً ،ا ُّت ِخـ َذ قـرار بضرورة حضور جميـع األعضاء ومعتقداتـه الدينيـة» .واألصـل أ َّنـه ال يجـوز البناء على حقائق مل
إال أنـه يف الفترة بين منتصـف  2011وسـبتمرب/أيلول  2012مل يذكرهـا متقـدم الطلب يف تسـبيب قـرار الفصل بطلبـه .وعموماً،
ؤسـس سـوى ثالثـة قـرارات فقـط مـن أصـل أحـد عرش قـراراً
تنظـر هيئـة الجنسـية وشـؤون الالجئين يف أي طلـب لتحديـد مل ُت َّ
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لى

ما

ع دراسـة جميـع متطلبات تعريـف الالجئ وفقاً لل دة 1أ من باللجـوء .ويجـب أن ُيشـار بوضـوح الختصاصـات أعضـاء هيئـة
االتفاقيـة املتعلقـة بالالجئني.
الجنسـية وشـؤون الالجئني وتشـكيالت الهيئـة ا ُملتخـذة للقرارات.
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ما

وينبغـي دراسـة جميـع مك ِّونات تعريف الالجئ ك ورد يف املادة
 1/1مـن القانـون األلبـاين املتعلـق باللجـوء مـع اإلشـارة لل دة 1
(أ 2مـن االتفاقيـة املتعلقـة بالالجئني:

لى

ولض ن تطبيـق أفضـل معاي حاميـة الالجئ يف ألبانيـا ،ع
السـلطات املعنيـة باتخـاذ القرارات إثارة مجموعة من التسـاؤالت
املرشوحـة آنفـ ًا مبـا ال يتعـارض مـع توجيهـات التأهيـل للجـوء
وذلـك ل تحصـل عىل األدلـة الكافيـة من مقـدم طلـب اللجوء.
وسـيتيح االتفـاق ع مجموعـة التسـاؤالت توف املسـاواة يف
املعاملـة لجميـع مقدمـي طلبات اللجوء وسريسـم مالمـح املقابلة
لجمـع املعلومـات ذات الصلـة مـا سيحسـن ف ّعاليـة اإلجـراءات.

)

نـرى أن أك املعاي مالءم ًة للوصـول لقرار صحيح بشـأن تحديد
وضـع اللجـوء يتمثـل يف جمـع شـامل لألدلـة وتقييمهـا تقيي ً
متخصصـاً ملـا لهـا مـن تأث مبـارش ع قـرار منـح حـق اللجـوء
أو رفضـه.

ما

)

ومـا بعـد  ،2011وخاصـة منـذ  ،2014زاد عـدد طلبـات تحديـد
وضـع اللجـوء بعـد اسـتقبال ألبانيـا لإليرانيني الذين كانـوا مقيمني
يف مخيـم عبـور مؤقـت يف العـراق .ويف النصـف األول مـن عـام
ـح خمسـون شـخصاً (معظمهـم إيرانيـون وسـوريون
ُ ،2015م ِن َ
حـق اللجـوء .وبعـد منـح ألبانيـا صفـة املرشـح لعضويـة االتحـاد
األورويب يف يونيو/حزيـران  5 ،2014حـل قانـون جديـد متعلـق
باللجـوء ُصـدِّق عليـه يف سـبتمرب/أيلول  2014وينص هـذا القانون
الجديـد ع تطويـر معاي تحديـد وضـع اللجـوء اسـتناداً إىل
توجيهـات االتحـاد األورويب لعـام  2005بشـأن الحـد األدىن مـن
معاي منـح صفـة الالجـئ أو رفـض منحهـا .لكـنَّ مفوضيـة األمم
املتحـدة السـامية لالجئ وتقريـر صـدر يف نوفمرب/ترشيـن الثاين
 2015عـن املفوضيـة األوروبيـة يش ان إىل أ َّنـه 6ع الرغم من
إطـار العمـل القانـوين الجديـد هـذا مـا زالـت إجـراءات ألبانيـا
لتحديـد وضـع الحاميـة الدوليـة بحاجـة ملزيـد مـن التحسـينات.
ومـن أمثلـة املخـاوف املطروحـة الضعـف امللحـوظ يف اللوائـح
الحاكمـة لتشـكيالت الهيئـة التـي تتخـذ قـرارات اللجـوء ،وإذا مل
ُيعالَـج هـذا األمر فسـوف مي ِّثـل عقبة أمـام انضامم ألبانيـا لالتحاد
األورويب.

“

طبـق مصطلـح الالجـئ عىل كل شـخص ........وبسـبب خوف
ُ ...ي َّ
لـه مـا ي ره مـن التعـرض لالضطهـاد بسـبب عرقـه أو دينـه أو كسيمينا ديدوح
جنسـيته أو انتامئـه لفئـة اجتامعيـة معينـة أو أرائـه السياسـية ،محامية يف مكتب خوسيه أغيالر للمحاماة ،بامبلونا ،إسبانيا،
خـارج بلـد جنسـيته ،وال يسـتطيع أو ال يرغـب بسـبب ذلـك ومتدربة سابقة يف مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة
7
لشؤون الالجئني يف ألبانيا بني عامي .2011-2013
الخـوف أن يسـتظل بحاميـة ذلـك البلـد املـادة 1أ(. 2
بر

xdyduch@yahoo.com

”

)

لى

ير

ويجـب أن يسـتند تقييـم األدلـة ع املعاي التـي وضعتهـا
املفوضيـة السـامية لألمـم املتحـدة لشـؤون الالجئ  4وتوجيـه
التأهيـل للحصـول ع صفـة اللجـوء.
ين

لى

)

ىض

ير

ير

ير

)

ما

ويجـب تزويـد مقـدم طلـب اللجـوء باملعلومـات الرضوريـة عـن
املراحـل املختلفـة لإلجـراءات بأسـلوب واضـح ويفضـل أن يكـون
ذلـك خطيـاً بلغـة مقدم طلب اللجـوء أو بإحدى اللغات الرسـمية
لألمـم املتحـدة طبقـاً لل دة  23مـن القانـون األلبـاين املتعلـق

)

وينبغـي لعمليـة تقييـم األدلـة أن يقوم عىل حقائـق ثبت صحتها،
وأن تش إىل األسـباب التـي دعـت إىل اعتبـار حيثيـة مـا عىل أنها
ٌ
حقيقـة وأن تش إىل الحيثيـات األخـرى التي ُتسـ ِقط مصداقيتها.
ويجـب أن يش هـذا التحليـل لجميـع الحقائـق التـي ذكرهـا
مقـدم طلـب اللجوء وال ينبغـي بناء ذلك التحليـل عىل أي حقيقة
مل يذكرهـا مقـدم الطلـب رصاحة.

www.osce.org/albania/41888?download=true .1
 .2القانون املتعلق باللجوء يف جمهورية ألبانيا رقم  8432تاريخ 14/12/1998
www.refworld.org/docid/3ae6b5c07.html
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/ .3
common-procedures/index_en.htm
[غري متاح باللغة العربية]
 4.مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( 2011دليل اإلجراءات واملعايري الواجب
تطبيقها لتحديد وضع الالجئ مبقت اتفاقية  1951وبروتوكول  1967الخاصني بوضع
الالجئ ،املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني (HCR/1P/4/ENG/REV. 3
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=546da3234
 .5القانون رقم  121لعام  2014حول اللجوء يف جمهورية ألبانيا
www.parlament.al/web/pub/ligj_nr_121_dt_18_9_2014_19228_1.pdf
(باللغة األلبانية
http://tinyurl.com/Albania-asylum-law-2014-Alb
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_ .6
report_albania.pdf
 .7تتقدم املؤلفة بالشكر لكل من هورتنك باال وأندي بيربو وماريانا هرييني من مكتب
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف تريانا ملساعدتهم يف أثناء إجراء هذا
البحث.
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